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Abstract 
 
Physics makes use of analogies to explain new phenomena using our understanding of more 
familiar phenomena. This thesis studies how pairs of university students reason when they 
encounter problems in physics that require explicit analogical reasoning. I have video 
recorded three pairs of students engaged in an analogical reasoning task on the topic of 
electric circuits. The students were asked to provide explanations of the functioning of electric 
circuits that a non-physicist could understand. The students were encouraged to use analogies 
in the process. This resulted in students proposing analogies for basic electric circuit 
elements, such as a conducting wire, resistor, capacitor and inductor, using a so-called 
hydraulic analogy (water flowing in pipes). In the thesis, I explore how the students translate 
an electronic problem into a hydraulic problem. Qualitative methods of analysis were applied 
for data collection, and interpretation. While broad generalizations about how students reason 
in general cannot be made solely on the findings of this thesis, the findings of this thesis show 
that proposing concrete mechanical analogies for electric circuits alone may not necessarily 
help students reason conceptually in productive ways. In one case, I find that the students use 
of formal and more abstract ideas allows them to more effectively move between the 
electrical and hydraulic domains. One implication for teaching when making explicit 
analogical links between the two domains addressed in this thesis is that it is the disciplinary 
relevant aspects of the domains that needs to be linked and rather than surface features or 
other disciplinary aspects of the objects. Here, the disciplinary relevant aspect is energy, and 
in completing the task students focus on this aspect of electric circuits energy perspective that 
they had potentially not noticed before. When students link two domains it is not necessary 
that potential energy for instance in domain A corresponds to potential energy in domain B. It 
is recommended that the teachers emphasize the limitations of such analogical reasoning. 
Transduction help students to discuss and analyze concepts of different systems.  
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Introduktion 

 
Eftersom min lärarutbildning avslutas inom kort, skapas funderingar om befintliga kunskaper 
är tillräckliga. Stämmer upplevelserna från praktik överens med teorin och tillvägagångsätten 
som presenteras inom utbildningsvetenskapen? Som fysiklärare är kunskap om att bilda 
förutsättningar för lärande relevant, där läraren bör vara sakkunnig inom ämnet. Samtidigt 
behöver läraren kunskaper för hur effektiv undervisning skapas. Det enda sättet som vi kan 
inskaffa ny kunskap är att representera det med gamla erfarenheter. För en lärare innebär det 
att om eleverna ska förstå koncepten i fysik behöver de beskrivas på ett sätt som liknar 
elevens upplevelser. Ett exempel är begreppet acceleration, det kan illustreras med att ett 
fordon ändrar hastigheten. I läroplanen står det: 
 
” Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper.” (Skolverket (2011). sida. 4). 
 
Inom fysiken finns områden som är konkreta och ligger nära elevens vardag men det finns 
också delar som är abstrakta och ligger längre ifrån elevens erfarenheter t.ex. elektroniken. 
Det är därför relevant att undersöka hur abstrakta begrepp kan transformeras till något 
konkretare. En möjlig länk till elektroniken är hydrauliken. En komplikation i 
fysikundervisningen är att formler och ekvationer blir centrerat, de blir som recept för att 
beräkna olika storheter. Samtidigt har McDermott (1987) visat elevers svårigheter att länka 
matematik och fysik. Matematisk bas är inte optimal metod för att bilda en konceptuell 
förståelse i fysik (Hewitt. 1983). Brister den konceptuella förståelsen i hög grad tvingas elever 
att se problem i fysik som algebraiska pussel istället för naturvetenskapliga frågeställningar. 
Konsekvensen blir att elever lär sig att räkna men det saknas förståelse av vad de räknat ut. 
Denna studie undersökte om analogiskt tänkande i kan underlätta för studenter att bilda en 
förståelse om elektriska kretsar. 
 
Syfte & Frågeställning  
 
Studiens syfte var att undersöka hur analogiskt tänkande stimulerar studenters konceptuella 
förståelse om elektriska kretsar. Hur bildar studenter en förståelse för abstrakta 
problemformuleringar? Analogier innebär jämförelser mellan abstrakta koncept och 
konkretare objekt. Forskning är inom analogiskt tänkande för elektriska kretsar är smalt, 
därför är det relevant att studera om det finns möjlighet att använda det som verktyg för 
fysikundervisningen. Baser (2007) menar att anledningen till att studenter har svårigheter i 
fysik på grund av dess abstrakta begrepp. Studiens frågeställning är hur studenter tänker när 
de stöter på abstrakta problem/koncept i elektronik. Om en lärare får en inblick i studenternas 
tankar blir det lättare att strukturera undervisningen, det framgår var missuppfattningarna 
uppstår. Studiens forskningsfrågor är: 
 

• Hur ser proceduren ut när studenter ska beskriva något abstrakt med något konkretare? 
 

• Vad lär sig studenterna genom att skapa analogier mellan olika domäner? 
 
Studien bedömer inte studenters ämneskunskaper, utan hur den länkas till en annan kontext. 
Studien syftar inte till att hitta ett generellt tankesätt som studenter kan tillämpa för att förstå 
abstrakt fysik. Studien syftar inte heller till att ses som kritik mot varken kurserna eller 
lärarprogrammet. Därmed kommer inga förslag på förbättringar av ges.
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Bakgrund 
 
Bakgrunden som studien vilar på presenteras i två delar där den första delen presenterar det 
pedagogiska perspektivet och den andra delen presenterar det fysiska perspektivet.  
 
Didaktisk bakgrund 
 
Matematiskt inflytande i fysikundervisningen 
 
Fysiken som ämne är brett men oavsett vilken domän som studeras representeras fenomenen i 
matematisk form. I fysikundervisningen finns ett matematiskt inflytande som enligt 
McDermott (1987) bidrar till missuppfattningar om det inte kombineras med konceptuell 
förståelse, det visades att elever har svårt för att tolka grafer. I McDermotts försök att testa 
den konceptuella förståelsen för kinematik fick elever två kurvor som beskrev två föremåls 
positioner. Frågor som ställdes var av typen: 
 

 ”var har objekten samma hastighet?”.  
 
Elevernas svar var skärningspunkterna, det är en konceptuellmissuppfattning. Det är 
kurvornas lutning som ska vara identiska, inte deras funktionsvärden. Hewitt (1983) har 
beskrivit att fysik är enkelt att representera med matematik, däremot är det svårt att lära sig 
fysik genom matematik. Hans förhoppning var att matematiska formler skulle ses som 
ledtrådar, att de beskrev att det fanns ett samband mellan olika fenomen, t.ex. den 
elektrostatiska kraften och de berörda partiklars laddning. Men de ses ofta som recept för att 
beräkna olika storheter. Observationerna som framkommer ut McDermott (1987) är inte 
unika. Planinic (2013) har på ett annat sätt också visat att elever har konceptuella 
missuppfattningar i fysik. Hon jämförde hur ett problems kontext påverkade elevers 
lösningsmetod. Eleverna fick tre uppgifter som berörde olika kontexter, men alla kunde lösas 
med samma metod. Det observerades att lösningsmetoden varierade beroende på vilken 
kontext som formulerades. Kontexterna som togs upp var matematisk, ekonomisk och fysisk. 
I den matematiska kontexten var frågan vilken av linjerna är brantast. Det löste eleverna med 
hjälp av att beräkna lutningen för varje linje. De använde följande samband: 
 

																														𝑘 =
∆𝑦
∆𝑥 																																										(1)	 

 
För den ekonomiska kontexten var frågeställningen vilken aktiefond har haft störst 
tillväxthastighet. Eleverna löste det på samma sätt som de gjorde för den matematiska 
kontexten. När uppgiften presenterades ur en fysisk kontext ändrades elevernas 
lösningsmetod. Eleverna tillämpade en annan formel (se formel 2).  
 

																																						𝑎 =
𝑣
𝑡 																																										(2)				 

 
Problemformuleringen var vilket av objekten har störst acceleration. Eleverna letade efter 
värden/punkter i varje linje som gav största kvot ur (2). Detta indikerar dels på att 
matematiska resonemang inte är en optimal undervisningsmetod för att elever ska förstå 
koncept i fysik som McDermott belyste, och dels indikerar det på att lärare har en övertro på 
att elever ska kunna länka matematik med fysik. Där kan analogiskt tänkande ses som en 
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alternativ metod till att skapa konceptuell förståelse i fysik genom att länka det som studeras 
med något konkretare. 
 
Analogiskt tänkande 
 
Det enda sättet som vi kan inskaffa ny kunskap är att representera det med gamla 
erfarenheter/kunskap. Haglund & Jeppson (2013) sätt att beskriva analogiskt tänkande baseras 
psykologen Dedre Gentners ”structure mapping theory”. Gentners (1983) såg alla områden i 
fysik som olika domäner (exempelvis: relativitetsteori, kvantmekanik) där vissa var 
konkretare än vad andra domäner var. Analogier/analogiskt tänkande menade Gentners var ett 
verktyg för att illustrera något abstrakt objekt från den domän som studeras, med ett 
konkretare objekt från en annan domän. Det som skulle länkas mellan objekten var deras 
egenskaper. Kvalitén på analogin beror på hur mycket av egenskaperna och relationerna som 
överensstämmer. Haglund & Jeppson (2013) tog upp Bohrs atommodell som beskriver att 
elektroner kretsar runt en massivare atomkärna av protoner och neutroner, det illustrerades 
med en planet som kretsar runt en stjärna. Egenskaper och förhållanden som länkades är dels 
elektronernas och planeternas cirkulära bana och dels att det som finns i centrum är 
massivare. Men samtidigt finns det också egenskaper som inte speglas. Elektronen har andra 
egenskaper som leptonnummer och spinn, de egenskaperna förklarar ett planetsystem sämre. 
Analogier har begräsningar, Haglund (2012) tog upp att analogier kommer bara att uppfylla 
några av aspekterna. Däremot om man har flera analogier kommer de komplettera varandra. 
Om ett flertal egenskaper och relationer mellan objekten länkas är analogierna omfattande, 
däremot om det är enstaka egenskaper mellan objekten som länkas kallas är analogierna 
ytliga.  
 
I undervisningssammanhang finns det två sätt att arbeta med analogiskt tänkande. Det första 
är att läraren som föreläser om något abstrakt själv, illustrerar med något som är enklare att 
visualisera. Det andra är att eleverna själva skapar länkar mellan olika kunskaper som de 
besitter. Det kallas för lärargenererande respektive självgenererande analogi. Blanchette & 
Dunbar (2000) menar att det är relevant att skilja på lärargenererande respektive 
självgenererande analogi. Båda sätten har fördelar respektive nackdelar. Om en lärare 
beskriver en analogi mellan två domäner är länkarna mellan de kvalitativa. Men det kan sätta 
eleverna på prov då de förutsätts vara medvetna om vilka egenskaper och attribut läraren 
försöker förmedla (Haglund & Jeppson. 2013). Är eleverna inte det, är det sannolikt att de 
söker andra länkar. Om läraren t.ex. beskriver ett batteri som en cykelpump i syfte av att 
illustrera hur ett batteri genererar ström till en ledare. Om den utgångspunkten är otydlig för 
eleverna kan de söka andra liknelser som t.ex. deras geometriska form, att båda är cylindriska. 
Problematiken ligger inte i att analogin är dålig utan att elever saknar erfarenheter av 
domänen som läraren försöker länka till. 
 
Ur det självgenererade perspektivet skulle eleverna istället få skapa egna analogier, antingen 
individuellt eller i grupp. Det minskar den extra utmaningen som de skulle få ur det 
lärargenererade perspektivet. Då är det elevernas egna erfarenheter som skapar länkarna. Den 
är däremot mer tidskrävande då antingen eleverna eller läraren ska bedöma analogiernas 
begränsning. I en undervisningssituation kan det resultera i att läraren får många analogier att 
ta ställning till. Säljö (2015) belyser att elever har olika erfarenheter som de formas efter. Det 
innebär att när en elev blir tillfrågad att skapa en analogi mellan två domäner kommer att se 
annorlunda ut. Gentner & Stevens (1983) mötte olika analogier för elektronik, vattenledning. 
Det upptäcktes att informanterna fick olika bilder över vad en elektrisk krets är.  
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Analogiskt tänkande ska inte ses som ett verktyg för elever som behöver studiestöd, då det 
också har haft fördelar i forskningssammanhang. Haglund & Jeppson (2013) tog upp ett 
historiskt fall inom gas läran där fysikern Maxwell kunde förklara upplevelser som temperatur 
och tryck med hjälp av analogiskt tänkande. Han visualiserade partiklarna i gasen som 
biljardbollar som kolliderade med varandra. Detta var under den tid då partiklar saknade 
experimentella belägg. Det innebär att analogier kan ha fördelar både ur forskarperspektiv och 
lärperspektiv. 

Analogier får studenter att modellera en fysisk företeelse i en annan form. Det får studenterna 
att fånga upp de grundläggande fysiska aspekterna som ska modelleras. Dessa aspekter kallar 
Fredlund et al (2015) för ”disciplinary relevant aspects”. De bör inte förväxlas med 
”disciplinary aspects”. Det förstnämnda är specifika aspekter för att lösa ett specifikt 
problem medan ”disciplinary aspects” beskriver egenskaper hos det som studeras, de behövs 
inte för att lösa den aktuella uppgiften (se Airey & Linder 2016 för en utförlig beskrivning). I 
förflyttningen mellan de olika system får studenter syn på de aspekter hos det första systemet 
som kan appliceras på det andra systemet, dvs de fokuserar på ”disciplinary relevant 
aspects”. Att kunskap förflyttas från ett system till ett annat benämner Volkwyn et al 
(2019)”transduction”. När transduktion utförs kommer egenskaper/information antingen att 
behöva läggas till eller exkluderas på grund av det nya systemet. Volkwyn et al (2019) 
beskriver hur en kompass byggt för navigation endast visar en komponent av jordens 
magnetiska fält som är tangentiell med jordytan (den pekar åt norr) medan den egentliga 
riktningen för jordens magnetfält som fysiker intresseras av har också en komponent antingen 
in eller ut ur jordytan beroende på latituden.  

Haglund & Jeppsons (2013) studie 
 
Analogiskt tänkande har testats i tidigare studier. Den fysikdidaktiska forskaren Jesper 
Haglund undersökte om det gick att avläsa studenters och elevers konceptuella förståelse 
inom termodynamik med hjälp av analogiskt tänkande. Han samlade in data genom att 
intervjua informanterna i grupp där deras uppgift var att skapa analogier till termodynamiska 
problem. Informanterna var fria att välja vilken domän som termodynamiken skulle länkas 
till. Det behövde inte vara en fysisk kontext utan informanterna fick länka begreppen till 
vardagliga erfarenheter. Eftersom att det endast var informanternas tidigare erfarenheter som 
berördes var analogierna självgenererade.   
 
Informanterna hade gått en grundläggande kurs i termodynamik, de fick en introduktion på 
hur analogier kunde appliceras i praktiken. Därefter blev informanterna tillgivna två problem 
inom termodynamik som de under en timme skulle skapa analogier till, inom valfri domän. 
En observation som gjordes i studien var att arga getingar i en burk liknades med en ideal gas 
som komprimeras, binas arghet motsvarade temperaturen, bina motsvarade molekyler. 
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Fysisk bakgrund 
 
Elektronik (Freedman & Young (2016)) 
 
Elektronik kan beskrivas som tillämpning av elektroners rörelse. Idag är elektronik en 
omfattande del av vardagen t.ex. mobiltelefoner och datorer. Inuti de finns en mängd olika 
komponenter, skulle en mobiltelefon öppnas skulle vi se en avancerad krets med komponenter 
som t.ex. resistorer och transistorer. Andra komponenter som kan förekomma i en elektrisk 
krets är kondensatorer, spole och halvledande dioder. Studien berörde endast grundläggande 
komponenter som resistorer, kondensatorer och spolar. 
 
När en ledare utsätts för ett elektriskt fält kommer det orsaka en ström som är ett flöde av 
elektroner. 
 

																														𝐼 =
𝑑𝑄
𝑑𝑡 																																										(3)	 

 
Det uppstår en potentialskillnad mellan två punkter av en ledare. Då ström flödar genom 
potentialskillnaden kommer den potentiella energin att överföras till jonerna i det ledande 
materialet. En resistor är en tillämpning av Ohms lag som beskriver förhållandet mellan 
spänningen och strömmen i en ledare. Den fungerar som ett motstånd till elektroners flöde 
och begränsar flödet av ström.  
 

																																												𝑅 =
𝑉
𝐼 		𝑅 =

𝜌𝐿
𝐴 																																							(4)																						 

  
L motsvara längden av resistorn, A motsvarar snittarean, 𝜌 motsvarar resistiviten.  
 
En kondensator är en komponent som består av två isolerade ledare. Ledarna har ingen 
kontaktyta, det innebär att laddningar inte kan flöda genom en kondensator. Det blir som en 
barriär i vardera änden på ledarna. Begreppet kallas för att uppladda kondensatorn. 
Nettoladdningen i en kondensator är noll, det innebär att laddningarna på varje ledare är lika 
stor med motsatt tecken.  
 

																																																	𝑄8 + 𝑄: = 0																																				(5)																		 
 

																																																							 𝑄8 = 𝑄: 																																									(6)																										 
 
Vid uppladdningen uppstår en potentialskillnad V som genererar ett elektriskt fält mellan 
ledarna som är proportionellt mot laddningen, det medför att potentialskillnaden mellan 
ledarna också är proportionella mot laddningen.  
 

																																						𝐶 =
𝑄
𝑉 																																										(7)	 

 
C är förhållandet mellan spänningen och laddningen i kondensatorn och kallas för kapacitans.  
En uppladdad kondensator har egenskap att lagra energi i form av ett elektriskt fält  
som är lika stor som energin som krävdes för ladda upp kondensatorn. 
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																																																𝐸 =
𝑄A

2𝐶 																																														(8)											 
 
En spole är en komponent som förenar elektricitet med magnetism. När ström flödar genom 
en ledare genererar det ett magnetiskt fält runt ledaren. En typisk spole är en ledare med N 
antal loopar, vid stort N leder det till ett starkare magnetiskt fält. En spole förhindrar att 
strömmen ändras. När strömmen minskar, då minskar det magnetiska flödet genom spolen, 
ökar strömmen ökar också det magnetiska flödet. Det skapar en elektromotoriskspänning 
enligt Faradays lag som är i motsatt riktning till det magnetiska flödet.  
 

																																					ℇ = −𝑁
𝑑Φ:

𝑑𝑡 																																										(9)				 
 
Formeln kan under förutsättning att magnetfältet är jämt fördelat utvidgas till. 
 
 

																																												ℇ = −𝐿
𝑑𝑖
𝑑𝑡 																																															(10)					 

 
L kallas för induktans och beräknas genom strukturen av spolen, snittarean, antal varv, 
längden av spolen. Om strömmen skulle öka inducerar spolen en elektromotoriskspänning 
som är motriktat till strömmen. Det skapas elektromotorisk spänning om det sker en 
förändring i strömmen, det innebär att för likspänningskretsar är effekterna försumbara. 
Effekterna blir däremot tydligare i växelspänningskretsar. Likt kondensatorn lagrar en spole 
energi men i form av ett magnetiskt fält istället för ett elektriskt fält.  
 

																																																										𝑈 =
𝐿𝐼A

2 																																																				(11)																		 
 
 
Hydraulisk analogi 
 
Analogiskt tänkande innebar att beskriva abstrakta objekt/fenomen med ett konkretare. Baser 
(2007) menar att elever har svårigheter i fysik för att koncepten är abstrakta som leder till att 
de inte kan visualisera koncepten. Elektronik är ett av flera områden som innehåller abstrakta 
begrepp. Ett sätt att konkretisera elektriska kretsar är att tillämpa den hydrauliska analogin. 
Det är fördelaktigt att tillämpa den hydrauliska analogin till att förklara elektronik (Popov & 
Trifonov, 2010). Dels beskrivs elektriska komponenterna med en lägre abstraktionsnivå vilket 
ger elever tydligare information och dels för att kunna transformera om kunskapen inom ett 
område till ett annat. Följande punkter är exempel på kända hydrauliska analogier  
 
Elektronisk komponent: Hydraulisk komponent: 
Resistor Avsmalning i ett rör 
Spänningskälla  Pump 
Ström Vattenflöde 

 
        Tabell 1: Hydrauliska analogier för elektroniska komponenter 
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Två abstraktare komponenter som konkretiserats med hydraulisk analogi är kondensatorn och 
spolen. Popov & Trifonov (2010) utgår från egenskaper som att spolen motverkar 
förändringar i strömmen, lagring av energi, etc. De egenskaperna är analogiska med trögheten 
i en turbin och kinetisk energi hos vattnet omvandlas till rotationsenergi i turbinen. Baser 
(2007) presenterar en analogi för en kondensator som kolv som är ansluten till en fjäder. 
Uppladdning av kondensator innebär att pumpa vatten till kolven, det kommer att ge den en 
elongation som är analogisk med att en kondensator laddas upp.  
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Empirisk studie 
 
I detta kapitel beskrivs hur studien var upplagd. 
 
Urval 
  
Studien undersökte hur informanterna tillämpade tidigare erfarenheter för att beskriva något 
abstrakt. För att studera hur informanterna tänkte och hur de tillämpade tidigare erfarenheter 
har kvalitativ metod i form av intervju tillämpats för datainsamling. Dalen (2007) menar att 
om forskaren vill studera hur informanters världsbild ser ut, är kvalitativ metod att föredra. 
Problematiken med kvalitativ metod är att det är få rekryterade till studien (Bryman. 2002), 
det blir problematiskt att hitta se hur informanterna tänker generellt. Men fördelen med 
kvalitativ metod är att forskaren får tillgång till informanternas tankesätt. Om syftet var att 
hitta mönster hade kvantitativ metod varit en effektivare metod att samla data. Ett exempel på 
kvantitativ metod är enkäter. Det är flera informanter som deltar i studien och det är tids 
effektivare. Problematiken med kvantitativ metod är att informationen blir ytlig. Det är svårt 
att analysera och finna djupare tankesätt i enkäter. I en intervju kan kontrollfrågor ställas. 
Informanten kan förtydliga resonemangen om de är otydliga. Valet stod mellan att få in 
mindre data av högre kvalité eller mer data av lägre precision. En analys av insamlade data 
gjordes i efterhand. Under intervjun var det endast vara specifika faktorer som blev belysta 
vilket innebär att riktigheten begränsas.  
  
Rekrytering 
 
I studien rekryterades sex universitetsstudenter varav en var fysiklärarstudent och övriga var 
kandidatstudenter. Informanterna hade kommit olika långt i sina utbildningar. För att delta i 
studien krävdes att informanterna hade gått några specifika kurser (Mekanik KF, 
Elektromagnetism). Samtliga informanter hade behörigheten för att delta i studien. De blev 
inbjudna muntligt via mig och tilldelades dokument som dels innehöll information om 
studiens innehåll och deras rättigheter och dels en medgivande blankett som fungerar som ett 
kontrakt (se bilaga 1,2). Informanten bekräftade att den tagit del om informationen och ger 
medgivande till att bli filmad. Informanterna blev kompenserade med varsin biobiljett för 
deltagandet. Jag skapade grupper med två informanter i varje. Informanterna hade god 
relation till varandra, de visste också vem jag är. Följande pseudonymer kommer tillämpas i 
redovisning av observationer: 
 
Grupp 1: Grupp 2: Grupp 3: 
Carl Stephanie  Sandra 

Erik  Fredrik Caroline 
 
      Tabell 2: Informanterna i studien och vilken grupp de tilldelades 
 
Namn: Program:  År de läste Elektromagnetism: 
Carl Kandidat Fysik 2017 
Erik Ämneslärare Fysik 2015 
Stephanie Kandidat Fysik 2018 
Fredrik Kandidat Fysik 2018 
Sandra Kandidat Fysik 2017 
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Caroline Kandidat Fysik 2017 
Tabell 3: Information om informanterna 

 
Genomförande 
 
Metoden för datainsamlingen var intervju där informanterna i grupp fick diskutera fenomen 
som är kopplade till elektriska kretsar. Intervjun filmades från två vinklar, en ovanför 
respektive framför informanterna. Diskussionstiden under en intervju var en timme. Det fanns 
vita tavlor som informanterna kunde antingen skriva ner eller rita sina idéer. Uppgifterna fick 
de av mig. Informanternas idéer som uttrycks i intervjun var av intresse, inte deras generella 
kunskaper inom elektromagnetism. 
 
Intervjuerna inleddes med att jag hade en genomgång av vad som kommer att ske under 
intervjun och om vad analogiskt tänkande är. Jag betonade att det enda sättet som nya 
fenomen kan förstås är att representera det med individens befintliga kunskaper. Därefter 
utförde informanterna ett rollspel, där en informant skulle låtsades att den inte har erfarenhet 
inom fysik vid universitet. Den andra informanten skulle visa hur den skulle förklarat hur en 
elektrisk krets fungerar och vad som händer. Kretsen som skulle beskrivas bestod av en 
spänningskälla seriekopplad med en resistor. Berättaren behövde inte vara pedagogisk utan 
informanterna fick fritt spelrum. Jag lyssnade och försökte att inte ingripa mer än nödvändigt.  
 
Det ställdes kontrollfrågor parallellt med att informanterna diskuterade. Ett exempel på 
kontrollfråga som ställdes var: 
 

        ”vad motstavarar hög induktans i eran analogi” 
 
Efter rollspelet fick informanterna svara på frågor som handlade om praktiska funktioner för 
elektroniska komponenter. Syftet var att säkerställa att begreppen som togs upp i intervjun 
inte var främmande för informanterna. Under intervjun fick de fördela ordet fritt. Men om 
informanterna antingen uttryckte missuppfattningar eller saknade kunskap om komponenterna 
tydliggjorde jag vad de hade för praktisk funktion. När det säkerställts att informanterna har 
klara uppfattningar om komponenternas praktiska funktion, introducerades den hydrauliska 
analogin. Informanternas första uppgift var att representera komponenterna med objekt som 
ingår en hydraulisk krets. Tanken var att definitionerna som uttryckts för komponenterna 
skulle tillämpas för att länka den elektriska domänen med en hydraulisk kontext. Skulle den 
hydrauliska uttryckas i rollspelet exkluderades introduktionen till den. Om informanterna fick 
svårt att fortsätta diskussionen gav jag indirekta förslag. Det kunde se ut på följande sätt: 
 
”här sa du att den gjorde på det här sättet, hur skulle den här kunna göra motsvarigheten?” 
 
Jag försökte att inte ingripa i diskussionen i syfte av att det skulle vara informanternas tankar 
som låg till grund för analysen, inte mina. När informanterna hade skapat analogier till de 
enskilda komponenterna, undersöktes om det var möjligt att förena de i en krets. 
 
Kretsen som undersöktes var LC kretsen (en uppladdad kondensator som är seriekopplad med 
en spole). Jag testade om informanterna kunde inse att LC kretsen är en harmonisk oscillator. 
Var informanternas analogier förenliga med egenskaperna som LC kretsen har? Om inte, 
undersöktes analogierna en extra gång ifall om de skulle utvidgas eller exkluderas. Om tid 
fanns kvar undersöktes också RLC kretsen. Jag frågade om mekaniken i LC kretsens 
hydrauliska representation påminde om andra fenomen inom fysiken. Om informanterna sa att 
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det liknade en harmonisk oscillator, fick de en extra uppgift. Där skulle den hydrauliska LC 
kretsen länkas med en annan harmonisk oscillator som var en massa och en fjäder. Intervjun 
avslutades med att informanterna fick berätta vad de tyckte om studien och vad de trodde om 
analogiskt tänkande i fysikundervisningen. 
 
Etiskt perspektiv 
 
Datainsamlingen krävde att informanterna framträdde med bild och diskuterade kunskaper 
som tillämpats med olika mellanrum. Det kunde vara känsligt att redovisa om lärare för 
behörighetskurserna tar del av informationen. Intervjuerna spelades in på video och det syntes 
vilken informant som sa vad. Samtliga informanter har skrivit under en blankett där de gav 
medgivande att jag filmar och spelar in intervjun (se bilaga 1).  
 
Studiens forskningsområde var smalt och för att underlätta för framtida studier inom 
analogiskt tänkande tillfrågades informanterna om godkännande att institutionen använder 
informationen för vidare forskning. Blanketterna skickades ut till informanterna efter att de 
muntligt blivit informerade av mig vad som studien handlar om. Med blanketten skickades 
också ett mer utförligt informationsblad om intervjuns upplägg (se bilaga 2). 
Informationsbladet tog upp aspekter som studiens syfte, informanternas rättigheter, 
dataskyddspolicy. Informanterna blev garanterade att deras identitet kommer att vara 
skyddade i rapporten. Önskar informanterna att lämna projektet även efter att intervjun 
genomförts blev de garanterade att informationen från det tillfället skulle makuleras och inte 
tas upp i studien.  
 
Alla data som insamlades i det projektet kommer att förvaras enligt Uppsala Universitetens 
interpretation av europeiska lag om GDPR. 
 
Bearbetning av information 
 
Efter att intervjuerna spelats in komprimerades de till mindre lagringsutrymme för att sedan 
analyseras. Jag protokollförde filmerna. Det som analyserades var hur informanterna länkade 
den elektriska domänen med den hydrauliska. I observations delen presenteras olika 
sekvenser av intervjun som analyserades partiellt för att sedan göra en omfattande analys. Det 
var bara en av gruppernas data som analyserades. Slutsatserna kommer endast att bygga på 
analysen för den gruppen. 
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Observationer 
 
I detta kapitel presenteras observationer från intervjun i form av utdrag. Det som stycken som 
har tätare bredd är dels utdrag från en sammanfattning av intervjun och dels från intervjuns 
transskript. Analysen baseras på det som informanterna säger i intervjun. Alla repliker som 
presenteras har fått ett radnummer som kommer att användas för att referera till intervjun. De 
presenteras i kronologisk ordning. Om en replik har rad nummer 7 och nästa replik är 12 
betyder det att något sagts däremellan som bedöms mindre relevant för utdraget. Endast datan 
från grupp 2 har analyserats på ett detaljerat sätt men grupp 1 och 3 kommer presenteras kort 
och översiktligt i slutet på kapitlet. När informanternas kommentarer presenteras tas ord som 
”öh” bort. Mina egna kommenterar i intervjun titulerades med ”Forskaren”. 
 
Utdrag 1 
 
Utdrag 1 var början av intervjun, gruppen fick en kort introduktion till vad analogiskt 
tänkande är. Jag beskrev analogier som ett sätt att beskriva abstrakta fenomen på ett 
konkretare sätt. Informanterna utförde ett rollspel där en av de tar lärarrollen och den andra tar 
elevrollen, Fredrik tog lärarrollen och Stephanie tog elevrollen. Eleven hade inte erfarenhet av 
fysikstudier vid universitet. Läraren skulle demonstrera hur han skulle ha förklarat hur en 
krets bestående av spänningskälla och en resistor fungerar. Den hydrauliska analogin tog upp 
på deras initiativ. Fokus i utdragets analys är hur informanterna jämför en elektrisk krets med 
en hydraulisk krets 
 
 

Intervjun inleds med ett rollspel. Fredrik beskriver strömkällan som ett batteri 
som innehåller ett överskott av elektroner på den ena sidan. Flödet av de 
beskrivs som ström genom ledande material som beroende på vilket material 
leder olika bra. Strömriktningen ritas från positiv pol till negativ pol. Fredrik 
använder den hydrauliska analogin för att förklara hur en resistor fungerar. Han 
beskriver resistorn som en avsmalning i ett rör där vatten flödar (se Figur 1). Där 
dess bredd beskriver resistansen. Det framkommer också att det sker 
friktionsförluster. 

 
1   Fredrik: Om man har en bred kanal och så smalnar den av till en liten kanal så 

att den blir som en flaskhals innan den öppnar sig, vilket innebär att om vi har 
relativt tunt flöde i ett … per enhet här så att säga och så blir det jätte tätt här 
helt plötsligt, det skapar ju friktion också värme vilket innebär att resistorer i 
själva verket liksom … ger ut värme (Fredrik ritar Figur. 1) 
 

 
 

Figur 1: Resistor analogi grupp 2 
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2 Stephanie: Jaha okej som om man tolkar elektronerna då som … vattnet som 
flödar? 
 

3 Fredrik: Jamen exakt och då kan se själva strömmen som vattenflödet. 
  

   
Sedan lägger Fredrik fram argument som att det blir svårare för vattnet att färdas 
en viss sträcka. 

 
19 Fredrik: Vi gör det svårare för de att färdas förbi en viss sträcka och den här 

svårigheten skapar den här friktionen eller värmen.  
 
Analys av utdrag 1 

 
Fredrik tänkte sannolikt att i och med att ström var laddningar i rörelse, då kan det beskrivas 
som ett flöde av vatten. I rad 1 tillämpades den hydrauliska kontexten utan att ha fått 
information om den av mig, han förslog en hydraulisk krets till att beskriva den elektriska 
kretsen. Stephanie kompletterade analogin med att elektronerna skulle motsvaras av vattnet 
(se rad 2), Fredrik använde det till att definiera strömmens motsvarighet till flödet av vattnet. 
Fredrik nämnde inte explicit att en resistor utgör motstånd för strömmen men det finns en 
indikation på att det var tankesättet. I rad 4 beskrev han att det blir svårare för vattnet att 
färdas en sträcka som skapade friktion. Det togs upp att olika föremål har olika 
ledningsförmåga. Värme begreppet beskrevs vagt, i rad 1 tog han upp att resistorer ger ut 
värme, det framgick inte om det är kopplat till abstraktare begrepp som energiomvandling 
eller egna upplevelser från elektronik.  

 
 
Utdrag 2  
 
Gruppen har fortsatt använda den hydrauliska analogin för att beskriva elektroniska 
komponenter. Rollspelet var avslutat, Fredrik och Stephanie fick själva fördela ordet. De blev 
instruerade av mig att beskriva kondensatorn. De beskrev först kondensatorn ur en elektrisk 
kontext men sedan användes abstraktare begrepp för att beskriva kondensatorn i en hydraulisk 
kontext. I följande avsnitt låg fokus på hur deltagarna beskrev en kondensator med hjälp av 
komponenter för en hydraulisk krets, också hur de först beskrevs konkret men sedan övergick 
till abstraktare begrepp.  
 
 

För kondensatorn byter deltagarna roller, Stephanie blir läraren. Hon ritar ett 
kopplingsschema precis som Fredrik gjorde med resistorn och beskriver att 
laddningar lagras på varsin platta och därmed att en spänning byggs upp 
däremellan och att någon ström inte leds mellan plattorna. Stephanie försöker 
beskriva situationen med en analogi som också är kopplad till den hydrauliska 
analogin. Hon föreslår ett gummimembran som är elastiskt (se Figur 2). 
Argumenten som används är att det inte sker något flöde genom membranet likt 
en kondensator, och att elasticiteten lagrar den potentiella energin dvs 
vattenmolekylerna passerar inte men det byggs ändå upp en potentiell energi.  
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31 Forskare: Vad gör en kondensator för någonting då? Här beskrev du vad heter 
det … elektroner i rörelse här i första kretsen hur skulle det se ut här då? Vad 
händer i kondensatorn? 

 
32 Stephanie: Ja. Så om vi skulle ha ett … vattenflöde igen då som vi började med 

här, och vi säger att vattnet …vill flöda åt det här hållet som vi körde med förra 
gången … åt det hållet då, också träffar det på en kondensator. Då är det ju så 
att … varje enskild molekyl i vattnet kan inte ta sig förbi kondensatorn. Men 
däremot så skulle man ju kunna se kondensatorn egentligen som någon sorts 
gummi membran (Stephanie ritar Fig.2) som sitter här, som gör … visst vattnet 
kan inte passera det, men det kan byggas upp en potentiell energi här som gör 
att…om du skulle stänga av spänningskällan här så har du en viss energi här 
som kommer urladdas som då innebär att vattnet byter riktning en liten stund. 
Du får någon liten impuls åt det hållet. 

 

 
 
Figur 2: Kondensator analogi grupp 2 

 
I och med mycket information ställde jag en kontrollfråga, jag frågar om man 
skulle kunna förstå en kondensator som att den lagrar laddningar och energi. 
Stephanie bekräftar det.  
 

36 Stephanie: Ja precis. För ju mer vatten som trycker på från den här sidan desto 
mer uttänjd blir den ju … till slut kommer den ju inte kunna tänjas ut något mer 
och det beror ju på hur kondensatorn är beskaffad, men den kan lagra en del 
energi och sen urladda den. 

 
 De har lämnat kondensatorn och börjat diskutera spolen, men de uttryckte 

likheter med kondensatorn där energi koncept togs upp.  
 
46 Stephanie: Men det är ganska likt egentligen hur en kondensator jobbar, du 

lagrar potentiell energi i någon sorts fält och sen får du tillbaka det i form av 
ström.  
 

Analys av utdrag 2 
 
Stephanie accepterade Fredriks resonemang från resistorn, då hon fortsatte att tillämpa den 
hydrauliska analogin (se rad 5). Proceduren för att skapa analogi tydliggjordes mer i detta 
utdrag jämfört med resistor fallet. Den beskrevs först ur en elektrisk kontext som med hjälp av 
abstraktare begrepp länkas till den hydrauliska kontexten. Där tänkte hon sannolikt att 
kondensatorn fungerade som en barriär då ingen ström leds igenom den. Hon liknade det med 
att vattenmolekylerna inte kan passera genom ett gummimembran (se rad 32). Men samtidigt 
ska kondensatorn kunna lagra potentiell energi. Det uppfylldes genom att göra membranet / 
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barriären elastisk. Grunden var att inget flöde sker genom varken kondensatorn och dess länk 
inom hydraulik, det liknade tankesättet om resistorn där argumentationen byggde på att 
försvåra vattenflödet (se rad 19), sedan kom abstraktare resonemang om att det bildas 
potentiell energi.  

 
Den potentiella energin hos det elastiska membranet liknar Stephanie sannolikt med att en 
kondensator lagrar potentiell energi i form av ett elektriskt fält mellan plattorna (se rad 46). 
Det nämndes inte specifikt under diskussionen om kondensatorn, men hon tog upp att vattnet 
som kolliderar med kondensatorn bildar potentiell energi. Dessutom har hon nämnt att det 
finns en spänning mellan kondensatorn plattorna och att energin lagras i ett fält (se rad 46). I 
frågan om en kondensator lagrar laddningar eller energi svarade hon ja (se rad 36). 

 
Utdrag 3  
 
I följande utdrag beskrivs en situation där Fredrik försökte att hitta en alternativ analogi för 
kondensatorn jämfört med gummimembranet. Sett från intervjun skapades svårigheter att 
representera omfattande egenskaper hos en kondensator om endast konkreta och ytliga 
begrepp som lagring av laddning är utgångspunkten. Fokus i utdraget är problem som uppstår 
när två objekt konkretiseras i för hög grad.  
 
 

Jag berättade att resten av diskussionen kommer anknytas till den kontext som 
diskuterats, den hydrauliska. Det som fattas är för spänningskällan, kablarna och 
spolen. Sladdarna liknas med rören med motivering som där vattnet leds, 
analogiskt till att elektroner leds genom en ledare. En pump blev analogin till en 
spänningskälla. Fredrik ger ett extra förslag på kondensator i form av en 
externtank som vattnet fylls i, där sedan ett gravitationsfält drar tillbaka det. 
Stephanie håller med om delar i den men belyser problem med den.  
 

57 Stephanie: Vi skulle väl kunna kalla batteriet eller spänningskällan för någon 
slags pump? 

 
58 Fredrik: Amen exakt, sen det här gummi höljet var ganska smart för att kunna 

representera. Man kan ju också representera det med en slags… vad ska vi kalla 
det? Att vi har en typ av … en annan alltså en extern vattentank (Fredrik ritar 
Figur 3). Vi tänker oss ett gravitations fält nedåt. Att vi har en typ av …liksom 
tank … där vi har ett stopp i röret och där vatten som kommer in … där vatten 
kommer in så att säga också kommer ju vattenmolekylerna och lagras uppe i 
vattentanken, och sen när vi skulle stoppa flödet kommer ju gravitationskraften 
vilja trycka tillbaka så att säga.  

 
 

 
 
Figur 3: Extra kondensator analogi grupp 2 
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59 Stephanie: Ja det är sant, det åskådliggör att du inte kan lagra ström…eller du 

kan inte pumpa upp kondensatorn i all oändlighet men samtidigt så påverkar ju 
inte den här uppladdningen den andra sidan på något sätt utan den är helt 
oförändrad. 

 
60 Fredrik: Nä det är sant, för här (pekar på gummimembranet) får vi en lagrad 

potentiell energi på båda sidor. 
 
Analys av utdrag 3 
 
Fredrik försökte hitta alternativa sätt att representera kondensatorn (se Figur 2). Han utgick 
sannolikt från att en kondensator lagrar elektroner som tidigare diskuterades och försöker 
representera det med något som lagrar vatten (se rad 58). Representationen blev en extern 
vattentank. Det är tänkbart att han försökte hitta motsvarigheten till att lagra potentiell energi i 
en tank då han gör samma argument som Stephanie gjorde för gummimembranet, att det 
trycker tillbaka vattnet (se rad 36). Fredrik menar att gravitationen trycker ner vattnet igen (se 
rad 58), dessutom nämner han att i gummimembranet kan potentiell energi lagras på bägge 
sidor (se rad 60). Det har nämnts tidigare i intervjun att kondensatorer lagrar potentiell energi 
(se rad 36). Däremot var det oklart om de tänkte att gravitionsfältet var analogiskt med det 
elektriska fältet.  
 
Grunden i denna liknelse var att kondensatorer lagrar laddningar. Den utgångspunkten var 
problematisk i intervjun. Stephanie tog upp begränsningar med tankanalogin, att den 
exkluderar polerna i en kondensator (se 59). Fredriks analogi var i den form den presenterades 
ytlig då den liknade enstaka fenomen hos kondensatorn. Det innebär inte att grundidén (lagra 
laddningar) är oförenlig med att skapa en kvalitativ analogi Fredriks försök speglade färre 
aspekter av den elektriska kretsen.  

 
Hittills finns indikationer på energi perspektivet. När informanterna skapar analogier har det 
tagits upp både i olika grader och på olika sätt. För kondensatorerna beskrevs det att potentiell 
energi lagras, för gummimembranet togs det upp tydligt och för tanken var det tänkbart (se 
rad 32,58). I resistor fallet nämndes det den gav ut värme (se rad 1) som innebär omvandling 
till termisk energi. Sannolikt är energi koncept kopplade till gruppens procedur att skapa 
analogier för komponenterna i en elektrisk krets.  
 
Utdrag 4  
 
Följande utdrag handlar om hur gruppen först försökte länka en spole till den hydrauliska 
domänen med ämnesspecifika egenskaper. Att spolen motverkade ändringar i strömmen, men 
sedan övergick de till fördjupade kunskaper där lagring av energi återkommer. De försökte få 
potentiell energi i den elektriska domänen att också motsvara potentiell energi i den 
hydrauliska domänen. Gruppen uttryckte en missuppfattning kring hur en spole lagrar energi, 
gruppen menade att den lagrade potentiell energi. Det skulle en fysiker betrakta som felaktigt. 
Gruppen har försökt att ändå skapa analogi för spolen med den ingången. Fokus ligger i 
problemen som uppstår och vad informanterna tvingas göra för att korrigera 
komplikationerna.  
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Samtalet har flutit på kontinuerligt under intervjun, nu är studenterna osäkra på 
vad de ska göra. De har inte en klar och bild över hur de ska göra en spole till en 
hydraulisk komponent. För kondensatorn kom det fram med en gång utan 
problem. De försöker skapa en komponent som uppfyller funktionerna som en 
spole gör.  

 
79 Forskare: Så tanken är att liksom utnyttja vår lilla definition över vad en spole 

gjorde, den liksom för att motverka en ökad ström så slängde den på ett 
motstånd då för att… och sen för inte bli alldeles för låg så gav den en liten 
extra skjuts. 

 
80 Stephanie: Precis så den motverkar förändring åt båda hållen.  
 

Fredrik beskriver en maskin som består av en fläkt som också är kopplad till en 
extern pump (se Figur 4). Fläkten skulle mäta vattnets hastighet och beroende på 
om flödet ökar eller minskar kommer den externa pumpen att pumpa i motsatt 
riktning. De diskuterar lite kring hur de kan skapa en komponent som kan 
motverka förändring. 

 
81 Fredrik:  Kan man tänka sig någon slags extern kopplad pump som har en 

hastighetsmätare … det här kanske låter som en alldeles uppenbar konstruktion 
(Fredrik ritar Figur 4) men om man har liksom en liten fläkt som känner av 
också mäter den här någon form av v på vattnet och då finns det en extern pump 
som … 

 

 
 
Figur 4: Spole analogi 1 grupp 2 

 
 
82 Stephanie: Mm 
 
83 Fredrik: Vad kan man kalla den då? Vi kan kalla den någon slags pump 

konstruktion. Som antingen kan spruta in vatten hitåt eller hitåt och ju högre 
hastighet den mäter av… där nu ska vi se… 

 
84 Stephanie: Om den uppmäter en förändring i vattnets flödeshastighet eller 

vänta nu, nej det var förändring i strömmen så förändring i den volym vatten 
som passerar per tidsenhet blir det. 
 
De funderar en stund över hur spolens analogi ska se ut 
 

91 Fredrik: Men någonting som vill motverka… någonting som vill kompensera 
och hålla jämnare flöde. 
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92 Stephanie: Ja det ska ju vara en komponent som vill se … eller ja vill och vill 
då, ha samma volym vatten som passerar hela tiden.  

 
Jag kontrollerar att de skiljer mellan resistorn och spolen. Då vi har sagt att den 
utövar ett motstånd. Stephanie säger att du inte kan lagra potentiell energi i en 
resistor. Fredrik lägger till att den utgör ett motstånd men den kommer inte att 
skjuta på senare.  

 
94 Forskare: Finns det någonting som... eran resistor där, den motverkar ju 

någonting varför funkar inte den som en spole? 
 
95  Stephanie: Du kan ju inte lagra potentiell energi här. 
 
96  Forskare: Okej. 
 
97  Stephanie: I en resistor så försvinner allting bara som värme. 
 
98  Fredrik: Precis och den här kan ju inte förstärka strömmen heller. Medans den 

här skulle ju… den här kan ju ge ett extra flöde. Om du märker att den går ner 
så att säga.  

 
De söker en komponent som lagrar potentiell energi som kan motverka 
flödesändringar. De provar med en komponent som justerar bredden på rören, 
idén baseras på kondensator analogin (gummimembranet). Istället för ett 
membran som blockerar flödet föreslår Fredrik att röret är en elastisk 
gummicylinder med klaff (se Figur 5). Ökat flöde kommer att få den att svälla 
och lagrar då energi, börjar flödet minska skulle det komprimeras så att flödet är 
konstant. Elasticiteten är det som motverkar förändringar.  

 
100  Fredrik: Man kanske kan tänka sig att den mäter bredden på den här, också 

märker vi att det blir mindre flöde. 
 
101 Stephanie: Du tänker att vatten inte går att komprimera? 
 
102 Fredrik: Flytande vatten går inte att komprimera.  
 
103 Stephanie: Nä precis så då betyder det att samma volym tar upp liksom samma 

bredd av rör hela tiden, men till skillnad från kondensatorn kan strömmen gå 
igenom spolen helt. 

 
104 Fredrik: Precis  
 
105 Stephanie: Så det ska inte vara någon stängd komponent. 
 
106 Fredrik: Nä precis utan kanske någon…men om vi tänker oss istället för en 

hastighetsmätare så tar vi någon slags… man ju tänka sig någon typ av elastisk 
del av den här att den då kan mäta bredden eftersom att vatten inte kan 
komprimeras och märker den att den börjar svälla… 
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Här spenderar de tid åt att diskutera hur den skulle se ut och detaljer. De kom 
fram till att om flödet ökade kommer gummicylindern att svälla upp och om 
flödet skulle minska kommer cylindern att komprimeras istället för att hålla 
konstant flöde av vatten. Det blev svårt att ha en cylinder som sväller upp 
samtidigt som vattnet ska flöda genom den. Fredrik föreslår en extra maskin 
som är utrustad med en sensor som känner av trycket som leder till att vatten 
pumpas in externt. Stephanie är osäker på om det är nödvändigt, hon väljer 
istället att ha hjärtklaffar som förseglar ena delen av cylindern, men de kan inte 
vara permanent stängda.  
 

 
 
Figur 5: Spole analogi 2 för grupp 2 

 
De var öppna med att detta var en spontan ide, och att det skulle vara svårt att 
kombinera denna komponent med något annat på grund av klaffen, då den 
förhindrar flöde åt andra hållet.  
 

Analys av utdrag 4 
 
Basen för analogin är dels att den ska motverka förändringar av flödet åt båda hållen (se rad 
80) och dels att dess representation ska lagra potentiell energi (se rad 95). Motverka 
flödesändringar länkas med att strömförändringar skapar en elektromotorisk spänning. Fredrik 
tänkte att motverka förändringar innebär att hålla flödet konstant (se rad 91) där en fläkt 
skulle mäta dess hastighet, om dess hastighet skulle ändras kommer en extern pump att 
pumpa i motsatt riktning i förhållande till hastighetsändringens (se rad 81,83).  

 
Det blev ännu tydligare att gruppen använder energi begreppet som bas för att länka olika 
domäner. Under intervjun har både kondensatorns analogi och spolens analogi tagit upp 
energi begreppet (se 32, 95), i resistorns fall var det oklart om det var ett tankesätt. I början av 
intervjun visade de att de är medvetna om att värme innebär termisk energiomvandling (se rad 
1). Stephanie nämnde att det inte går att lagra potentiell energi i en resistor (se rad 95) utan 
den omvandlar endast till termisk energi (se rad 97). Fredrik tog upp en annan aspekt, att den 
inte kan driva vattnet vidare (se rad 98). 

 
Från en fysikers perspektiv är det främmande att en spole lagrar potentiell energi. Det betyder 
inte att tankesättet är ineffektivt. Men missuppfattningen kring potentiell energi skapade 
svårigheter i deras representationer, alla tre förslag på analogier krävde en extern intelligens 
eller teknisk tillämpning för att korrigera svårigheterna. Fredriks maskin bestående en fläkt 
kräver utrustning som registrerar en förändring i flödet och pumpar åt ett håll (se rad 83). 
Sensorn som kände av trycket och pumpade in vatten externt är teknisk lösning. Cylindern 
krävde att något som reglerade klaffarna beroende på vilket håll det flödade. Det blev svårt att 
representera spolen med ett objekt som var oberoende av intelligens eller teknik. Denna 
analogi innebär också att den totala volymen av vattnet skulle ändras. Gruppen beskriver 
påpekade att cylindern svällde men om ingen annan del av kretsen komprimeras lika mycket 
som cylindern expanderar, då är inte den totala volymen konstant. Att volymen ökar innebär 
att antalet laddade partiklar utifrån hur de diskuterat tidigare.  
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Utdrag 5  
 
I följande utdrag har deltagarna haft svårt att skapa en kvalitativ analogi till en spole. De har 
varit beroende av externa och avancerade system som korrigerar för missuppfattningen från 
utdrag 4. Jag gav deltagarna ett indirekt tips av på en komponent, där de analyserar hur den 
kan representera spolen. Fokus ligger i hur de ändrade ingången som tidigare var att den 
lagrade potentiell energi.  
 

Jag ger dem ett diskret tips. Fast först frågar jag om det kan finnas flera möjliga 
analogier. Jag nämner diskret: 
 

       ”du ritade en fläkt, hur tänkte du där?” 
 
Jag säger inte att fläkten är bra eller dålig, bara att jag är fundersam. Tankarna 
ändras, istället för att endast lagra potentiell energi är nu fokus mer kring att 
andra egenskaper som svarar mot spolens egenskaper. Fredrik resonerar kring 
att rotationen hos turbinen motsvarar att en spole motverkar förändringar i 
strömmen. Stephanie inser då att om bladen i fläkten är massiva har de en 
tröghet som kommer bromsa vattnet och det krävs en energi att få fläkten att 
rotera till slut är bägges hastigheter samma och sedan när vattnet saktar ner 
skjuter bladen på.  

 
129 Fredrik: Men å andra sidan om vi har ett mer … nu ska vi se för den här beror 

ju inte på spänning utan på flöde. Men om vi har ett högre flöde så får vi ju 
starkare turbinkraft eller hur? 

 
130 Stephanie: Ja om det passerar mer volym per tidsenhet så borde det ju 

rimligtvis vara så att…ja om vi utgår från att vatten inte går att komprimera 
så… 
 

131 Fredrik: Blir det inte så då att vattnet…men om vi tänker oss en enkel 
motorfläkt eller någon slags turbin eller vad som helst. Kommer det inte vara så 
att ju högre vattenflöde det är desto mer kommer den här snurra desto mer 
kommer då att motverka … alltså dra ner flödet. 
 

132 Stephanie: För att rotorbladen i sig, om de är massiva har de en inneboende 
tröghet eller hur? 
 

133 Fredrik: Precis. 
 

134 Stephanie: Så när du träffar den med vatten till att börja med kommer det 
krävas energi för att få den att börja snurra. 
 

135 Fredrik: Ja precis. 
 

136 Stephanie: Och sen när vattnet och rotorbladen väl har samma hastighet så … 
om vi då motser…bortser från det vattenmotstånd så sker det ingen effekt där. 
Men om vattnet skulle börja sakta ner så kommer rotorn att motverka det. 
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137 Fredrik: Precis för den har redan en hastighet och vill driva vattnet framåt. 
Men då kanske man inte ska designa den sådär utan snarare som en slags … ja 
vi kan säga vattenturbinmotor eller vattenturbinmotorer att de liksom är snett 
formade snarare 
 

138 Stephanie: Ja och att du som genomskärning att den tar upp som hela och så är 
det vinklade rotorblad (Stephanie ritar Figur 6).  

 
 
Figur 6: Spole analogi 3 grupp 2 förslag på turbiner 

 
Analys av utdrag 5 
 
I och med att de fick ett indirekt förslag av mig innebär det att det blir en annan typ av 
analogi. Istället för att vara helt självgenererad har jag varit delaktig. Nu bygger analogin inte 
enbart på informanternas erfarenheter.  

 
Stephanie & Fredrik insåg att potentiell energi inte lagras hos en roterande fläkt, potentiell 
energi nämndes inte under diskussionen. Stephanie har sannolikt insett att kinetisk energi 
representerar en turbin bättre än potentiell. Hon sa att det krävs energi för att få turbinen att 
rotera (se rad 134). Den energin omvandlas till någon annan form, t.ex. kinetisk och termisk. 
Att den energin skulle ha omvandlats till termisk energi är mindre sannolikt då både hon och 
Fredrik har sagt att resistorn omvandlar till termisk energi (se rad 97), de har inte nämnt något 
som tyder på inre resistanser i intervjun.  

 
Proceduren för kondensatorn upprepas för spolen. Grunden för deras komponent var att den 
skulle motverka förändring åt båda hållen (se rad 80) och lagra potentiell energi (se rad 95). 
Det är sannolikt Fredrik länkade den elektromotoriska spänningen i en spole med turbinens 
rotation och dess förmåga att driva vatten vidare (se rad 129), han tänkte att högre flöde 
innebär högre rotation (se rad 131). Högre flöde länkades med större strömförändring som 
innebär större elektromotoriskspänning. Stephanie byggde vidare på Fredriks tes med att om 
rotorbladen är massiva har de en tröghet vilket innebär att det kommer krävas energi för att få 
den att snurra (se rad 134) där den motverkar ökat flöde. Hon kompletterade med att om 
vattnets hastighet minskar kommer turbinen att driva vattnet vidare (se rad 136). 
Diskussionen visar att om två objekt i olika domäner ska länkas, ur energi perspektivet 
behöver potentiell energi i domän A inte motsvara potentiell energi i domän B, frågan är om 
denna insikt hade gynnat gruppen i utdrag 4.  
 
 
Utdrag 6  
 
I följande utdrag har gruppen börjat se begränsningar med analogin. Det uppstår funderingar 
om analogin för spolen behövs, konflikter mellan elektrisk och hydraulisk domän uppstår. 
Fokus ligger i hur de resonerar när begränsningarna framkommer. 
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De ritar upp LC kretsen, de väljer att använda turbinen som representation för 
spolen (se Figur 7). Detta är också under antagande att kondensatorn är 
uppladdad. När spänningskällan kopplas ur kommer enligt deltagarna 
membranet att vilja återgå till sitt jämviktsläge men turbinen kommer att driva 
vattnet vidare, detta sker då membranet är i jämviktsläget men på grund av 
trögheten hos rotorbladen kommer de inte stanna utan de fortsätter att rotera och 
driva vattnet framåt och leder till att membranet töjs ut återigen men åt andra 
hållet. Fredrik ställer sig nu frågan vad som skulle hända om vi tog bort turbinen 
han var inne på att vi skulle få svängningar trots allt. Han undrade om hjulet 
kommer ge en dämpningsfaktor. Jag gör ett inlägg om att vi inte har någon inre 
resistans. Nu försöker Stephanie förklara hur den tänker t.ex. att energin lagras i 
rotorbladen, hon har insett att energin som lagras är kinetisk och inte potentiell. 
För att resonemangen som då sägs är att då har vi en kondensator som är 
ansluten till sig själv vilket skulle innebära att den urladdas.  
 

173 Fredrik: Det kan man väl se det som att … låt säga om vi bara hade haft en 
sådan här (gummimembranet), att det teoretiskt liksom hade gungat fram och 
tillbaka om det inte funnits något motstånd alls i rören, men vi låter vatten gå så 
också trycker den ut och sen kommer den vilja gå tillbaka, men att den här 
kommer och göra att vi får en dämpningsfaktor. 
 

174 Stephanie: Alltså om det inte finns några förluster alls så motsvaras väl det här 
av en helt harmonisk svängning, alltså inga förluster alls. 
 

175 Fredrik: Precis, men … det finns ju RC kretsar och är ju R det som gör att den 
dämpas efter ett tag men att den här kommer att ge en ut en slags utjämnad 
effekt. 
 

176 Stephanie: Ja det blir ett utjämnande men energin försvinner ju inte utan den 
lagras i trögheten i rotorbladen  
 

177 Fredrik: Ja precis,  
 

178 Forskare: Ska vi leka med tanken och säga liksom att de är ideala och vi har 
liksom ingen inre resistans? 
 

179 Stephanie: Då blir det väl där energin lagras och sen överförs det helt tillbaka 
till vattnet 

 
 

 
 
Figur 7: LC kretsen, färgfläcken var tänkt att vara en turbin 
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Stephanie menar att detta motsvaras av en harmonisk svängning,  
 

180 Fredrik: Men om vi skulle rita upp bara för skoj skull alltså … den här 
svängningen från jämviktsläget om vi bara tar utan turbin. 
 

181 Stephanie: Ja. 
 

182 Fredrik: Då blir det väl som en slags cosinus… 
 

183 Stephanie: Ja för det skulle väl…jag vet inte hur … om du bara hade en krets 
där en kondensator är kopplad till sig själv så antar jag att … om den var 
uppladdad åt ett håll från början skulle den väl svänga I guess eller… 
 

184 Fredrik: Eller nä …den skulle bara gå till sitt jämviktsläge och sen tar det 
stopp.  

 
 
Analys utdrag 6  
 
Stephanie har insett att lagring av energi i en spole länkas bättre med den kinetiska energin 
hos turbinen (se rad 176), det stärker att hon var medveten om det tidigare när analogin 
definierades (se rad 134). Det är tänkbart att det inte framgått tidigare att samtliga 
komponenter är ideala, att de inte har någon inre resistans. Både Stephanie och Fredrik har 
tidigare varit inne på att komponenterna lagrar energi i systemet bortsett från resistorn som 
omvandlar till termisk energi. Med energi perspektivet som de använt består kretsen av två 
komponenter som lagrar energi på olika sätt. Om inga omvandlingar till termisk energi 
förekommer menade Stephanie att detta motsvaras av en harmonisk svängning (se rad 174).  

 
Fredrik var inne på något som kan bli en begränsning till analogin. Han tog upp att om det 
bara funnits ett gummimembran och att det svängde fram och tillbaka (se rad 173) skulle bli 
en cosinus kurva (se rad 182). Teoretiskt har vattnet också en tröghet som innebär att 
membranet kommer svänga likt en harmonisk oscillator även om turbinen inte fanns. Allt som 
har massa har en tröghet, elektroner har också massa men i jämförelse med vatten på 
makronivå är elektronens tröghet försumbar. Utan turbinen motsvarar det att en uppladdad 
kondensator ansluts till sig själv, det innebär kortslutning. Däremot är den analogin mer 
otydlig än vad en turbin är. Turbinen är lättare att avläsa ur en bild. Samtidigt fanns det också 
indikationer på att det var en tillfällig missuppfattning då han nämner att membranet skulle gå 
tillbaka till sitt jämviktsläge och sen stopp (se rad 184). 
 
Utdrag 7  
 
Gruppen började med att beskriva vattenflödet i LC/RLC med begrepp som är mer 
förekommande inom andra områden än fluidmekanik. De liknade analogierna som de skapat 
för LC/RLC med andra domäner inom fysiken. Fokus ligger i hur gruppen liknar den 
hydrauliska domänen med en annan domän än den elektriska.  
 

RLC kretsen testas. De kommer in på friktions förluster som skilde sig från LC 
kretsen. Stephanie börjar bli kritisk om det var ett smart val av resistor då de 
talat om att vatten inte kan komprimeras. De kommer in på att i en RLC krets 
avtar spänningen, vilket i deras analogi innebär att trycket ska gå ner. De 
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diskuterar lite huruvida ett galler är en bättre representation. Här säger också 
Stephanie att om den enda trögheten är i turbinen kommer vattnet till slut att 
stanna helt. Jag frågade om detta beteende påminde om något annat inom 
fysiken och de tänkte omedelbart på harmoniska oscillatorer. Där LC är den 
harmoniska och RLC är den dämpade men ändå mer realistiska (se Figur 8).  

 
199 Fredrik: Den kommer väl precis som förut vilja gå fram och tillbaka men att vi 

får förluster i form av värme, man kan tänka sig att vattnet vill tryckas ihop på 
något sätt och det kan inte riktigt komprimeras och det får…det skapas något 
slags… 
 

200  Stephanie: Friktionsförluster av något slag. 
 
De diskuterar om ett galler är en bättre representation för en resistor.  
 

225 Fredrik: Den skulle väl stanna av helt och hållet efter ett tag om vi säger att för 
varje gång så minskar trycket något? 

 
226 Stephanie: Ja om vi förutsätter att alla andra delar i hela kretsen är 

friktionslösa och inte har något vatten motstånd överhuvudtaget och… den enda 
trögheten ligger i den här då som lagrar rotationsenergi men det förloras 
friktionsenergi här då så kommer ju det till slut leda till att vattnets hastighet 
minskar tills det når någon sorts… jämviktsläge och allting står still. 
 

227 Forskare: Och i den första där vi inte har något galler då? 
 

228 Stephanie: Då fortsätter det i all oändlighet. 
 

229 Fredrik: Den pendlar fram och tillbaka. 
 

230 Forskare: Påminner liksom det fenomenet er om något annat inom fysiken. 
 

231 Stephanie: Harmoniska oscillatorer brukar vi väl beskriva med pendlar. 
 

232 Fredrik: Ja precis en pendel eller en fjäder som gungar 
 

 
 
Figur 8: Grafiska beskrivningar av LC/RLC krets  

 
Analys av utdrag 7 
 
Både Stephanie och Fredrik har genom intervjun talat om energier för alla komponenter som 
belysts. De har belyst potentiell, kinetisk och termisk energi. Spolen hydrauliska motsvarighet 
ses nu som en komponent som lagrar kinetisk energi med större säkerhet (se rad 226). 
Gruppen ser sannolikt en elektrisk krets som ett system som omvandlar energier i olika 
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former beroende på vilken komponent som berörs. För kondensatorn lagrade potentiell energi 
(se rad 32), spolen lagrade kinetisk energi, resistorn omvandlade till termisk energi (se rad 97) 
De har lyckats göra det med vattenkretsen med. Fredrik talade om friktions förluster för RLC 
(se rad 199) och Stephanie tog upp att om kretsen inte har en resistor pågår flödet i all 
oändlighet.  
 
Utifrån intervjun förenklar abstrakta resonemang att beskriva fysiska system på olika sätt, 
Fredrik börjar med att beskriva vad som händer inom den hydrauliska analogin för LC kretsen 
och förklarar vad som händer om en resistor kopplas in. Han beskriver att vattnet i LC 
kommer vilja gå fram och tillbaka, samma sak sker i RLC men att det förekommer förluster i 
form av värme (se rad 199). Det fick Fredrik att se vattnets flöde som svängningar (se rad 
229). Kondensator analogin är sannolikt påverkat ståndpunkten då den också beskrevs som 
svängningar (se rad 173). Svängningarna påminde sannolikt gruppen om en harmonisk 
oscillator (se rad 231). Fredrik associerade det med en pendel och en fjäder (se rad 232) 
 
 
 
Grupp 1 och 3: översikt 
 
Datan från grupp 1 och 3 analyserades inte i studien lika detaljerat. Men en kort översiktlig 
beskrivning ges. Både grupp 1 och 3 har lyckats att länka den elektriska domänen med den 
hydrauliska. De har däremot agerat annorlunda än grupp 2. Grupp 1 och 3 har försökt 
konkretisera de elektroniska komponenterna i högre grad för att hitta en hydraulisk 
komponent som liknar de elektriska. Energi begreppet tillämpades inte som verktyg för att 
länka domänerna med varandra. Både grupp 1 och 3 har använd algebraisk argumentation i 
olika grad men betydligt mer än grupp 2. Deras försök att konkretisera objekten resulterade i 
att de behövde mer assistans från mig för att kunna komma vidare. Ur tidsperspektivet var det 
mindre effektivt. 
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Diskussion 
 
Studiens forskningsfrågor var: 
 

• Hur proceduren ser ut när studenter ska beskriva något abstrakt med något konkretare? 
 

• Vad lär sig studenterna genom att skapa analogier mellan olika domäner? 
 
Fråga 1 
 

• Hur proceduren ser ut när studenter ska beskriva något abstrakt med något konkretare? 
 
Proceduren som grupp 2 tillämpade var att först utgå från vad Podolefsky & Finklestein 
(2007, s160) kallar för ”Surface feautures”. De utgick från ytliga aspekter som de kan se hos 
komponenterna. Därefter tillkom abstraktare begrepp som tydligare belyste funktionerna för 
komponenterna som Fredlund et al (2015) kallar för ”disciplinary relevant aspects”, de 
beskriver de viktigaste egenskaperna som ska modelleras. Genom att hitta de egenskaperna 
underlättade det för studenterna att transformera frågeställningen. Den transformen blev 
utgångspunkten för hur analogierna kunde se ut (se Figur 9). Ett exempel på detta är 
kondensator fallet (se utdrag 2), det beskrevs först som att den lagrade laddningar och att 
ingen ström passerar kondensatorn, sedan tillämpades ett abstraktare begrepp som var lagring 
av potentiell energi (se rad 32, 36, 46). Lagring av laddningar blir då vad Fredlund et al 
(2015) skulle kalla ”disciplinary aspect”. Det blir en egenskap som kondensatorn har men 
som inte är relevant för lösningen av problemet. Eftersom att studenterna utvecklade 
definitionerna tyder det på att deras frågeställning blev hur potentiell energi kan lagras i en 
hydraulisk krets utan vatten flödar förbi, istället för att hitta hur laddningars motsvarighet kan 
lagras i en hydraulisk krets. Ett annat exempel är spolen, där agerade grupp 2 identiskt då de 
utgick först från ämnesspecifika egenskaper. Grupp 2 tog upp att spolen motverkar ändringar i 
strömmen (se rad 80), vilket är en annan ”disciplinary aspect”. Efter försöket om den externa 
pumpen (se Figur 4) tillämpades också lagring av potentiell energi (se rad 81, 95). Det 
användes till att omformulera frågeställningen till hur potentiell energi lagrars i en hydraulisk 
krets utan att vattenflödet ändras (analogi till ström se rad 3). Den enda komponenten som 
gruppen inte använt lagring av energi som metod är resistorn, däremot har grupp 2 använt 
andra energi koncept. För resistorn beskrevs det först som ett motstånd till elektronernas 
flöde, därefter lades det till att de gav ut värme (se rad 1). Ge ut värme innebär omvandling 
till termisk energi, som de upp på ett tydligare sätt senare i intervjun (se rad 97). 
Omvandlingen till termiskenergi menade de motsvarade friktionsförluster (se rad 19).  
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Figur 9: Hypotetiskt tankemönster för grupp 2. Den blåa rutan står för elektrisk 
domän, den orangea rutan står för den abstraktare domänen och den gröna rutan 
står för den hydrauliska domänen. 

 
 
Lagring av energi är en mer generell formulering än lagring av potentiell/kinetisk energi. När 
grupp 2 resonerar kring turbinen tyder det på att grupp 2 tänkte att lagring av energi var det 
intressanta och inte vilken energityp som lagrades. Det är också ett exempel på en 
”disciplinary relevant aspects” som Fredlund et al (2015) tar upp. Grupp 2 fick svårigheter att 
representera spolen om det skulle vara potentiell energi i båda domänerna. Deras 
representationer krävde antingen en extern intelligens eller avancerade maskiner som 
korrigerade svårigheterna. När Grupp 2 insåg att energin är analogisk med kinetiska energin i 
en turbin blev det lättare att representera spolens egenskaper (se rad 136). Det framgick dock 
inte om grupp 2 ändrade uppfattning om hur en spole lagrar energi. Först trodde de att den 
lagrade potentiell energi sedan insåg de att kinetisk energi fungerade bättre som analogi men 
de påstod inte att en spole lagrar kinetisk energi. Ur en fysikers perspektiv lagrar en spole 
varken potentiell eller kinetisk energi. Energin i en spole lagras i form av ett magnetiskt fält 
vilket inte uppfyller egenskaperna av att lagra potentiell eller kinetisk energi. Det innebär inte 
att det inte finns kvalitativa analogier till en spole som lagrar potentiell energi. Men denna 
studies försök att hitta de, resulterade i att analogierna behövde komplicerade tillsatser som 
t.ex. mätutrustningen till den externa pumpen (se rad 81). Eftersom att grupp 2 diskuterade 
kring att turbinen lagrade kinetisk energi tyder det på att tagit ett ännu abstraktare steg i sitt 
tankesätt. Istället för att tänka att kinetisk energi i domän A ska motsvara kinetisk energi i 
domän B är fokus kring att de båda ska lagra energi.  
 
Grupp 2 tillämpade nästan inga algebraiska resonemang för att skapa analogierna. Det tyder 
på att en konceptuell bas kan vara effektivt för att skapa länkar mellan olika områden i fysik. 
Grupp 1 och 3 använde inte energi begreppet eller andra ”disciplinary relevant aspects” utan 
de använde endast ”surface features”, det skapade svårigheter att representera 
komponenterna i en hydraulisk kontext. Det krävdes också att jag deltog i större delar av 
intervjun. Det tog längre tid för grupp 1 och 3 att skapa analogierna. I grupp 2s fall deltog jag 
betydligt mindre. 
 
Fråga 2 
 

• Vad lär sig studenterna genom att skapa analogier mellan olika domäner? 
 
Genom förflyttning av kunskap mellan olika domäner lyckas studenterna identifiera 
uppgiftens ”disciplinary relevant aspects”, det i sin tur, ökar förståelsen för det system som 
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studeras. Denna uppgifts ”disciplinary relevant aspect” är lagring av energi. Energi koncept 
har använts till alla elektriska komponenter för att länka till hydrauliska komponenter. När 
grupp 2 studerade kondensatorn beskrev de att den lagrade potentiell energi, både via 
elasticitet för membranet och sannolikt med gravitation för tanken (se rad 32, 58).  För den 
elastiska representationen av spolen (se Figur 5) utgick grupp 2 från att den också lagrar 
potentiell energi (se rad 95). Turbin representationen menade de lagrade kinetisk 
rotationsenergi (se rad 226). Det framgår också av att deras sätt att diskutera både 
kondensatorn och spolen har ändrats. Innan de identifierade uppgiftens ”disciplinary relevant 
aspect” beskrevs spolen som att den motverkade förändringar hos strömmen och att den 
kompenserade förändringen (se rad 80, 91). Men när de hade identifierat 
komponentens”disciplinary relevant aspect”, var diskussionen centrerad kring hur den lagrar 
energi. Det som studenterna fick av att utföra transduktion, var en bredare förståelse för 
komponenterna, att de lagrar energi på olika sätt i en elektrisk kontext. 
 
Att flytta kunskaperna mellan domänerna hjälper studenterna att se begränsningarna med 
deras analogier. Fredrik började se begränsningar med analogin när komponenterna till LC 
kretsen sattes ihop. Han nämnde att membranet skulle svänga utan turbin (se rad 173). Han 
tänkte sannolikt att vattnet har precis som turbinen en inneboende tröghet. Därmed behövs 
inte turbinen. Allting som har massa har en inneboende tröghet, det innebär att elektroner 
också har en inneboende tröghet men i jämförelse med vatten på makronivå är den försumbar. 
Det innebär att membranet oscillerar även om turbinen tas bort. Men om det transformeras till 
en elektrisk krets innebär det att en kondensator ansluts till sig själv. Den kommer inte att 
oscillera, utan den kommer kortslutas. I den hydrauliska kretsen skulle ändå fungera som en 
harmonisk oscillator. Det innebär att all tröghet måste vara i turbinen i det hydrauliska 
systemet. Därmed menade grupp 2 att analogin håller endast om den enda trögheten ligger i 
turbinen och friktionsförluster sker endast i resistor representationen (se rad 226).  
 
Det finns också ett avsnitt i intervjun som bidrar med en lärdom för läraren. I och med att de 
diskuterar och försöker hitta egenskaper ur olika domäner som speglar varandra ger det 
läraren information om vilka missuppfattningar som studenten kan ha. I rad 46 gav Stephanie 
uttryck för att spolen lagrar potentiell energi. Det kan ge läraren en indikation på att denna 
student kan ha missförstått konceptet potentiell energi, det kan också innebära att läraren varit 
otydlig. Analogiskt tänkande som undervisningsprocess kan alltså ge läraren information om 
missuppfattningar.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att när studenterna försöker modellera kunskap om ett 
system i ett annat system, upptäcker de kunskaper hos det ursprungliga systemet som inte 
tidigare uppmärksammats. Teoretisk är orsaken till detta de förändringarna som sker när 
transduktion tillämpas. Det är därmed fördelaktigt för lärare att tillämpa transduktion då det 
får elever att diskutera och analysera koncepten som varje system tar upp. 
 
Kritik 
 
Studiens precision är begränsad då den endast omfattar sex studenter vid ett lärosäte varav två 
har analyserats i mer detalj. Studien ger ingen generell bild av hur studenter tänker. 
Informanterna är inte gymnasieelever utan de som analyserades är kandidatfysiker. Studien 
ger ingen bild av hur gymnasieelever tänker. Om informanterna har sett analogierna tidigare 
ifrågasätts studenters kreativitet i processen som observeras. Stephanie nämnde i efterhand att 
hon hade sett delar av den hydrauliska analogin tidigare. Ändå är det ganska klart från 
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observationerna att Grupp 2 inte har tänkt på dessa frågor tidigare, speciellt i samband med 
spolens analogi.  
 
Framtida studier 
 
Eftersom studien endast undersökte hur kandidatstudenter kunde länka elektronik med 
hydraulik är ett förslag att studenterna själva får välja vilken kontext de vill länka elektronik 
med. Analogierna som konstrueras i den studien bestå av fler själv genererande analogier då 
informanterna får möjlighet att tillämpa flera erfarenheter. I denna studie har informanterna 
endast tagit upp hydraulik. För bättre precision är en rekommendation att studien utförs på 
gymnasieelever, i förutsättning att en gymnasielärarstudent gör studien. Det är också 
rekommenderat att ett större antal informanter deltar, det ger bättre indikationer på om det 
finns mönster. 
 
Ett annat förslag är att undersöka om det finns ett samband mellan informanternas 
konceptuella förståelse inom fysik och deras förmåga att länka olika domäner inom fysiken. 
Där metoden av datainsamling består av två delar, dels av ett test där den konceptuella 
förståelsen testas och dels en intervju i efterhand där förmågan att länka olika domäner testas. 
Det kommer att kräva ett högre antal informanter. Till exempel, i elektricitet kan BEMA och 
CSEM användas för att testa konceptuella förståelsen i området. 
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Slutsats 
 
Utifrån observationerna var studenternas procedur att först att tillämpa ”surface features” 
inom det system som studerades (elektronik). För att sedan modellera den domänen till en 
annan (hydraulik) försökte studenterna identifiera systemets ”disciplinary relevant aspects” 
(se Figur 9). I denna studie var det lagring av energi. Både ”surface features” och 
”disciplinary relevant aspects” användes för att kunna tillämpa tranduktion, att förflytta 
kunskap mellan olika system. 
 
Genom att modellera kunskaper mellan olika system upptäcker studenterna kunskaper hos det 
ursprungliga systemet som inte tidigare uppmärksammats. Det är fördelaktigt för lärare att 
tillämpa transduktion då det får elever att diskutera och analysera koncepten som varje system 
tar upp. I denna studie ändrades studenternas synsätt på vad en kondensator och en spole gör, 
till en annan (disciplinary relevant aspect) aspekt—de båda lagrar energi på olika sätt i en 
elektrisk kontext. 
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Bilaga 1 
Medgivande för studie kring hur analogiskt tänkande kan stärka förståelsen inom DC kretsar 
Studiens syfte och vad deltagandet innebär: 
 
Som blivande fysiklärare vill jag breda min förståelse för hur elever/studender tar till sig stoff i fysik. Då mycket 
i fysiken kan upplevas som abstrakt och irelaterbart vill jag se hur lärandet ser ut om man försöker göra det 
irelarterbara stoffet relaterbart, där elektricitet är ett av flerta områden 
 
Syftet med studien är att undersöka hur analogiskt tänkande kan stärka den konceptuella förståelsen i fysik med 
DC kretsar som ingångsämne. Data kommer att samlas in genom videoinspelning av det laborativa arbetet, och 
fotografering av arbetsmaterial, t.ex. era anteckningar. 
 
Insamlad data kommer endast att analyseras av oss i forskargruppen, t.ex. genom att skriva ut (transkribera) och 
tolka vad ni säger och gör. Foto- och videodata kommer ej att visas för någon annan än oss forskare. Bearbetaddata 
(transkripten) kan komma att presenteras på konferenser och i vetenskapliga artiklar, men inte i andra 
sammanhang, såsom sociala medier. Ditt namn kommer aldrig att nämnas i något sammanhang, för att garantera 
anonymitet. 
 
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst under, eller efter, studien välja att hoppa av, i enlighet 
med Dataskyddsförordningen, genom att meddela detta via mailadressen längst ned i dokumentet. 
Om vi skulle vilja använda data på ett annat sätt kontaktar vi dig för ett utökat tillstånd. 
 
Tack för ditt deltagande! 
Andreas Ringstam, Lärarstudent vid Uppsala Universitet,  
Bor Gregorcic, Forskningsansvarig, Institutionen för fysik och astronomi Fysikens didaktik, Uppsala Universitet 
 
Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet 
 

 Jag har läst det medföljande informationsbladet för projektet Analogiskt tänkande i DC kretsar, 
samt blivit informerad muntligt om deltagandet. 
 

 Jag ger mitt medgivande till att video- och ljuddata, samt eventuella anteckningar, samlas in 
under mitt deltagande i lärandesekvensen. 

 
 Jag tillåter endast de som omnämnts i informationsbladet att ta del av insamlad video- och 

ljuddata. 
 

 Jag förstår att publicerad data ej kommer att kunna användas för att identifiera mig. 
 

 Jag har förstått att jag när som helst kan dra mig ur studien och att rådata som inkluderar mig 
då kommer att förstöras. 

 
Jag ger mitt medgivande till deltagande i den vetenskapliga studien. 
 
Underskrift:__________________________________________ 
 
Namnförtydligande:___________________________________ 
 
Mail: _________________________________________________ 
 
 
Om du vill veta mer så hör gärna av dig till andreas.ringstam@gmail.com  
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Bilaga 2 
Informed Consent – Information sheet   UUPER 

Analogiskt tänkande i DC kretsar  

INFORMATIONSBLAD FÖR DELTAGARE 

Du bjuds in att delta i ett forskningsprojekt inom fysikens didaktik.  

Andreas Ringstam, Lärarstudent vid Uppsala universitet utför forskningsprojektet.  

Bor Gregorcic, Forskare vid Uppsala universitet leder forskningsprojektet.  

Innan du bestämmer dig för att delta är det viktigt att du förstår varför forskningen utförs och 
vad det innebär. 

Var god och ta dig tid att läsa igenom följande information. 

Vad är syftet med projektet? 

Syftet med studien är att undersöka hur analogier kan stärka den konceptuella förståelsen 
inom DC kretsar. 

Vi är särskilt intresserade av studenters dialog under utforskandet av fysikaliska fenomen med 
stöd av analogiskt tänkande. 

Varför har jag blivit inbjuden att delta? 

Du är inbjuden att delta eftersom du har läst en kurs i elektromagnetism och i mekanik. 

Vad är fördelarna med att delta? 

Genom att delta i projektet bidrar du, Andreas Ringstam och Bor Gregorcic, Fysikdidaktiska 
institutionen vid Uppsala universitet, med att fördjupa förståelsen för hur analogiskt tänkande 
påverkar studenters lärande inom DC kretsar. Dessutom bidrar du till öppna upp för ett 
forskningsområde som idag är smalt.  

Finns det några risker med deltagandet? 

Det finns inga särskilda risker med att delta i projektet. 
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Måste jag delta? 

Nej – det är helt upp till dig. Om du väljer att delta så bör du behålla det här 
informationsbladet och fylla i medgivandeblanketten för att visa att du förstått vilka 
rättigheter du har gentemot forskningen, och att du gärna deltar. 

Fram tills att datan helt har anonymiserats får du dra dig ur projektet och den rådata där du 
finns med kommer då att förstöras. 

Insamlade data kommer att bevaras tills dess att forskningens kvalitet har säkerställts (i 
enlighet med Uppsala universitets dataskyddspolicy: se https://www.uu.se/om-
uu/dataskyddspolicy). Rådata kommer sedan att gallras på regelbunden basis. 

Datan kan komma att användas för att producera olika forskningspublikationer (såsom 
artiklar, konferenspresentationer, avhandlingar och rapporter). Om du vill dra dig ur studien 
råder vi dig att kontakta forskningsledaren så snart som möjligt efter genomfört deltagande. 

För att dra dig ur ber vi dig att kontakta Andreas Ringstam på andreas.ringstam@gmail.com . 
Utifall att Andreas skulle vara frånvarande eller inte kunna svara på frågan kan ni kontakta 
forskningsledaren Bor Gregorcic på bor.gregorcic@physics.uu.se så att er förfrågan kan 
besvaras så snabbt som möjligt.  

Du behöver ej uppge någon orsak till att du drar dig ur och det kommer ej att påverka dig på 
något sätt. 

Vad händer om jag väljer att delta? 

Du kommer tillsammans med en annan person (möjligen två vid udda antal) som också deltar 
i studien få diskutera analogier för olika DC kretsar, de är inte stora. De kommer inte att vara 
fler än 4 komponenter. Diskussionen har inte heller matematisk inriktning utan konceptuell. 
Det är endast vid ett tillfälle. 

Lärandesekvensen spelas in med videokamera och ljudupptagning för att få en helhetsbild av 
kommunikationen (vi behöver er tillåtelse för detta). Insamlad data kommer sedan att 
transkriberas (video- och ljuddata överförs till textform och anonymiseras i transkriptionen).  

I analysen av datan kommer vi att fokusera på hur erat analogiska tänkande påverkar er 
förståelse för huvudsakligen DC kretsar. Detta kommer ej att utgöra underlag för någon typ 
av betygsättning i er utbildning. 

Det kommer att ta cirka en timme att delta i studien. 
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Dataskydd och konfientialitet 

Dina data kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 
2016/679 (GDPR). All information som samlas in om dig kommer att hållas konfidentiellt. 
Om du går med på att bli video- eller ljudinspelad så kommer inspelningarna att sparas tills 
dess att forskningens kvalitet har säkerställts och sedan gallras på regelbunden basis. Din 
rådata/inspelningarna kommer endast att visas för de forskare som tidigare namngivits och 
forskningsgruppen för Fysikens didaktik (Insitutionen för fysik och astronomi, Uppsala 
universitet). Den data som publiceras kommer ej att kunna användas för att identifiera dig. All 
elektronisk data kommer att lagras på en lösenordsskyddad hårddisk. Medgivandeblanketterna 
kommer att förvaras på så sätt att endast behöriga i forskarprojektet har tillgång till dessa.  

Vad händer med resultaten från projektet? 

Resultaten kan komma att summeras i publicerade artiklar, rapporter och presentationer. Citat 
och viktiga fynd kommer alltid att vara helt anonymiserade gällande deltagarna i dessa 
publikationer. 

Klagomål 

Om du är missnöjd med något i forskningsprojektet, var god och först kontakta 
forskningsledaren eller Andreas Ringstam (andreas.ringstam@gmail.com). Om du fortfarande 
är missnöjd efter detta och vill lägga ett formellt klagomål så kan du kontakta Bor Gregorcic, 
Forskre i Fysikens didaktik (bor.gregorcic@physics.uu.se). 

Specificera forskningsprojektet, namn på forskaren och vad klagomålet gäller. 

 

Dataskyddspolicy 

Informationsklassificering KRT 210 (Konfidentialitet, Riktighet, Tillgänglighet) 

Registerförteckning 

UU behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679, dataskyddsförordningen. Den kallas ofta GDPR efter sin engelska förkortning 
 

Du har rätt att begära svar på om Uppsala universitet behandlar personuppgifter om dig, och 
att få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas en gång per år. Det kallas 
ofta för ett registerutdrag. I samband med en sådan begäran lämnar Uppsala universitet även 
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ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter 
som behandlas, förutsedd lagringstid m.m. Uppgifterna hämtar vi från vår förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar som vi för löpande.  

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos Uppsala universitet rättade om de är 
felaktiga. Du kan exempelvis göra detta med ett kompletterande utlåtande till din 
kontaktperson, kursledare, chef eller forskningsledare vid Uppsala universitet. Vi är skyldiga 
att rätta felaktiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Vi behöver dock inte rätta dina 
uppgifter om de endast behandlas för att dokumentera färdigställd forskning. 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Uppsala universitets system så länge som 
de inte är en allmän handling. Uppgifter som vi kan radera kan t.ex. vara om de är av tillfällig 
eller ringa betydelse som om du hoppar av din utbildning. Då kan uppgifterna raderas efter en 
tid (gallringsfrist). 

Rätten till radering begränsas starkt av regelverket om allmänna handlingar eller av krav på 
dokumentation av forskning eller studier. 

Om Uppsala universitet inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att 
begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla 
våra skyldigheter enligt de bestämmelserna. 

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas hos oss. Det innebär 
att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Vi kommer att 
begränsa behandlingen i följande fall: 

• Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och vi behöver tid att kontrollera 
uppgifternas riktighet. 

• Om du invänder mot behandling som utförs av oss. Behandlingen begränsas i så fall 
till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och de 
skyldigheter till behandling vi kan ha av berättigade skäl. 

• Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon 
anledning. 

 

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter hos oss i vissa fall, 
exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. Vi kommer då att upphöra med 
behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen 
krävs för att ta tillvara rättsliga anspråk som vi kan ha (t.ex. gentemot en 
avtalspart/leverantör). 

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta din kontaktperson vid Uppsala 
universitet, den ansvariga för ett projekt eller en kurs, eller Uppsala universitets 
dataskyddsombud (dataskyddsombud@uu.se). Se övriga kontaktuppgifter nedan: 
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Uppsala University 
Box 256 

Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala 
751 05 Uppsala, Sweden 
Switchboard: 018-417 00 00 
Organisation identification number: 202100-2932 

Anser man att man ej behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen och relaterad 
nationell lagstiftning, har rätt att skicka klagomål till svenska Datainspektionen 
(datainspektionen@datainspektionen.se ). 

 

 

 


