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Sammanfattning 
I denna studie undersöks elevers förförståelse inom elektromagnetism innan undervisning om detta i 
kursen Fysik 2 på gymnasiets Naturvetenskapliga och Tekniska program. Syftet med studien är att 
öka den kvalitativa kunskapen om denna elevgrupps förförståelse för att därigenom kunna möta den 
med lämplig undervisning inom det elektromagnetiska området.  
 
Datainsamlingen har skett med en skriftlig enkät med flervalsfrågor som undersöker elevers 
begreppsliga förståelse för elektromagnetiska fenomen. Enkäten har sedan följts upp med 
elevintervjuer kring frågorna för att ytterligare kartlägga hur elever uppfattar elektromagnetiska 
fenomen. Enkätfrågorna är baserade på erkända test som används i hela världen. 
 
Studien visar att 

• de alternativa uppfattningar om elektromagnetism som finns beskrivna i litteraturen även 
förekommer i elevgruppen och resultaten tyder på att de alternativa uppfattningarna är 
vanligare än vetenskapligt grundad förståelse. 

• elevgruppen har ett vardagstänkande kring elektromagnetiska fenomen som utgår från 
magneters attraktion och repulsion - samt att de förenklat kan beskriva kompassens 
funktion. 

• elevgruppens förförståelse i detta skede inte bara består av vardagstänkande enligt ovan utan 
även är tydligt präglad av tidigare fysikundervisning (främst kursen Fysik 1).  

• eleverna i resonemangen om elektromagnetism visar mycket skiftande förmåga att applicera 
denna förförståelse korrekt på elektromagnetiska fenomen - och denna förmåga skiljer inte 
bara mellan individer utan även mellan olika sammanhang och de beskrivningssätt och 
representationer som används för att presentera problem och fenomen i dessa sammanhang. 

Insamlade data har bearbetats i en fenomenografisk analys av elevintervjuerna. Resultatet av den 
analysen är en beskrivning av elevernas förförståelse där tre kvalitativa nivåer föreslås.  
 

Exempel ur studiens elevintervjuer på de tre nivåerna av förförståelse redovisas. Med hjälp av 
nivåerna beskrivs hur förförståelsen i ökande grad präglas av ett vetenskapligt tänkande baserat på 
en förståelse av andra delar av fysiken och hur denna förståelse på olika sätt och med varierande 
korrekthet appliceras på elektromagnetiska fenomen och problemställningar. 
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1. Introduktion till problemområdet - varför elektromagnetism? 
1.1 Bakgrund 
Mitt intresse för utmaningarna med att undervisa om elektromagnetism väcktes i samband med att 
jag under min praktik hade en klass i kursen Fysik 2 på gymnasiet.  När jag började min praktik på 
skolan höll eleverna på med inlämningsuppgifter i elektromagnetism. Elevernas frågor till mig 
vittnade om att de i första hand ”letade formler” för att lösa uppgifterna. Och när det inte räckte så 
började de applicera tumregler, t ex handregeln, ibland lite tvivelaktigt tolkade och då och då även i 
situationer när tumreglerna inte var tillämpliga. Men att rita en illustrativ figur och föra ett 
kvalitativt resonemang satt långt inne för dem - och detta är ofta nödvändigt för att lösa problem 
inom elektromagnetism. Exempelvis ställde denna uppgift till med bekymmer för många:  
 

 
 

 
 
 
Här kommer man ju inte långt med formler utan man behöver kunna rita upp fältlinjer runt 
stavmagneter, förstå fältriktningarna som de ger upphov till, se hur olika fält samverkar eller tar ut 
varandra och slutligen applicera lite matematikkunskaper (Pythagoras sats och så grundläggande 
trigonometri om man vill ta reda på fältets riktning också). Detta upplevdes som svårt trots att 
mycket av kunskapsstoffet (t ex fältlinjer runt stavmagneter) som behövs här, introduceras redan i 
grundskolans undervisning om magnetism. 
 
Intrycket förstärktes när jag läste ett examensarbete från lärarutbildningen i Linköping 
(Hammarquist, Seger 2014) som förmedlar detta från undervisning i kursen Fysik 2:  
 
”Där (i gymnasiet) har vi märkt att magnetismen inom fysiken är ett område där elevers uppfattning kan 
variera kraftigt, samtidigt som den ibland saknar koppling till det ämnesstoff som utgör underlag för 
undervisningen. Ett tydligt exempel på detta framkom vid en bedömning av labbrapporter där eleverna 
skulle förklara hur en ström i en ledare som befann sig i ett magnetfält gav upphov till en kraft. 
Förklaringarna var av mycket olika karaktär och visade att det finns en stor spridning i hur elever uppfattar 
magnetiska fenomen och att denna uppfattning har svag eller oklar anslutning till undervisningen.” 
”Vår studie ger en antydan om att det är illa ställt med elevers kvalitativa förståelse av fysik och det finns 
exempel på att detta inte är begränsat till magnetismens område. Generellt sett verkar allt från kursupplägg, 
läroböcker och kursprov fokusera på den kvantitativa problemlösningen, vilket kanske förklarar den 
upplevda brist på kvalitativ förståelse som vi finner.”  
 
Undervisning om elektromagnetism ges i den svenska grundskolan inom NO-ämnets Fysik-del.  

Figur 1: Exempel på uppgift från kursen Fysik 2 
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Magnetism är tacksamt att experimentera med redan i förskolan och under grundskolans tidigare år, 
så man kan räkna med att de flesta elever exponeras för ämnet redan tidigt i skolan. Men 
undervisningen kan ge upphov till missuppfattningar, t ex sammanblandning av elektricitet och 
magnetism vilket kan illustreras med en liten film, se Clio Fysik (2017), som används i ett svenskt 
fysikläromedel för åk 4–6. 
 
Undervisningen motiveras ofta med de många exemplen på elektromagnetism i vår vardag och kan  
t ex bygga på att skapa ”förundran”, hjälpa till att ställa frågor. Ur en Fysikbok för åk 7–9 (Undvall, 
Karlsson 2006): 
”Varje dag använder vi elektriska apparater utan att egentligen tänka på hur de fungerar. Kanske 
har du använt en vanlig elvisp när du bakat. Du stoppar i kontakten i väggen, trycker på knappen 
och så börjar elvispen snurra. På något sätt omvandlas alltså elektricitet till en snurrande rörelse i 
elvispen. Men hur går det till?” 
 
Under åk 7–9 inriktas inlärningen således typiskt på fakta kopplat till vardagstillämpningar av 
elektromagnetism. Ur en planering för åk 8: 
”Sambandet mellan elektricitet och magnetism belyses - och hur detta kan utnyttjas i vardaglig 
elektrisk utrustning (magneter, elektromagneter, ringklocka, motor, transformator, generator, 
skillnaden mellan växelström och likström)” 
 
De elever som väljer att läsa Fysik i gymnasiet börjar läsa bl a ellära i kursen Fysik 1. 
Elektromagnetism tas sedan upp i kursen Fysik 2:  
”Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse 
av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, t ex växelspännings-
generatorn” - ur kursplanen från gymnasiets läroplan (Ämnesplan, 2011).  
 
Inriktningen på undervisningen i gymnasiet, är i mycket högre grad än i grundskolan av 
vetenskaplig karaktär (begrepp etc.) och har kvantitativ prägel (räkna, formler, problemlösning). 
Dvs, undervisningens karaktär inom momentet elektromagnetism, skiljer sig markant mellan åk 7–9 
och gymnasiet – vilket även gäller de flesta andra delar av fysikundervisningen. 
 
1.2 Studiens syfte 
Det saknas en kartläggning av förförståelse, vardagstänkande och alternativa uppfattningar inom 
elektromagnetism från just innan undervisningen i Fysik 2 i den svenska kontexten – detta täcks 
inte av den forskning jag hittat.  
 
Därför är detta examensarbete tänkt att ge ett bidrag till kunskapen inom nämnda område med det 
överordnade syftet att bidra till förbättrad effekt av undervisning, som t ex ökad kvalitativ 
förståelse, inom elektromagnetism i kursen Fysik 2. 
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2. Litteraturgenomgång 
Denna genomgång av litteraturen innehåller även en del egen bearbetning som använts för att välja 
begreppsapparat, angreppssätt och avgränsningar i den egna datainsamlingen och analysen. 
 
2.1 Varför kartlägga förförståelse? 
Redish (2003) menar att det finns två anledningar för en lärare att sätta sig in i elevers förförståelse 
innan fysikundervisning: 

1. Det hjälper läraren att inse vilka typer av fel elever vanligen gör samt hur de kommer att 
misstolka det läraren säger och det de läser. 

2. Till undervisningen tar eleverna med sig de resurser på vilka de kommer att bygga sin 
framtida kunskap. Eftersom ny kunskap byggs genom att utöka och modifiera redan 
existerande elevtänkande så kan man säga att elevernas förförståelse är det råmaterial läraren 
har att arbeta med för att hjälpa eleverna att bygga mer vetenskapligt korrekt fysikkunskap. 

Lemke (1990) betonar att lärare måste känna till sina elevers alternativa uppfattningar (även om de 
är ”missuppfattningar”) lika väl som de vetenskapliga uppfattningarna. Detta eftersom de 
alternativa uppfattningarna kan påverka lärandet så att elever ur dem och lärarens undervisning 
sammantaget konstruerar kunskap som inte stämmer med lärarens / vetenskapens uppfattning. 
 

Nedan följer en sammanställning av forskningsläget på några områden med relevans för mitt ämne. 
 
2.2 Vilka begrepp används och vad betyder de? 
Att förstå kan sägas vara ”att lära sig hantera ett tankeinnehåll som ska utvecklas till att bli ett 
kunskapsinnehåll” (Anderberg, 2012). Detta är nog en definition av förståelse som kan fungera när 
vi talar om lärande i skolan där själva meningen och grundförutsättningen är att nya tankar ska 
introduceras för eleverna, som de sedan ska processa och bygga sin kunskap av. 
 

Men vi människor (inkl. barn) förstår ju inte bara i skolan i en lärandeprocess som just har 
förståelse som syfte. Vi förstår ju saker hela tiden i vår vardag från det vi föds och börjar öppna 
våra sinnen för omvärlden. I denna process bygger vi också ett kunskapsinnehåll från erfarenheter. 
Andersson (2001) kallar detta för vardaglig förståelse eller vardagstänkande och ställer det i 
kontrast till (natur)vetenskaplig förståelse. Han menar att det är lärarens uppgift att i samspel med 
eleverna hjälpa dem ta steget från vardagstänkande till vetenskaplig förståelse i ett gemensamt 
byggande av kunskapsinnehåll, ”individuellt konstruerat men socialt medierat” (Andersson, 2001).  
 

Detta (socialkonstruktivistiska) synsätt betonar ju dels att varje individ bygger sitt individuella 
kunskapsinnehåll i samspel med lärare och andra elever och dels att kunskapsinnehållet byggs av, 
och kanske ”ovanpå”, något som eleverna har med sig till undervisningen. Tidigt i skolan kanske 
detta ”något” är rent vardagstänkande. Men vartefter så utvecklas det rena vardagstänkandet till en 
kombination av den vardagliga förståelsen som elever bär med sig och den vetenskapliga förståelse 
som så småningom byggs när ungefär samma kunskapsstoff återkommer på olika skolstadier med 
växande omfång och komplexitet (Anderberg, 2012). Genom detta resonemang kanske det börjar 
framskymta vad förförståelse kan vara. Nämligen en blandning av vardagstänkande och 
vetenskaplig förståelse kring ett visst kunskapsstoff. I detta examensarbetes fall handlar det om vad 
elever har för förståelse kring elektromagnetism innan kursen Fysik2, baserat på  

• det vardagstänkande de fått genom egna erfarenheter av elektromagnetism under uppväxten 
• den undervisning de fått kring elektromagnetism i grundskolan som kanske gett dem en 

början till vetenskaplig förståelse 
• den mer vetenskapligt präglade undervisning de utsatts för i kursen Fysik1 som visserligen 

inte handlar om elektromagnetism men ändå sannolikt är ett bidrag.  



4UV90e, Examensarbete, ht-2017  2018-01-21 5 av 43 
Thomas Fransson, 601118–5912 Thomas Fransson, 601118–5912 
 
Redish (2003) talar, som vi såg ovan, om förförståelsen, ”existing knowledge”, som råmaterialet för 
ny mer vetenskapligt grundad kunskap. Vägen dit, menar Redish, går genom att eleven, med hjälp 
av lärarens undervisning, utökar och/eller modifierar de tankestrukturer hen redan har med sig in i 
undervisningssituationen. Och som betonats av många (t ex Redish 2003 och Illeris 2015), kostar 
det eleven betydligt mer energi att förändra och modifiera (ackommodativt lärande) sina scheman 
och tankestrukturer än att bara utöka (assimilativt lärande) de existerande. Eller som Redish så 
träffande uttrycker det: ”Det är svårt att lära sig något man inte redan nästan vet”. Bland annat 
därför har förförståelsen och vardagstänkandet som elever bär med sig stor betydelse för resultatet 
av lärandeprocessen. 
 
Allra tydligast kanske det blir när elever tar med sig ett vardagstänkande som inte stämmer med 
eller riktigt går att förena med den etablerade vetenskaplig förklaringen. En sådan 
undervisningssituation kan förstås ses som en möjlighet till lärande med hjälp av en kognitiv 
konflikt a la Piaget - och Redish (2003) förespråkar mycket riktigt det som en metod att hantera ett 
sådant läge. Men Redish (2003) betonar också att det gäller att vara försiktig med eleverna i dessa 
lägen och att inte utmana dem med ”rätt/fel-resonemang” utan respektera och lyssna på det 
tänkande de ger uttryck för – däri finns ju fröet till ny kunskap. Därför manar Redish till försiktighet 
med att använda termerna ”misconceptions” (missuppfattningar), och även ”alternative 
conceptions” (alternativa uppfattningar) eftersom de kan leda fel vad avser respekten för elevers 
ofta avancerade och komplexa vardagstänkande (för det nämns inget bra engelskt ord). Istället 
föredrar Redish att kalla det här för ”common naïve conceptions”, när det är handlar om typer av 
uppfattningar som är vanliga bland elever. För detta finns dock inget bra svenskt uttryck och 
mycket av litteraturen använder det mer neutrala, ”alternativa uppfattningar”. 
 
Jag väljer därför att hädanefter använda följande svenska begrepp i min framställning (förutom i 
citat och direkta referenser till andras text): 

• Vardagstänkande 
Används om hur elever tänker kring och beskriver fenomen både innan de internaliserat 
vetenskapliga begrepp/samband och kanske även i sammanhang där de tycker att deras 
vardagliga resonemang är adekvata och tillräckliga. Detta vardagstänkande kan vara både 
komplext och välgrundat i erfarenheter som eleverna har och det är värt respekt från läraren, 
precis som både Redish (2003) och Andersson (2001) betonar.  

• Alternativa uppfattningar  
De specifika uppfattningar (här om elektromagnetism) som forskningen funnit hos elever 
och blivande lärare och som refereras/beskrivs i litteraturgenomgången. Kan ses som 
byggstenar i vardagstänkandet. 

• Förförståelse 
Den totala bilden av vad elever kan, förstår och uttrycker inom ett område innan 
undervisning på området. Förförståelsen kan således inrymma vardagstänkande som kanske 
byggs på alternativa uppfattningar, likväl som vetenskapliga begrepp och samband som 
eleverna tillägnat sig.  
 

Det är därför hela förförståelsen, med sina beståndsdelar av vardagstänkande och alternativa 
uppfattningar, som behöver kartläggas - så att detta ”råmaterial” blir till mesta möjliga nytta, och 
minimalt förfång, när det möter lärarens undervisning. 
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2.3 Hur byggs vardagstänkande upp och vad består det av? 
Redan det lilla barnet samlar erfarenheter som det sedan kombinerar, drar slutsatser av och gradvis 
bygger ny kunskap på (diSessa, 1993): 

• ”När jag puttar på saker rör de sig” 
• ”Pappa är stor och pratar med grov röst” (med låg frekvens) 
• ”När jag släpper en boll så ramlar den i golvet men studsar sedan upp” 

 
De flesta av dessa barnerfarenheter är sådant som fysiken beskriver med sina lagar och principer. 
Men fysikens beskrivningar ser givetvis inte likadana ut som barnets föreställningar. Och de ser inte 
heller likadana ut som de vardagsföreställningar som en tonåring har kombinerat ihop av sina 
vardagserfarenheter inklusive eventuell påverkan av skolundervisning. T ex återger Andersson 
(2001) ett exempel på ett problem som getts till nybörjare på en universitetskurs i fysik (figur 2). 
”En jonglör har fem likadana bollar i luften samtidigt. Bollarna är alla på samma höjd, men följer olika 
banor och har olika hastigheter. Rita ut den eller de eventuella krafter som verkar på varje boll. Bortse från 
luftmotstånd”  

 
 
 
 
Ca hälften av eleverna gav den korrekta lösningen att varje boll påverkas av tyngdkraften rakt 
nedåt. Den dominerande alternativa uppfattningen i övriga svar var att kraftsituationen varierar med 
bollens hastighet i ögonblicket, t ex så att det alltid finns en nettokraft i bollens rörelseriktning som 
är proportionell mot hastigheten i ögonblicket - utom för boll 2 som står still just då, se figur 3: 
 

 
 
 
 
 
Denna alternativa uppfattning är en av de allra starkaste och vanligaste som en fysiklärare möter 
bland sina elever. DiSessa (1993) benämner denna föreställning ”force as a mover” och den har ju 
en uppenbar koppling till barnobservationen ovan: ”när jag puttar (=applicerar en kraft) på saker 

Figur 2: Problem som demonstrerar vardagstänkande (Andersson, 2001) 

Figur 3: Problemlösning som demonstrerar vardagstänkande (Andersson, 2001) 
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rör de sig”. Men vi ser i elevlösningen ovan hur uppfattningen präglats av undervisning om t ex 
kraftparallellogrammer och resulterande krafter. Trots undervisningen är dock grunduppfattningen 
kvar. Gymnasiefysikens undervisning om Newtons lagar har inte bitit på den, trots att den lärt 
eleven att rita krafter på ett ”skolat” sätt. Slutsatsen blir väl att det är väldigt svårt att ändra på en 
elevs mentala modell som etablerats redan i barndomen vilket också Redish (2003) framhåller som 
en av sina grundsatser. Men han pekar förstås på metoder för att ändra på det, vilket vi återkommer 
till senare. 
 
DiSessa beskriver i sin monografi ”Toward an epistemology of physics – Cognition and instruction 
(1993)” en mängd alternativa uppfattningar nedbrutna i något han kallar ”p-prims” 
(phenomenological primitives) av vilka den nämnda ”force as a mover” är en av de mest vanliga 
och betydelsefulla. DiSessas modell baserar sig på forskning där han under ganska lång tid följde 
och intervjuade tjugo fysikstudenter på MIT utifrån den övergripande frågan ”varför fungerar saker 
som de gör?”. Han fann då att studenterna ofta uppfattade fenomen som ”oreducerbara”, dvs 
fenomenen var så naturliga att studenterna inte upplevde att de gick att ”plocka sönder” och på så 
sätt förklara dem. Ett exempel som diSessa tar upp handlar om hans p-prim ”bouncing”, 
dvs ”studsande”. Även skolade fysiker pratar ju om studsar och stötar när de beskriver biljardbollar 
som rör sig under biljardspel. Det behövs vardagliga ”makrobenämningar” för vanligt 
förekommande fenomen, ett slags första förståelselager. Men genom fysikundervisning så ska 
eleverna ges tillgång till ett andra förståelselager också, menar diSessa. Dvs, ett antal lagar och 
principer som gäller mer generellt, i detta fall att rörelsemängd och energi bevaras. Och det är just 
att dessa lagar gäller och kan appliceras på detta fenomen som gör att resultatet av två biljardbollars 
möte blir som det blir.  
 
Detta ”andra lager” är avgörande för lärande i fysik inom områden där de intuitiva föreställningarna 
från barndomen och vardagen inte finns eller är lika starka som inom mekanik, t ex inom atomfysik. 
För att exempelvis kunna räkna på vad som händer vid !-sönderfall behövs en ”andra-
lagersförståelse” av principen om rörelsemängdens och rörelseenergins bevarande så att denna 
kunskap kan tillämpas även på !-sönderfall - även om intuitiva föreställningar troligen saknas kring 
detta. När förståelse ska nås inom dessa andra fysikområden kan det vara en fördel att det inte finns 
så tydliga vardagsföreställningar eftersom undervisningen då inte behöver göra upp med så många 
alternativa uppfattningar. Men frånvaron av vardagsföreställningar gör också att det kan vara 
svårare att utgå från t ex analogier i undervisningen - vilket annars är en vanlig rekommendation för 
undervisning (t ex Redish 2003).  
 
Den form av alternativa uppfattningar som diSessa har brutit ned till sina ”p-prims” benämns ibland 
(av diSessa själv, i Dega 2013 osv) för ”naïve physics”, dvs naiv fysik i meningen intuitiv och 
kanske förenklad, mindre organiserad än vetenskapligt baserad fysik. I forskningen finner man 
också ett par andra kategorier av alternativa uppfattningar som kan vara relevanta ta upp här 
(baserat på Dega 2013): 

• Ontologiska alternativa uppfattningar handlar om att fenomen i t ex undervisning beskrivs så 
att de av eleverna inordnas i en kategori där de inte riktigt hör hemma och därför tillordnas  
t ex egenskaper som fenomenen egentligen inte har. Exempelvis beskrivs elektrisk ström 
ofta i undervisning som ett flöde av laddningar som liknas vid hur vatten strömmar ur en 
kran. Denna analogi eller metafor kan av elever övertolkas så att de ser elektrisk ström som 
en flödande vätska och i värsta fall tillordnar den egenskaper som vätskor har - men som 
elektrisk ström inte har. 

• Laterala alternativa uppfattningar handlar också om att klassificeringen av begrepp inte blir 
riktigt lyckad under inlärningen, t ex att magnetiska fältlinjer uppfattas som kraftpilar vilket 
allvarligt kan störa inlärningen av hur strömriktning, magnetfältsriktning och resulterande 
kraft förhåller sig till varandra inom elektromagnetism. 
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Vi ser att båda dessa typer av alternativa uppfattningar i allmänhet uppkommer som resultat av 
undervisning, t o m när undervisningen använder sig av rekommenderade metoder som att lära ut 
med hjälp av analogier och metaforer. 
 
Vad betyder då detta sammantaget? 
En fysiklärare kommer att möta förförståelse som färgas av vardagstänkande i sin undervisning 
inom alla delar av fysiken, dvs även i delar av fysiken med mindre möjligheter till intuitiv och 
vardaglig erfarenhetsinhämtning. Vardagstänkandet baseras ofta på föreställningar som grundlagts 
tidigt och som sedan blandats upp med sådant som elever lärt sig både i och utanför skolan genom 
hela sin uppväxt och som gett upphov till alternativa uppfattningar. En del alternativa uppfattningar 
kan t o m ganska tydligt härledas från undervisning. Både diSessa, Redish och Andersson betonar 
att vardagstänkandet måste ges stor uppmärksamhet i undervisningen och verkligen inte betecknas 
som något ”felaktigt” som måste ”läras bort”. Det är en del av ”råvaran” för vetenskaplig kunskap. 
Mer om hur detta konkret ska prägla undervisning beskrivs i 2.6. 
 
2.4 Hur ser förförståelse och alternativa uppfattningar ut inom elektromagnetism? 
2.4.1 Finns det ett vardagstänkande inom elektromagnetism och hur ser det ut? 
Vad avser vardagstänkande kan elektromagnetismen sägas inta en mellanställning mellan t ex 
mekaniken å ena sidan (där barnet hela tiden med sina sinnen upplever dess inflytande) och t ex 
atomfysiken å andra sidan (där sinnena inte förmår ge barnet några upplevelser som kan omsättas i 
vardagstänkande). 
 
Vissa delar av elektromagnetismen, framförallt kring permanentmagneter (i leksaker, magnetlås 
etc.), ger barn tidiga sinnesintryck som direkt kan omsättas i vardagstänkande. Det kan t ex handla 
om att barn börjar leka med modelltåg med magnetkopplingar. Då får de ju nya upplevelser och 
erfarenheter, exempelvis att tågvagnarna kan dra till sig varandra från avstånd med hjälp av 
magnetkopplingarna eller avvisa varandra och ”skjutas på” på avstånd när de vänds bakochfram 
(med lika magnetiska poler mot varandra). Detta upplevs i allmänhet som lite ”magiskt” vilket man 
ofta kan se i marknadsföring av leksaker som innehåller magneter. Huruvida några barn drar 
slutsatsen (givetvis outtalat) att p-primen ”force as a mover” kan generaliseras till när ingen fysisk 
kontakt finns mellan föremålen och därmed kan förbereda sig för att vetenskapligt förstå alla 
fysikens typer av växelverkan senare (inkl att ”göra upp med” p-primen ”force as a mover”), vet jag 
inte och har inte hittat någon forskning kring. Men detta exempel visar i alla fall att 
vardagstänkande kring magnetism kan finnas hos elever och att det kan sättas i samband med 
vardagstänkande från t ex mekanik. Det ska också påpekas här att många p-prims stämmer väl 
överens med etablerad fysikkunskap i vissa sammanhang och de bör därför uppmuntras och 
anknytas till i undervisning i sammanhang då de ”passar” (Hammer, 1996). 
 
Av det ovanstående förstår vi att vardagstänkande från andra områden, t ex mekanik, kan färga 
förförståelsen av elektromagnetism. Det är dock inte alltid som denna koppling är så omedelbar 
som ovan vilket exemplet nedan kommer att illustrera. Exemplet handlar om Newtons tredje lag 
som, bl a av diSessa, betecknas som ett av svåraste momenten i grundläggande fysik att lära ut och 
lära sig med riktig förståelse. Det är ganska svårt att intuitivt förstå att en (för t ex fotbollsåskådaren 
tydlig) kraft som får en boll att flyga iväg när någon sparkar på den motsvaras av en lika stor (men 
för åskådaren mycket otydligare) motkraft på fotbollsspelarens fot - möjligen manifesteras den i 
smärta hos fotbollsspelaren…  
 
Men så småningom lär sig gymnasieelever i allmänhet att rita krafter på olika föremål i fysisk 
kontakt med varandra, helt i överenstämmelse med Newtons tredje lag. Flera forskare, bl a 
Leppävirta (2012a), har dock visat att denna förståelse inte alltid är överförbar till situationer där 
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föremål inte är i fysisk kontakt men där Newtons tredje lag ändå är tillämplig, t ex när krafterna 
mellan två strömgenomflutna parallella ledare ska analyseras. Det är då långtifrån självklart för 
eleverna att krafterna på de båda ledarna blir lika, i enlighet med Newtons tredje lag, även då de 
genomflyts av sinsemellan olika strömstyrka. Mer om detta exempel nedan när alternativa 
uppfattningar inom elektromagnetism gås igenom (i 2.4.3). Genomgången om hur den alternativa 
uppfattningen kan ha uppkommit introducerar, som vi ska se då, ytterligare en p-prim, så vi noterar 
att diSessas ramverk kring p-prims är mycket användbart i analysen av den del av förförståelsen 
som präglas av vardagstänkande. 
 
2.4.2 Undervisning och resultat av undervisning i elektromagnetism 
Som nämndes i inledningen är magnetism tacksamt och illustrativt att ta upp i undervisningen redan 
tidigt i skolan. Internationell forskning visar dock att lärare i motsvarande de tidiga grundskoleåren 
(”elementary school”) ibland har bristande kunskaper kring elektromagnetism som kan leda till att 
de förmedlar och förstärker vardagstänkande och missuppfattningar i sin undervisning (Atwood 
2010, Burgoon 2011 båda USA samt Hekkenberg 2015, Sydafrika). Ett exempel som nämns i 
forskningen är att magnetiska och elektriska fält sammanblandas i undervisningen, t ex så här: 
”elektricitet och magnetism är ungefär samma sak, det finns plus och minus och de dras till 
varandra”. 
 
Hekkenberg (2015) sammanfattar resultaten av sina undersökningar på (det som i Sverige 
motsvarar) blivande grundskollärare åk 1–6, så här: 
 “The results show six categories of aspects of electric and magnetic fields causing teachers’ inability to 
distinguish between the two fields, with a consequent confusion of concepts. These categories are: sources of 
currents; sources of electric fields; sources of magnetic fields; the effects of electric and magnetic fields on 
materials; electric and magnetic forces; and the direction of the electric and magnetic forces. Results from 
this research study may contribute to the enhancement of physical science teacher training and consequently 
school teaching” 
 
Men även i senare undervisning finns det utmaningar. En amerikansk enkätstudie bland fysiklärare 
på high school (Huang, 2015 se figur 4) visar att området elektromagnetism är det som lärarna 
tycker är svårast i fysikämnet att både lära ut själva och att lära sig för eleverna. 
 

   
 
 
 

Figur 4: Lärares upplevda svårighetsgrad i att lära ut och lära sig olika 
delar av ämnet Fysik (Huang, 2015) 
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Också i litteraturen kring fysikdidaktik finns liknande exempel på att kvalitativa problem inom 
elektromagnetism vållar bekymmer. Redish (2003) skriver t ex att 80% av studenterna i början av 
en ingenjörsutbildning på universitetsnivå misslyckades på denna uppgift (figur 5): 
 

 
 
 
 
 
 
Elevers förståelse och kunskaper kring elektromagnetism, efter undervisning i motsvarande stoff 
som i kursen Fysik 2, är väl kartlagda i internationell forskning.  
 
I huvudsak har standardiserade amerikanska testinstrument (beskrivs mer i 2.5 nedan) använts för 
att testa studenter i slutet av sin gymnasietid eller tidigt på universitetet (”intro college”, dvs när de 
genomgått undervisning motsvarande Fysik 2). Resultat från tester i USA, Storbritannien, Finland, 
Spanien, Thailand, Turkiet och Etiopien har hittats, t ex Guisasola (2004,) Saglam/Millar (2006), 
Leppävirta (2012), Narjaikaew (2010), Dega (2013).  
 
Resultaten visar att den kvalitativa förståelsen av elektromagnetism är bristande och att flera 
alternativa uppfattningar kring elektromagnetism återfinns hos många elever även efter 
undervisning motsvarande Fysik 2. Som vi ska se kan de alternativa uppfattningarna hänföras till 
ovan beskrivna kategorier (se 2.3) - och uppenbarligen är uppfattningarna tämligen resistenta mot 
undervisning.  
 
2.4.3 Alternativa uppfattningar inom elektromagnetism 
I litteraturen finns följande alternativa uppfattningar om elektromagnetism beskrivna. Oftast hos 
gymnasieelever/nyblivna universitetsstudenter i den forskning som hittats, vilket innebär att de har 
genomgått undervisning åtminstone ungefär i nivå med den svenska gymnasiekursen Fysik 2. Till 
varje alternativ uppfattning har jag tillfogat en kommentar i kursivt som är en preliminär egen 
kategorisering av de alternativa uppfattningarna i de typer som beskrevs i avsnitt 2.3. 
 

• AU1:  
Alla metaller dras till magneter. Lärarkandidater till grundskolans tidigare år kan tro så 
enligt Burgoon (2011). Detta kan leda till att de lär yngre elever fel. ”Naiv fysik” enligt 
diSessas språkbruk. Kan möjligen också betecknas som en ontologisk alternativ uppfattning 
- att man uppfattar implikationen ”alla magnetiska material är metaller” som en ekvivalens, 
dvs att magnetism är en del av metallers natur. 
 
 

Figur 5: Problem som blottlägger elevers förvirring kring elektriska och 
magnetiska poler (Redish, 2003)  
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• AU2:  
Stora magneter är starkare än små. Lärarkandidater till grundskolans tidigare år kan tro så 
enligt Burgoon (2011). Detta kan leda till att de lär yngre elever fel. Även Atwood (2010) 
tar upp att lärare i grundskolan kan förmedla felaktigheter som leder till alternativa 
uppfattningar. ”Naiv fysik” enligt diSessas språkbruk. 

• AU3:  
Magnetiska poler är elektriskt laddade tror gymnasieelever och nyblivna studenter 
(Saglam/Millar 2006, Guisasola et al 2004, Li/Singh 2017). Elever tror alltså att nordpol och 
sydpol i en magnet har överskott av elektrisk laddning av olika slag. Den tidigare refererade 
filmen (Clio Fysik, 2017), visar hur undervisning kan bidra till att det skapas sådana 
alternativa uppfattningar. Detta är väl ett typiskt exempel på en lateral alternativ 
uppfattning vilken som synes kan uppstå som följd av mindre lyckad undervisning. 

• AU4:  
Gymnasieelever och nyblivna universitetsstudenter tror ofta att det utövas en magnetisk 
kraft på en elektrisk laddning när den placeras i ett magnetiskt fält, även när laddningen är i 
vila (Guisasola et al 2004, Leppävirta 2012a, Li/Singh 2017). Detta innebär t ex att 
kompassnålar skulle påverkas av statiska laddningar. Den här alternativa uppfattningen är 
svårkategoriserad men kan troligen kopplas ihop med AU3 genom att tänka att om 
magnetism och elektricitet skulle ha samma natur så skulle de interagera även statiskt 
precis som laddningar gör - så kanske kan den sägas vara ontologisk. 

• AU5:  
Gymnasieelever och nyblivna universitetsstudenter har svårigheter med att förstå det 
magnetiska fältet som en stavmagnet orsakar. De tror t ex ofta att det helt saknas magnetfält 
inne i stavmagneten och att fältet mitt emellan polerna just utanför magneten också skulle 
vara noll (Li/Singh 2017). Det verkar som att eleverna tror att polerna var för sig ger 
upphov till fält istället för att de tillsammans skapar ett fält (och de olika fälten skulle 
dessutom kunna ”balansera ut varandra” ungefär som krafter, se även AU6 nedan). Kanske 
uppfattar de inte att nord- och sydpol alltid finns hos en magnet och istället tror de att det 
kan fungera som för elektriska fält - att positiva och negativa laddningar kan existera var 
för sig och ge upphov till elektriska fält. I så fall kan det bero på undervisning som blandat 
ihop elektricitet och magnetism, se AU3 ovan.  

• AU6:  
Gymnasieelever och nyblivna universitetsstudenter tolkar magnetiska fältlinjer som en 
magnetisk kraft som verkar i fältets riktning (Saglam/Millar, 2006, Guisasola et al 2004)).  
Detta leder bl a till att riktningen på kraftverkan på en laddad partikel från ett magnetiskt fält 
blir fel (blir parallell med de magnetiska fältlinjerna, inte vinkelrät…). Kategorin kan ses 
som en lateral alternativ uppfattning, koncepten fältriktning och kraft blandas ihop. 
Guisasola nämner i sin analys att lärare i sin undervisning tydligt behöver skilja de 
teoretiska modeller (t ex magnetfält) som införs för att förklara fenomen, från själva 
fenomenet (här då magnetisk kraftverkan). Uppfattningen kan troligen också (eller kanske 
ännu mer sannolikt) komma från att det för elektriska fält gäller att elektriska kraften är 
parallell (eller antiparallell) med fältriktningen - dvs en sammanblandning mellan 
elektriska och magnetiska fält, då också lateral alternativ uppfattning, jfr AU3 ovan. Både 
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Saglam/Millar och Guisasola et al har också sett exempel på att studenter uppfattar 
fältlinjerna som att de rent fysiskt rör vid föremål som de påverkar med sin kraft.  

• AU7: 
När gymnasieelever och nyblivna universitetsstudenter ska beskriva den totala kraftverkan 
på laddningar som rör sig in i magnetiska fält vill de ofta ta med kraften ”som hänger ihop 
med laddningens initiala hastighet” (Li/Singh 2017). Dvs, de tycker att rörelse implicerar att 
det finns en kraft i rörelseriktningen - även om hastigheten är konstant. Detta är en 
alternativ uppfattning som kan kopplas direkt till p-primen ”force as a mover” och handlar 
väl om den ganska vanliga sammanblandningen mellan kraft och rörelsemängd. 

• AU8:  
Både gymnasieelever och studenter missuppfattar ofta hur Newtons tredje lag fungerar på 
laddningar och ledare i fält, såväl elektriska som magnetiska (Leppävirta 2012a, Li/Singh 
2017). Leppävirta (2012a) beskriver denna alternativa uppfattning så här med hjälp av en av 
diSessas p-prims: 

o “Ohm’s Law p-prim means ‘more effort creates more results’. It involves an agency, a result 
and a resistance. The stronger the agency, the greater the result, and the stronger the 
resistance, the weaker the result. The Ohm’s p-prim represents Ohm’s Law which describes 
the relations between voltage (the agency), resistance (the resistance) and current (the 
result). Instead of applying Newton’s third law or the symmetry of electric and magnetic 
forces, the Ohm’s p-prim provides an applicable explanation for EM students. The incorrect 
belief was that the larger current wire exerted a larger force on the other wire, but did not 
affect the force on itself.”  

• AU9:  
Felaktig användning av orsak-verkans-resonemang i situationer där detta inte är relevant 
(Narjaikaew, 2010). Universitetsstudenter tänkte ofta (korrekt) att ju större kraft ju mer 
händer “något”. Detta gäller dock inte överallt, till exempel vid frågan om hur inducerad 
EMK i en spole förändras när olika variabler fördubblades. För det mesta var det rätta svaret 
att EMKn skulle fördubblas. Men för en variabel, längden av spolen parallellt med 
fältlinjerna, var det rätta svaret att EMK inte skulle förändras och detta gjorde många fel på. 
Ett ytterligare exempel på en alternativ uppfattning kopplad till Ohm’s Law p-prim. 

• AU10: 
Många universitetsstudenter har svårigheter att inse att arbetet som den magnetiska kraften 
utövar på en laddning i rörelse i ett homogent magnetiskt fält alltid blir noll (Li/Singh 2017). 
Dvs, de tänker inte på att den magnetiska kraften alltid är vinkelrät mot hastigheten och 
därmed rörelseriktningen, vägen - vilket gör att arbetet (skalärprodukten av vektorerna kraft 
och väg) blir noll. Det finns flera exempel (t ex Leppävirta 2012, Guisasola 2004) på 
svårigheter att både tillgripa och tillämpa ”handregeln” i rätt sammanhang, på rätt sätt och 
särskilt som ovan på problem där den kommer in lite mer indirekt (dvs att riktningen på F, v 
och B relativt varandra inte efterfrågas explicit i problemet). Det är väl tveksamt om det här 
ens borde kallas alternativ uppfattning. Avseende skalär- och kryssprodukter finns knappast 
några intuitiva föreställningar eller något vardagstänkande. Snarare handlar det om 
svårigheter att greppa konceptet (på gymnasiet dessutom utan att kryssprodukten 
definieras) och kanske även om elevers problem att tänka i tre dimensioner. Det är då inte 
så konstigt att tillämpningen av handregeln i olika sammanhang ställer till problem med sin 
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lite kokboksmässiga framtoning. Så en utmaning i undervisningen är det utan tvekan - men 
kanske ingen alternativ uppfattning i stil med de övriga nämnda.  

• AU11:  
Nyblivna universitetsstudenter blandade ihop förändring och förändringstakt av variabler 
såsom magnetiskt flöde (Narjaikaew, 2010). Denna alternativa uppfattning är svår att 
kategorisera. Det finns ju knappast några direkta vardagsföreställningar om detta. Man 
skulle eventuellt kunna se den som lateral om man kopplar till att matematikbegrepp kring 
derivator av olika grad blandats samman. En djupare matematikförståelse för begreppet 
derivata borde allmänt hjälpa till här. 

• AU12:  
Nyblivna universitetsstudenter uppfattade att det är själva rörelsen hos en magnet relativt en 
spole som i sig orsakar induktion (Narjaikaew, 2010). De har inte klart för sig att det är 
ändringen i magnetiskt flöde som är orsaken till den inducerade strömmen och att denna 
ändring kan uppkomma och variera av flera orsaker och bli olika stor t ex under samma 
rörelse beroende på en magnets och en spoles relativa lägen.   
Detta är en alternativ uppfattning som ganska tydligt kan kopplas undervisning och får nog 
betecknas som lateral.  

 
Figur 6 nedan visar ett försök till kategorisering av de alternativa uppfattningarna ovan efter (1) när 
de kan tänkas uppträda (ålder, skolstadium) och (2) huruvida de kan ses som en del av 
vardagstänkandet eller om de uppstår som följd av undervisning (fr o m åk 7) som leder till en 
felaktig/alternativ vetenskaplig förståelse.  
 

 

 
 
 
 

Figur 6: Preliminär kategorisering av alternativa uppfattningar efter (1) när de kan tänkas 
uppträda (ålder, skolstadium) och (2) huruvida de kan ses som en del av vardagstänkandet eller 
om de uppstår som följd av undervisning  
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2.5 Hur kartläggs förförståelse / alternativa uppfattningar inom elektromagnetism? 
De vanligaste sätten som den genomgångna forskningen använder för att kartlägga förståelse både 
före och efter undervisning kring elektromagnetism är: 
  

1. Skriftliga tester med flervalsfrågor 
2. Intervjuer  
3. Kombinationer av de två ovan 

 
2.5.1 Skriftliga tester med flervalsfrågor 
Enligt en sammanställning från University of Pittsburg’s Discipline-Based Science Education 
Research Center (Assessments-Physics, 2017) finns det ungefär tio stycken validerade 
utvärderingsinstrument i form av skriftliga tester med flervalsfrågor på engelska och inom 
elektromagnetism. De flesta artiklarna (t ex Narjaikaew 2010, Leppävirta 2012, Dega 2013 etc), 
som refererats i avsnitt 2.4 om alternativa uppfattningar, har använt något av dessa tester för att 
kartlägga förståelsen av elektromagnetism hos elever motsvarande i slutet av gymnasiet eller i 
början av universitetet (”high school” eller ”intro college”). Undantag från detta är Saglam/Miller 
(2006) som använt ett egenutvecklat test med flervalsfrågor och Guisasola (2004) som använt ett 
egenutvecklat test med öppna svar.  
 
Ibland har forskarna använt hela testerna, ibland delar. Ibland har de bara översatt dem om det 
behövs och ibland har de modifierat lite. T ex Leppävirta, 2012a som lagt till en 
självutvärderingsdel på varje fråga (”gissade du, var du ganska säker eller var du helt säker?”).  
 
För att få tillgång till hela testerna krävs att man kan bevisa att man arbetar med fysikutbildning på 
något sätt. Och man får, när man fått tillgång till dem, lova att inte sprida dem otillbörligen - 
givetvis för att de ska behålla sitt värde som tester. Jag har via Linnéuniversitet fått tillgång till fyra 
av testerna och kunnat detaljstudera frågorna: 
  

• The Conceptual Survey of Electricity and Magnetism, (CSEM), som även beskrivs i 
Maloney (2001).  

• Brief Electricity and Magnetism Assessment (BEMA)  
• Electricity and Magnetism Conceptual Assessment (EMCA) 
• Magnetism Conceptual Survey (MCS), vars hela utveckling och validering beskrivs i 

detalj i Li, Singh (2017)  

I de tre första testerna handlar ungefär en tredjedel av frågorna om elektromagnetism medan det 
sista testet helt fokuserar på elektromagnetism. Alla tester rekommenderas att användas både som 
förtest och eftertest (relativt undervisning i ämnet). Maloney (2001) motiverar för testet CSEM att 
det är intressant att använda även som förtest, med att han visat att elevernas svar inte är 
godtyckliga och slumpvisa före undervisning trots att deras kunskaper om elektromagnetism är små 
i förhållande till testets frågor. Min bedömning är att en gymnasieelev skulle uppleva många av 
frågorna som svåra att ens förstå begreppen i innan undervisning i Fysik 2, så det är svårt att se vad 
testerna i sin helhet skulle ge som förtest innan Fysik 2. De flesta användningarna av testen som 
beskrivs i litteraturen handlar om college- eller universitetsstudenter som just börjat respektive 
avslutat sina första kurser så det förklarar väl varför nivån känns lite väl avancerad för den 
användning som jag har tänkt. Det test som används i flest av artiklarna är CSEM. Utvecklingen av 
detta test beskrivs i Maloney (2001).  
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Li, Singh (2017) beskriver också en del intressanta detaljer i sin artikel om utveckling av MCS-
testet. De utformade t ex de felaktiga alternativen i flervalsfrågorna så att de skulle fånga upp de 
alternativa uppfattningar som redovisas litteraturen. Och de genomförde, inom ramen för 
utvecklingen av MCS, även ett större test i målgruppen med ”frisvarsfrågor” som de kunde plocka 
vanliga misstag från och använda som de felaktiga alternativen. De jämförde sedan testresultat i 
fyra olika avancerade studentgrupper av fysikstuderande samt gjorde en utvärdering av hur 
testresultaten skilde mellan kvinnliga och manliga studenter innan testet slutligen publicerades. 
Sammantaget alltså en ganska omfattande procedur. 

I artiklarna används de skriftliga testerna både för kvantitativa och kvalitativa undersökningar. De 
kvantitativa, med N från i storleksordningen från 35 till över 100 (35, 40, 54, 60, 65, 70, 88, 99, 
103, 118, 120, 152 etc.), handlar om att jämföra resultat 

• i olika kurser/åldrar (t ex Guisasola 2004, Saglam/Millar 2006, Demirci 2004)  
• för studentgrupper i olika länder (t ex Saglam/Millar 2006),  
• på för- och eftertest (t ex Leppävirta 2012, Narjaikaew 2010) 
• efter olika typer av undervisningsutformning - men i samma kurs (Narjaikaew 2010) 

De kvalitativa undersökningarna handlar om att analysera svaren på enskilda frågor för att t ex 
identifiera vanliga alternativa uppfattningar. Detta gör exempelvis Leppävirta (2012), Guisasola 
(2004). 

Användning av test med flervalsfrågor visavi prov med öppna frågor förtjänar att kommenteras, där 
finns olika uppfattningar beroende av vad man önskar uppnå.  

Konstruktörerna av test med flervalsfrågor framhåller som fördelar att det går snabbt att rätta dem 
och bedömningen blir lika samt att möjlighet skapas att objektivt jämföra resultat mellan olika 
grupper och testtillfällen, t o m globalt. Dessutom kan alternativa uppfattningar som befunnits 
vanliga genom forskning lyftas fram i testet som ej korrekta alternativ för att distrahera 
(Saglam/Millar 2006, Burgoon 2010, Li/Singh 2017). 

Guisasola (2004) som använder öppna frågor i sitt test argumenterar för detta med han ”ville inte 
bara kolla om studenten kände igen de testade koncepten i specifika situationer utan också om 
studenten kunde förklara sitt beslut och sin tankegång”. Detta stämmer väl med Lemke (1990), som 
menar att elever alltid i några frågor på ett prov ska avkrävas svar i hela meningar och utredande 
texter eftersom utveckling av det naturvetenskapliga språket ska stimuleras. Om det bara blir 
flervalsfrågor menar Lemke att det uppmuntrar eleverna till reproduktivt lärande. 

2.5.2 Intervjuer 
I den genomgångna forskningen har intervjuer använts i flera fall för att kartlägga studenters 
förståelse.  
 
DiSessa (1993) baserar ju hela sin datainsamling för teorin om p-prims på individuella och 
återkommande intervjuer med ett tjugotal studenter från MIT. Guisasola (2004) och Saglam/Millar 
använder också individuella intervjuer (i kombination med test, se nedan). Dega (2013) intervjuar i 
fokusgrupper med 8–9 deltagare och Hammer (1996) genomför klassdiskussioner om hur elever 
förstår olika koncept i fysik. 
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Gemensamt för alla intervjuerna är att forskarna utgår från ganska öppna frågor för att ge eleverna 
möjlighet att lufta sina sätt att förstå och uppfatta fysikaliska fenomen, t ex från Degas (2013) 
fokusgrupper om elektriska fält och potential: 

1. What is electric potential? 
2. What is electric potential energy? � 
3. What relationships between electric potential and electric field could exist? � 
4. How would electric potential and potential energy be related? � 

 
När något intressant kommer upp borrar de sedan vidare och tar (i gruppsammanhang) in vad andra 
elever tänker. Hammers (1996) klassdiskussioner om mekanik vittnar om att ett gott 
diskussionsklimat nåtts i gruppen och förtjänar att citeras en bit ur: 
 
“Steve explained that "gravity slows it down because of friction ... the reason it slows down is because gravity is 
putting friction on the ball ... by rubbing it against the ground." This escalated the intensity of the debate. Penny's 
reaction was that Steve's explanation supported her position.  

Penny: If you're saying that there's friction because of gravity, how can you take away friction and leave gravity 
there? If gravity's there, there's going to be friction.  

I highlighted as a key issue the question of whether it is possible to think of taking away friction without taking 
away gravity. Ning argued that "you can" because "friction and gravity are different forces. Even their direction is 
different” ”  

Analysen av intervjuerna handlar i allmänhet om att finna alternativa uppfattningar, kategorisera 
dem och ibland att härleda möjliga orsaker till dem samt eventuella samband med tidigare 
undervisning. Både kvantitativ (Dega) och kvalitativ (alla nämnda) analys görs. 
 
2.5.3 Kombinationer av skriftliga tester och intervjuer 
Dega (2013), Guisasola (2004) och Saglam/Millar (2006) kombinerar skriftliga tester och 
intervjuer. Även Narjaikaew (2010) gör en typ av kombination men hans intervjuer behandlar 
endast hur eleverna upplevde undervisningen. 
 
Dega använder delar av CSEM (ej de om elektromagnetism) för sin skriftliga del och genomför 
sedan ovan nämnda fokusgrupper med de relaterade öppna frågorna. Han gör kvantitativ och 
kvalitativ analys på båda sina delar. 
 
Guisasola använder sitt eget skriftliga test med öppna frågor och borrar sedan i intervjuerna vidare i 
elevernas svar och undrar varför de svarade som de gjorde, hur de tänkte etc. Ett citat: 

“Student (S): As for the charged wooden marble, I think it doesn’t generate an electric or magnetic 
field because wood acts as an isolator.��
Interviewer (I): Could you explain this statement a bit more in detail? 
S: Yes, I imagine the charge is centered inside the wood, the wooden sphere, and that wood is a 
dielectric, then it can’t . . . it can’t generate an electric or magnetic field.  
I: What do you think about the charged copper marble? 
S: Copper is a conductor and even if inside the copper the field is 0 there are surface densities of 
charge that create a field on the outside. Charge lies on its surface and an electric field is created on 
the outside. There will also be a magnetic field.” 

Guisasola gör kvantitativ och kvalitativ analys av testdelen och kompletterar sedan den kvalitativa 
analysen med hjälp av resultat från intervjuerna. 
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2.6 Vad karakteriserar lärande som leder till (kvalitativ) förståelse? 
Som fysiklärare vill man ju inte att eleverna ska hantera de problem och uppgifter man ger dem på 
sättet nedan (ur Redish, 2003):  
 
En klass elever på mellanstadiet fick det här problemet.  
”En herde har 125 får och 5 hundar. Hur gammal är herden?” 
 
Förvånansvärt många elever sägs ha kommit upp med svaret ”25 år” eftersom skolproblem - och 
faktiskt även fysikproblem i gymnasiet - ofta har ungefär denna utformning. Möjligen med 
skillnaden att vi i fysiken ger eleverna uppgifter som ”blir rätt” när de använder metoden ”kolla 
vilka siffror du fått och hitta en bra formel i formelsamlingen att sätta in dem i så har du svaret”.  
 
En undervisning som leder till sådant lärande vill vi inte ha. Men då måste vi som lärare först säkra 
att elevernas förväntningar och attityder är sådana att vi får dem med oss på ett annat lärande. 
Hammer’s variabler nedan (tabell 1, Hammer citerad via Redish, 2003) är ett sätt att beskriva 
elevförväntningar som gynnar respektive missgynnar den typ av lärande vi vill åstadkomma. 
 

 

Redish (2003) menar att lärare kan räkna med att möta de oönskade angreppssätten och attityderna 
(kolumnen ”unfavorable” ovan) hos många elever och att lärare aktivt i sin undervisning måste 
motverka dessa genom att utforma undervisningen så att de önskade attityderna (”favorable” ovan) 
istället stimuleras. 
 
Det är inte svårt att hitta forskning och litteratur som söker beskriva hur sådan ”bra” undervisning 
ska utformas, särskilt inte avseende undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Forskningen 
motiveras i allmänhet både med elevers sjunkande intresse för naturvetenskapliga ämnen och med 
testresultat som visar att elevers vetenskapliga förståelse är bristande. Och dessa två faktorer kan 
givetvis också hänga ihop: ”om man inte förstår så tenderar man att förlora intresset” (Andersson, 
Bach 2005). I allmänhet väljer forskarna en konstruktivistisk utgångspunkt när 
undervisningsmetoder ska föreslås, så även den nyss citerade göteborgsprofessorn Björn Andersson 
(död 2013) som citeras flitigt i internationell litteratur.  
 
Ofta ställs två fundamentalt olika klassrumsstilar mot varandra när undervisning ska 
förändras/förbättras (Redish 2003, Narjaikaew 2010): 

Tabell 1: Hammer’s variabler som beskriver elevförväntningar som gynnar respektive missgynnar 
önskat lärande (Hammer citerad via Redish, 2003)  
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1. traditionell lärarcentrerad undervisning med deduktiv prägel, dvs en lärare berättar om 
teorin och härleder ekvationer, eleverna försöker hänga med, svarar möjligen på korta 
frågor som skickas ut och får sedan själva lösa problem 

2. elevcentrerad undervisning med aktivt engagemang och konstruktivistisk, induktiv 
prägel, där elever ”utsätts för” demonstrationer och problem som tvingar dem att själva 
resonera och sammanfatta, men som också ligger så nära deras förförståelse att de kan 
göra givande reflektioner under lärares ledning - och på så sätt bygga sin egen förståelse. 

Narjaikaew (2010) landar i en sådan här övergripande beskrivning (tabell 2) av hur undervisningens 
utformning i elektromagnetism förändrats från huvudsakligen 1 till 2 ovan, baserat på idéer från bl a 
Andersson, Bach (2005) och med verifierat förbättrade resultat efter förändringen: 
 

 
 

 
 
 
Komponenterna/stegen i en sådan undervisningsdesign som bl a Andersson, Bach (2005) och 
Andersson (2011) föreslår och som Narjaikaew (2010) implementerat kan vara (kortfattat 
summerat): 

1. Ta reda på vad läroplanen stipulerar att eleverna ska lära sig 
2. Ta reda på så mycket som möjligt om elevernas förförståelse i förhållande till detta - genom t ex 

förtester på området som ska läras - men också lite bredare, t ex är det centralt i många fysikkurser 
vilka matematikkunskaper som eleverna bär med sig. 

3. Lista kraven på lärande som något slags ∆-lista, dvs skillnad mellan punkt 1. och punkt 2. där 1. 
representerar vetenskaplig förståelse (läroplanskrav) och 2. representerar elevernas vardagstänkande 
och alternativa uppfattningar (jfr tabell 3 - exempel om ljus - hämtad från Andersson, Bach (2005)).  

4. Utforma undervisningssekvenser som utmanar elevernas förförståelse, dvs som bygger på 
skillnaderna i tabell 3.  

Tabell 2: Deduktivt respektive induktivt lärande (exempel från Narjaikaew, 2010) 
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Undervisningssekvenserna bör innehålla följande ingredienser, som Andersson (2011) beskriver 
utförligt: 

• Att tala naturvetenskap / argumentationskultur som gör att eleverna får uttrycka och testa sina 
tankar och inte bara får ”sanningen serverad” (som exemplifierats även i flera intervjuer i 
forskningen som jag gått igenom för detta examensarbete, t ex Hammer, 1996 och delvis också 
Guisasola 2004). Lemke (1990) ger också tydliga råd om hur elever ska fås att uttrycka sig 
muntligt och skriftligt om naturvetenskap, se nedan.  

• Olika typer av formativ utvärdering på både muntliga och skriftliga elevprestationer - detta ska 
vara närvarande hela tiden så att elever vet att de är på rätt väg eller får klart för sig om det 
förhåller sig annorlunda. 

Lemke (1990) ger råd om hur elever ska lära sig behärska det naturvetenskapliga språket genom att 
öva på att uttrycka sig både skriftligt och muntligt på det. Han beskriver också hur detta ska arbetas 
in i undervisningen, både med målet att ”avmystifiera” naturvetenskaplig kunskap och att skapa 
genuin förståelse genom att eleverna själva får konstruera sina ”scheman” med egna ord. Ett citat 
som exemplifierar Lemkes sätt att resonera: ”Students should be required to be able to say anything 
in science in more than one way, and be taught how to do so.”  
 
Hur alternativa uppfattningar ska exponeras i klassrummet och hanteras verkar forskare inte vara 
helt överens om. Lemke (1990) menar att de alternativa uppfattningarna ska diskuteras öppet i 
undervisningen och att läraren ska visa respekt för eleverna som har dem. Att rätt/fel-synsättet ska 
tonas ned präglar många av framställningarna, t ex Lemke (1990) och Redish (2003), som är så 
noga med ordvalet kring det jag valt att kalla ”alternativa uppfattningar”. Ibland kan man även hitta 
sätt att ”gå emot” en alternativ uppfattning genom att utforma ett demonstrationsförsök eller en 
laboration så att den direkt vederlägger uppfattningen. T ex beskriver Wilcox, Richie (2012) en 
laboration som med hjälp av olika stora magneters förmåga att dra till sig olika många gem 
vederlägger den ”enkla” alternativa uppfattningen att ”stora magneter är starkare än små”.  
 
Marton et al (1999) betonar vikten av att koncentrera undervisningen på en kärna av viktigt stoff, 
grundläggande begrepp och samband istället för att försöka hinna täcka precis allt som läroplanen 
föreskriver. Motivet som ges är att ”de centrala begreppen och principerna i stor utsträckning ger 

Tabell 3: Lista som synliggör skillnaden mellan vardagstänkande och vetenskaplig förståelse / 
kurskrav (exempel om ljus från Andersson, Bach 2005) 
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ett logiskt sammanhang åt resten av ett ämne. Därigenom blir det ’ekonomiskt’ att satsa på att lära 
sig dessa, eftersom sådana insikter försätter den studerande i stånd att rekonstruera de kunskaper 
som väsentligen är konsekvenser av mer fundamentala regelmässigheter”.  
 
2.7 Forskningsfråga 
Forskningsfrågan i denna studie är: 
 
Vilken sammantagen förförståelse inom området elektromagnetism bär elever på programmen NA 
och TE i den svenska gymnasieskolan med sig till kursen Fy2?  
 
3. Metodbeskrivning 
3.1 Metod för datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom att kombinera skriftlig enkät och intervjuer, jfr 2.5.3. 
Enkäten besvarades av 32 elever i kursen Fysik2 på Väggaskolan, Karlshamn 2017-09-29. De hade 
vid svarstillfället inte börjat få undervisning inom momentet elektromagnetism i kursen. Bortfallet 
på grund av frånvaro från skolan den dagen uppgick till tre elever.  
 
Instruktionen till enkäten och själva enkäten återfinns i bilaga 1 respektive bilaga 2. Bakgrunden till 
utformningen av enkäten beskrivs i avsnitt 3.3. 
 
Under perioden 2017-10-10--19 genomfördes sedan tolv intervjuer med utvalda elever. I 
intervjuerna ombads eleverna förklara hur de tänkte när de besvarade frågorna 3–9. Som stöd hade 
de sin egen ifyllda enkät framför sig då frågorna gicks igenom så att de skulle påminnas om sina 
svar och sina resonemang (några elever hade gjort anteckningar/figurer i sina enkäter som påminde 
dem ytterligare). De styrdes (försiktigt) med frågor av typen (inspirerat av Kylén, 2004): 

• Vad i frågan och/eller figuren gick du mest på när du valde svarsalternativ? 
• Vad gjorde att du fastnade för just ditt svarsalternativ? 
• Varför valde du bort de andra alternativen? 
• (vid osäkerhet) Hur skulle det annars kunna vara/förklaras/förhålla sig och vilket 

svarsalternativ skulle du då välja? 
 
Intervjuaren (dvs jag) försökte i intervjuerna förmedla andan att ”det viktiga är att det kommer fram 
hur du tänker, inte precis vad som är rätt eller fel”. Dessutom utgick jag från hur Dimenäs (2007) 
beskriver den fenomenografiska intervjun med inspiration från Piaget:  
 
”Intervjuaren låter den intervjuade tala fritt om fenomenet – samtidigt som intervjuaren hela tiden 
är medveten om intervjuns riktning och styr mot målet för denna. Intervjuaren måste i sina frågor 
ligga mitt emellan det helt fasta och det helt spontana, kunna följa barnets tankebanor och se 
svaren utifrån barnets kontext”. 
 
Intervjuerna spelades in och de intervjuade eleverna fick en trisslott som belöning för att de deltog. 
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3.2 Etiska aspekter 
I samband med genomförandet av enkäten informerades eleverna om att resultatet endast kommer 
att användas i studie- och forskningssyfte - och att det förstås inte är grund för någon bedömning 
inom kursen Fysik2. 
 
I samband med intervjuerna inhämtades samtycke från de intervjuade, både för intervjun som sådan 
(inklusive redogörelse för dess syfte och hur anonymitet garanteras i slutresultatet) och för 
inspelning av intervjun. De intervjuade var vid intervjutillfället 18–19 år så det räckte med deras 
eget medgivande. 
 
I de citerade svaren i avsnitt 5 och bilaga 5 är alla elevinitialer kodade. Dvs, det går inte från 
initialerna att identifiera från vilken av de intervjuade som svaret härrör. 
 
3.3 Överväganden vid utformning av enkät 
Författarna till testerna som jag gått igenom noga (CSEM, EMCA, BEMA, MCS) föreslår att de 
används både före och efter undervisning. Maloney (2001) motiverar att testet CSEM är intressant 
att använda även som förtest, med att han visat att elevernas svar inte är godtyckliga och slumpvisa 
före undervisning trots att deras kunskaper om elektromagnetism då är små i förhållande till testets 
frågor. I en svensk kontext kan detta test troligen bli lite för avancerat (amerikanskt intro-college 
motsvarar inte helt gymnasiets senare år). Jag valde därför ut några frågor ur testerna som jag tyckte 
motsvarade vad elever bör ha hört talas om i tidigare undervisning och gjorde också några 
anpassningar (förutom översättning). Att utveckla ett helt eget test inom ramen för tiden för ett 
examensarbete bedömde jag inte som rimligt efter att ha studerat hur Guisasola (2004), 
Saglam/Miller (2006) och Singh/Li (2017) validerat sina tester med muntliga och skriftliga 
pilottester av frågorna och påföljande statistiska utvärderingar, granskning av expertpaneler med 
lärare och forskare i fysik etc. Att använda examensarbeteshandledare och VFU-lärare för en 
expertgranskning av frågeurvalet och översättningen hann jag dock med. 
 
Jag valde att använda flervalsuppgifter i det skriftliga testet eftersom  

• det finns så många sådana test utvecklade med validerade uppgifter (jfr ovan) 
• jag vill, någorlunda enkelt och reliabelt, kunna göra en kvantitativ analys av resultat på 

enskilda uppgifter 
• de ger möjlighet att direkt testa om elever ”faller för” svarsalternativ som speglar vanliga 

alternativa uppfattningar 
• jag faktiskt ska följa upp det skriftliga testet med intervjuer där flervalsuppgifter som grund 

från testet kommer att ge tydliga ”felsvar” (- och ”rättsvar”) att resonera utifrån.  
• det förhoppningsvis gör att fler elever verkligen svarar på alla uppgifterna  

 
Även svarsalternativet ”ingen aning” erbjöds i enkäten - det kan leda antingen till att mycket data 
förloras (negativt) eller att slumpmässigheten hos svaren minskar (positivt). Syftet med att välja 
orden ”ingen aning” är förstås att locka till att försöka även om eleven inte alls är säker, och 
tillgripa ”ingen aning”-alternativet bara i yttersta nödfall. Instruktionen till enkäten betonar att 
eleverna ska välja alternativet ”ingen aning” endast om de ”inte alls förstår frågeställningen eller 
svarsalternativen”. 
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I enkäten fick eleverna ange namn, vilket gymnasieprogram de gick på samt på vilken/vilka skolor 
de gått i grundskolan. Syftet med detta var att säkra så brett urval som möjligt till intervjuerna med 
avseende på gymnasieprogram, utbildningsbakgrund och kön. 
 
Ur genomgången av alternativa uppfattningar om elektromagnetism i 2.4.3 framgår att dessa är av 
ganska olika karaktär, uppstår i olika skeden, ibland är exempel på verkligt vardagstänkande och 
ibland ganska tydligt är resultat av undervisning som inte riktigt landat rätt. Urvalet av frågor nedan 
har därför kopplats till när alternativa uppfattningar bedöms uppträda, jfr figur 6 i 2.4.3. 
 
De två första alternativa uppfattningarna i min uppräkning (se 2.4.3) valde jag att inte testa skriftligt 
då elever jag testade torde vara förbi dem och uppfattningarna bör egentligen inte påverka hur 
undervisningen i kursen Fy2 ska bedrivas heller.  
 
Uppfattningarna AU3 och AU4 är troligen ganska aktuella för eleverna eftersom de just läst om 
elektricitet och laddningar i Fy1. De är också ganska avgörande för hur undervisningen ska bedrivas 
och anknytas till kursen Fy1. Därför valde jag att testa med några uppgifter kring de alternativa 
uppfattningarna AU3 och AU4 (enkätens uppgifter 3, 6). 
 
De alternativa uppfattningarna AU5 och AU6 handlar om hur magnetfält ska ritas och representeras 
samt hur kraftverkan som resultat av magnetfälten blir. Detta bör eleverna ha mött redan i 
undervisningen om magnetism i grundskolan och även fått aktualiserat då elektriska fält 
åskådliggjorts med fältlinjer i Fy1 (berör nog främst AU6). De bör därför ha en förförståelse att 
uttrycka - och det är givetvis intressant att undersöka hur den ser ut. Därför tog jag med några 
uppgifter som testar det (enkätens uppgifter 1, 2, 5). 
 

De alternativa uppfattningarna AU7 och AU8 har tydliga kopplingar till Newtonsk mekanik vilket 
eleverna studerat i kursen Fy1. Det är därför intressant att ha med några frågor som gör kopplingen 
mellan elektromagnetism och det de lärt sig i mekaniken (enkätens uppgifter 7, 8 - även uppgift 6 
har koppling till newtonsk mekanik). 
 

De alternativa uppfattningarna AU9 och AU10 kan mest kopplas till undervisning om 
elektromagnetism i motsvarande Fy2 och det torde därför inte ge så mycket att testa dem före den 
kursen. Därför fanns inga uppgifter kopplade till dem i enkäten. 
 

De alternativa uppfattningarna AU11 och AU12 kan kopplas till hur induktion och Faradays lag 
uppfattas. Detta kan eleverna eventuellt ha lärt sig något om i grundskolans fysik där t ex 
generatorns princip och funktion tas upp. Enkätens uppgift 9 har därför koppling mot den 
alternativa uppfattningen AU12. 
 

Källan till respektive fråga i enkäten samt kopplingen mot alternativa uppfattningar framgår av 
bilaga 3.  
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3.4 Beskrivning av analysen av insamlade data 
3.4.1 Enkät 
Enkätresultatet sammanställdes och frekvensen för varje svarsalternativ noterades per fråga. 
Speciellt noterades antalet korrekta svar per fråga samt antal svar som speglar alternativa 
uppfattningar enligt uppräkningen i avsnitt 2.4.3. Enkla statistiska mått på resultatet (medelvärde, 
variationsbredd etc. för olika delar av den undersökta populationen) togs också fram för senare 
användning i analysen. 
 
Urvalet till intervjuerna gjordes ur enkätsvaren baserat på följande kriterier: 

• De 12 stycken elever som svarat alternativ F, ”ingen aning”, på någon fråga valdes bort 
med syfte att säkra att de elever som intervjuades skulle kunna redogöra för hur de 
tänkte när de resonerade kring respektive fråga. 

• Bland de kvarvarande 20 eleverna gjordes urvalet för att säkra största variation med 
avseende på kön (8/4), studieprogram (7/5), nuvarande fysiklärare (6/6), skola på 
högstadiet (fyra olika) samt valda svarsalternativ på enkäten. 

 
3.4.2 Intervjuer 
Analysen av intervjuerna påbörjades med att intervjuerna transkriberades. De 84 stycken 
transkriberande svaren analyserades därefter stegvis enligt den fenomenografiska analysmodell som 
beskrivs i Dahlgren, Johansson (2015). Stegen i analysen beskrivs mer i detalj i samband att 
resultaten redovisas i avsnitt 4.2 nedan. 
 
4. Resultatbeskrivning 
Med ”elever” avses i texterna nedan den undersökta kategorin elever, dvs NA/TE-elever som läser 
Fysik2 men inte kommit till momentet elektromagnetism. 
 
4.1 Resultat från analysen av den skriftliga enkäten  
4.1.1 Sammanfattning av enkätresultaten 
Resultatet av enkäten per fråga 1 till 9 sammanfattas i tabell 4 nedan (A-F är svarsalternativen), där 
grönt betecknar rätt svar, gult betecknar svar som speglar vanliga alternativa uppfattningar och de 
blåmarkerade frågorna täcks även av intervjuerna.   
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Av 288 enkätfrågesvar var 24 stycken ”ingen aning”, alternativ F. Den ”klumpvisa” 
svarsfördelningen mellan de övriga alternativen, som framgår av tabell 4, indikerar att 
slumpmässigheten i svaren är låg trots att enkäten gjordes innan undervisning på området. Detta 
stämmer med Maloneys (2001) tidigare refererade uppfattning om hur frågorna fungerar som 
förtest. 
 
För en mer detaljerad genomgång av svaren och kopplingarna till vanliga alternativa uppfattningar 
hänvisas till bilaga 4. 
 
4.1.2 Analys av enkätresultaten 
Svar som speglar alternativa uppfattningar kontra korrekta svar 
Enkätens frågor nr 3, 5, 6, 7, 8, 9 har svarsalternativ som indikerar alternativa uppfattningar, 
frågorna är utformade så vilket beskrevs i avsnitt 2.5.1 ovan. Tabell 5 anger hur många av svaren på 
dessa frågor som speglade alternativa uppfattningar (AU, gulmarkerat) jämfört med antalet korrekta 
svar (grönmarkerat).  
 

 
 

Fråga A B C D E F
1 0 1 10 12 9 0
2 0 1 6 21 3 1
3 5 0 0 12 8 7
4 0 0 16 15 1 0
5 2 2 3 8 17 0
6 10 4 4 1 9 3
7 1 11 2 3 7 8
8 3 5 12 10 1 1
9 0 17 4 3 4 4

Väggaskolan	170929
Fråga A B C D E F #AU #Rätt AUnr
1 0 1 10 12 9 0
2 0 1 6 21 3 1
3 5 0 0 12 8 7 20 5 3,	4
4 0 0 16 15 1 0
5 2 2 3 8 17 0 17 8 5
6 10 4 4 1 9 3 19 9 4
7 1 11 2 3 7 8 11 2 8
8 3 5 12 10 1 1 15 5 7
9 0 17 4 3 4 4 17 3 12

S:a 99 32

Tabell 4: Enkätresultat per fråga där grönt betecknar rätt svar, gult 
betecknar svar som speglar vanliga alternativa uppfattningar och de 
blåmarkerade frågorna täcks även av intervjuerna.   
 

Tabell 5: Enkätresultat per fråga, koppling till alternativa uppfattningar och antal 
svar som speglar alternativa uppfattningar i förhållande till antal korrekta svar 
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Det framgår att antalet ”AU-svar” kopplade till AU3, AU4, AU5, AU7, AU8 och AU12 var ungefär 
tre gånger så stort (99 mot 32) som antalet korrekta svar och att antalet AU-svar på varje fråga var 
fler än antalet korrekta svar. Även om hänsyn tas till att det ibland är flera svarsalternativ som 
speglar alternativa uppfattningar och man istället jämför med det AU-alternativ som hade högst 
svarsfrekvens så är alltid ”Antal AU-svar” större än ”Antal rätt-svar”. 
 
Detta indikerar att alternativa uppfattningar om elektromagnetiska fenomen hos elever i den 
undersökta kategorin är vanligare än vetenskapligt korrekt förståelse. Men indikationen är inte 
entydig. Det kan ju vara så att resonemangen som leder fram till ett enkätsvar som speglar en 
alternativ uppfattning, ändå kan ha en vetenskaplig korrekthet - men det syns i så fall inte i enkäten. 
Och det kan även vara så att det bakom ett enkätsvar som pekar på en alternativ uppfattning, finns 
ett resonemang som inte motsvarar den alternativa uppfattningen. En vidare analys av detta görs i 
avsnitt 4.3.1. 
 
Frågorna med flest korrekta svar 
Vidare är det så att elevernas svar på frågorna 1, 2 och 4 i enkäten ”sticker ut” på så sätt att 
betydligt fler svar är korrekta eller nästan korrekta (klargörs nedan) än i resten av enkäten. 
 
På fråga 2 i enkäten har 21 av 32 elever svarat rätt och det är med marginal högst i hela enkäten. 
Frågan handlar kraftverkan mellan tre stavmagneter när olika kombinationer av poler är vända mot 
varandra. De korrekta svaren visar att majoriteten av eleverna har erfarenhet av fenomenet 
attraktion och repulsion mellan stavmagneter och kan beskriva kraftverkan korrekt. Sex av de andra 
elevsvaren ”vänder på kraften” vilket antyder att de skulle tänka NS-repulsion och NN/SS-
attraktion - eller har svårt att skilja på höger och vänster. Men dessa sex elever visar ändå med sitt 
svar en kännedom om konceptet - och totalt 27 av 32 elever visar därmed kännedom om konceptet. 
Under sina resonemang i intervjuerna visar många av eleverna prov på att kunna tillämpa 
kraftverkan mellan magneter korrekt. Problemet med deras resonemang om kraftverkan är att de 
ofta blandar ihop elektrisk laddning och magneter och gör dem till ”samma sak”. 
 
På fråga 4 i enkäten har 15 av 32 elever svarat rätt (alternativ D). 16 av de övriga har svarat 
alternativ C som innebär att nordpilen på kompassen pekar mot nordpolen på permanentmagneten, 
vilket speglar att de följde mönstret från när kompassen bara var utsatt för det jordmagnetiska fältet 
och vände sin röda nordpil mot jordens norr. Detta är ett inte helt ologiskt sätt att resonera om man 
inte känner till att det är jordens magnetiska sydpol som ligger vid den geografiska nordpolen - 
vilket ingen av de intervjuade eleverna sade något om. Däremot kunde nästan samtliga elever under 
intervjuerna uttrycka någonting i stil med ”En kompass har en magnetisk nål som påverkas av 
jorden så att den alltid pekar mot norr - eftersom jorden är en magnet med nordpol och sydpol”. 
Detta speglar en enkel, praktisk förståelse av den magnetiska kompassens koncept och koppling till 
jordmagnetiska fältet. 
 
På fråga 1 i enkäten har 22 av 32 elever har svarat alternativ C eller D vilket indikerar att de har 
kännedom om konceptet fältlinjer kring stavmagneter. 12 av de 22 vände på polerna och 10 elever 
svarade således rätt på frågan. Intervjusvaren indikerade också att eleverna i allmänhet har 
kännedom om hur fältlinjer går kring stavmagneter men de är inte säkra på riktningen. Kanske för 
att det inte finns några pilar i mönstret av järnfilspån som ofta används i grundskolan för att 
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illustrera magnetiska fält… Svaren på enkätfråga 5 (inklusive intervjuresonemangen) visar också att 
kunskap i allmänhet saknas om hur fältet ser ut inne i magneten. Baserat på enkät- och intervjusvar 
sammantaget (inklusive övriga frågor i enkäten som handlar om fält) kan sägas att fältbegreppet inte 
är artikulerat hos eleverna. Så det relativt goda resultatet på fråga 1 räcker inte för att säga att någon 
typ av fältbegrepp skulle ingå i elevernas vardagstänkande - fältbegreppet är ju som sådant inte 
heller ett ”vardagsbegrepp”. 
 
Enkätresultatet tyder således på att elever har en gemensam grundförståelse, man skulle kunna kalla 
det ett ”vardagstänkande”, om elektromagnetiska fenomen som ”handlar om och utgår från 
magneters attraktion och repulsion - samt att de förenklat kan beskriva kompassens funktion”. 
 
Att utgå från att detta tänkande finns hos majoriteten av eleverna när undervisning om 
elektromagnetism i kursen Fysik 2 planeras på en gymnasieskola i Sverige, känns rimligt. 
 
Det kan givetvis finnas ett ”större” vardagstänkande kring elektromagnetism än det ovan beskrivna. 
I vardagen möter kanske eleverna ”apparater” som generatorer eller högtalare och i grundskolan 
kanske de får en förklaring av de bakomliggande fenomenen för dessa apparater. Intervjuer där 
elever får förklara hur de tänker att sådana apparater fungerar skulle kunna vara idé för ytterligare 
undersökningar för att få en mer fullödig bild av elevers vardagstänkande på detta område. 
Problemet med sådana undersökningar skulle kunna vara att det lätt blir multifenomenologiskt när 
apparater ska förklaras - dvs. det kan bli svårt att diskutera ett fenomen renodlat. 
 
4.2 Resultat från kvalitativ, fenomenografisk analys av intervjuerna  
4.2.1 Stegen i analysen och resultaten i de olika stegen 
Intervjusvaren kategoriserades i den fenomenografiska analysen i tre steg, där kategorierna i 
respektive steg benämns: 

1. Variationer 
2. Aspekter 
3. Nivåer 

 
I steg 1 kategoriserades svaren per fråga efter typ av svar i ett antal variationer, 4–5 stycken per 
fråga och totalt 31 stycken. 
 
Den fenomenografiska analysen av intervjuerna visar att intervjusvaren per fråga kan kategoriseras i 
variationerna enligt tabell 6 nedan (betecknade enligt mönstret ”fråga.variation”, t ex 5.2 för fråga 
5, variation 2). Observera att kolumnerna i tabellen inte har något annat gemensamt än 
variationsnumret, dvs det finns inte mer koppling mellan variationerna i samma kolumn än mellan 
vilka som helst av variationerna. 
 
I varje variation samlas intervjusvar som liknar varandra mycket, så att de olika variationerna 
beskriver sinsemellan olika sätt att erfara/förstå det delfenomen av elektromagnetism som en viss 
fråga handlar om. Exempel på enskilda svar som representerar respektive variation ges i bilaga 5. 
De svarande elevernas initialer är kodade/fingerade både i text, bilagor och tabeller. 
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I steg 2 kategoriserades dessa variationer sedan vidare in i grupper efter olika aspekter av 
fenomenet elektromagnetism. Med aspekter menas här ett slags förståelseområden eller 
kanske ”kognitiva tänkeområden”.  
 
De aspekter som svaren befanns lämpliga att dela upp i var: 

• Naturen hos elektriska laddningar, magnetiska poler och de fält de ger upphov till 
• Interaktion mellan elektriska laddningar och magneter 
• Elektromagnetism och Newtons lagar 
• Jordmagnetism och kompass 

 
Uppdelningen gjordes genom att hela variationsmatrisen klipptes sönder rent fysiskt och 
varje ”variationsruta” lades i olika högar som till slut blev aspekterna. Några av variationerna 

Tabell 6: Intervjusvar per enkätfråga 3–9 kategoriserade 
i variationer (alla elevinitialer är fingerade) 
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passade i två högar/aspekter - eftersom de svarstyperna beskrev två aspekter av fenomenet 
elektromagnetism beroende på vilket perspektiv som togs i analysen. Detta ställde inte till något 
egentligt problem i de fortsatta stegen. 
 
Aspekterna (A1-A4) av fenomenet elektromagnetism och de variationer som mappar på respektive 
aspekt framgår i tabell 7. Och varje aspekt tillordnas dessutom en beskrivning i form av ”startpunkt-
vardagstänkande” och ”kurskrav-önskad förståelse efter kursen” (jfr tabell 3 samt Andersson, 2001 
och Andersson/Bach, 2005). Vissa av variationerna (dvs intervjusvaren) speglar ”startpunkt-
vardagstänkande” för respektive aspekt men ingen av variationerna speglar ”kurskrav-önskad 
förståelse efter kursen”. 

 

Som steg 3 i analysen, baserat på variationerna och en del studier av transkriberingarna, 
formulerades sedan fyra nivåer, N1-N4, av beskrivningar av kvaliteten på förståelsen i de olika 
aspekterna där första nivån och sista nivån sammanföll med de ovan beskrivna enligt Andersson, 
Bach (2005).  
 
Idén med att skapa de två mellannivåerna var att ”fånga upp” variationer som speglar en i 
intervjuerna konstaterad förförståelse som är mer avancerad och troligen även mer ändamålsenlig 
för fortsatt lärande än den som beskrivs i ”startpunkt-vardagstänkande” - men som ännu inte är 

Tabell 7: Aspekter av fenomenet elektromagnetism, de variationer som mappar på respektive 
aspekt samt kolumner som synliggör skillnaden mellan vardagstänkande och vetenskaplig 
förståelse / kurskrav 
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på ”önskenivån”. Förståelsen på nivåerna N1 till N3 är präglad av såväl alternativa uppfattningar (i 
minskande grad från N1 och uppåt) som vetenskapligt grundade uppfattningar (i ökande grad från 
N1 och uppåt). I analysens beskrivningstexter för N1 till N3 betonas de ”korrekta”, men ofta 
ofullständiga, förståelsekvaliteterna som eleverna använder för att bygga upp sina resonemang när 
de berättar hur de tänker kring enkätens problemställningar. T ex att eleven kan ha en (korrekt) 
uppfattning om att elektriska laddningar och magneter ibland påverkar varandra, men de vet inte 
under vilka betingelser det sker respektive inte sker (”ibland och ibland inte”, hämtat från 
beskrivningen av N2). 
 
Den fjärde aspekten ”Jordmagnetism och kompass” undantogs ur denna klassificering eftersom den 
aspekten helt baserades på svaren på en enkät/intervjufråga (nr 4) och ”faller lite utanför ramen” 
jämfört med de tre övriga aspekterna. Dessa tre spänner däremot tillsammans upp fenomenet 
elektromagnetism ganska väl på den nivå det ska förstås i kursen Fysik2. 
 
De fyra kvalitetsnivåerna (vertikalt) i en matris med de tre aspekterna (horisontellt) utgör 
slutresultatet av denna fenomenografiska analys. Till varje ruta i denna matris - utom rutorna på den 
sista raden där ju den ännu inte uppnådda förståelsen beskrivs - kopplas variationer av intervjusvar 
som på något representerar förförståelse med viss kvalitet inom respektive aspekt. 

I tabell 8 nedan sammanfattas de fyra kvalitativt olika nivåerna (N1, N2, N3, N4) att erfara 
elektromagnetism som funktion av grad av vetenskapligt tänkande (ökande från N1 till N4) inom 
aspekterna (utom A4 vilket motiveras ovan).  

Nivån N1 sammanfaller med ”startpunkt-vardagstänkande”, där det vardagstänkande som 
framkommit i analysen av enkäterna i avsnitt 4.1.2 ingår, medan N4 sammanfaller med ”kurskrav-
önskad förståelse efter kursen”. Eftersom nivåerna N1 till N4 beskriver en slags ”progression” i 
förförståelse har jag valt att i tabell 8 nedan lägga dem som vertikala kategorier (i grönt) medan 
aspekterna A1-A3 (i orange) fått bli horisontella kategorier. 
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Tillsammans karakteriserar N1, N2 och N3 olika kvalitativa nivåer av förförståelse som elever kan 
ha innan undervisning om elektromagnetism i kursen Fysik 2. Dvs, den blandning av 
vardagstänkande, alternativa uppfattningar och vetenskapligt präglad förståelse som framkommit i 
undersökningens enkät- och intervjusvar med efterföljande analys.  

Nivån N4 beskriver däremot den förståelse som elever ska ha uppnått efter undervisningen baserat 
på vad de mest använda läroböckerna i kursen tar upp och allra viktigast: vad kursplanen för Fysik2 
stipulerar.  

I kursplanen för Fysik 2 (från Ämnesplan, 2011) lyder formuleringen av det centrala innehållet om 
elektromagnetism:  

”Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse 
av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel 
växelspänningsgeneratorn och transformatorn.” 

  

Tabell 8: De fyra kvalitativt olika nivåerna (N1, N2, N3, N4) att erfara elektromagnetism 
som funktion av grad av vetenskapligt tänkande inom aspekterna (ökande från N1 till N4) 
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4.2.2 Beskrivning av förförståelsenivåerna N1-N4 
I avsnitten nedan beskrivs var och en av förförståelsenivåerna (N1-N4) mer i detalj, med 
intervjusvar som exemplifierar respektive nivå inom de olika aspekterna.  

N1: Elektromagnetism som attraktioner och repulsioner (kraftverkan) mellan fysiska 
objekt som är laddade eller magnetiska 

Vardagstänkandet som indikerades av enkätresultaten i avsnitt 4.1.2 är en viktig utgångspunkt för 
beskrivningen av N1. 
 

Elektromagnetism uppfattas i N1 som ett fenomen med egna lagar vilka handlar om hur positiva 
och negativa laddningar och magneters nord- och sydpoler påverkar varandra med krafter som leder 
till attraktion och repulsion mellan dem.  

Det innebär att det i N1 finns fysiska objekt med olika elektrisk laddning eller magnetisk polaritet, 
där laddning och polaritet uppfattas som ”samma sak”, dvs samma egenskap/fenomen. Och 
laddningen/polariteten avgör helt kraftverkan på och från objekten i olika situationer - dvs om de 
attraheras eller repelleras. Exempel - LE fråga 3 (variation 3.1): 

”På högstadiet lärde vi oss att något är Nord och något är sydpol, något är plus och något 
är minus. Jag minns inte riktigt vilket och tänkte att jag kör på ett av dem så blir antingen 
allt i enkäten rätt eller allt fel. Nord känns, med magkänsla jag vet inte om det är rätt, som 
positivt. Den röda delen på magneten är positiv. Eftersom punktladdningen är positiv så 
repellerar de varandra och kraften går åt höger” 

Sammanblandningen mellan elektricitet och magnetism gör att elektromagnetiska fenomen inte kan 
förstås och beskrivas korrekt men svaren på frågorna kan ändå bli rätt. Exempel - SK fråga 4 
(variation 4.4): 

”En kompass är ju nord och sydpolen…den dras ju. Och då tänkte jag att nord, det röda, 
den är ju negativ. Och lägger man då en negativ magnet mot kompassen så måste ju den 
negativa röda delen vilja röra sig så långt som möjligt ifrån och den södra delen vill ju fara 
emot. Så därför kändes D mest logiskt.” 

Att använda Newtons lagar (explicit uttalat) för att beskriva aspekter av kraftverkan är inte en del av 
tänkandet här. Kanske finns i exemplet nedan en föreställning om att kraftverkan är kopplad till 
partiklar, fysiska objekt - men inga tankar uttryckta om vad Newtons lagar skulle kunna betyda. 
Exempel - BK fråga 7 (variation 7.1): 

”Eftersom strömmen är tre gånger så stor i ledare II än vad den är i ledare I så tyckte jag 
att det rörde sig mer partiklar eller vad det nu är så borde det göra så att det blir mer kraft 
än vad det är i ledare I. Då tyckte jag det borde vara logiskt att där det är mer ström borde 
vara mer kraft också.” 

 
Även fältbegreppet är outvecklat i N1. Fält förknippas som i exemplet nedan med resonemangen 
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om objekten med laddningar och poler - och lite minnesbilder från elläran i Fy1.  
Exempel - SK fråga 5 (variation 5.3): 

”…batteri och ström och jag tänkte att det måste vara något liknande, för det (ström) går ju 
plus till minus alltid men egentligen går ju elektronerna från minus till plus och då blev jag 
så förvirrad. Så jag chansade på att fältet gick från minus till plus och det blir N till S.” 

 
Exemplen visar att många elever kan ha kvar ett tänkande in i Fysik2-kursen som inte är i grunden 
vetenskapligt trots att de genomgått undervisning i kursen Fysik1 som ska förmedla just ett sådant 
tänkande - särskilt när de ställs inför fenomen och problem de inte riktigt känner igen. De faller då 
snarare tillbaks i vardagstänkande än att de tar fram det de eventuellt lärt sig på vetenskaplig nivå. 
Det är detta som karakteriserar det jag valt att kalla nivå N1 av förförståelse. 
 
N2: Elektromagnetism som interaktion mellan elektricitet och magnetism - ”ibland 
och ibland inte” 

I N2 betraktas elektricitet och magnetism inte som samma fenomen (i motsats till i N1). Men 
fenomenen ses som besläktade och förståelsen är att elektromagnetismens lagar handlar om att 
elektricitet och magnetism interagerar ibland, men inte alltid. Hur, när och varför de interagerar - 
och inte - finns dock ingen klar uppfattning om. I N2 är det är helt enkelt oklart vad som avgör det.  

Exempel - GH fråga 7 (variation 7.4 - här blir svaret fel eftersom det handlar om laddningar i 
rörelse): 

”Jag tänkte att ström och magnetfält, tänkte att det inte hör ihop. Så jag valde att de inte 
utövar några krafter på varandra.” 

Exempel - NC fråga 3 (variation 3.2 - här blir svaret rätt eftersom allt är i vila): 

”Jag tänkte så att magneten inte har någon påverkan på punktladdningen eftersom att det 
inte är samma typ av kraft kanske. Alltså den magnetiska kraften påverkar inte den positiva 
laddningen. Det magnetiska fältet attraherar inte laddningen alls, annan typ av kraft.” 
 

Exempel - IS fråga 9 (variation 9.1 - här tänker sig IS att det är interaktion mellan magnetism och 
laddningar men har inte riktigt koll på hur): 

”Trodde jag hade koll på denna. Lyser starkast när magneten är precis i mitten. I de andra 
lägena är den alltid lite utanför men börjar väl påverkas lite i läge 2 och 4. Men när den är 
i mitten blir det väl störst total, det var så jag resonerade.” 

 

I N2 börjar det finnas en uppfattning om att både elektricitet och magneter ger upphov till fält som 
har liknande, men inte samma, egenskaper. Men fältbegreppet är outvecklat. ”Homogent fält” är t 
ex ett begrepp som missförstås. Exempel - KR fråga 6 (variation 6.3): 
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”Jag tolkar nu när jag läser igenom att det homogena fältet gör att alla krafter tar ut 
varandra och det kommer inte att uppstå någon rörelse alls. 

Detta svar handlar dessutom om en elektrisk laddning i vila i ett homogent magnetiskt fält - men 
rätt alternativ valdes trots allt…utan att ett resonemang genomfördes om hur interaktionen mellan 
elektriska laddningar och magnetfält är beskaffad.  

 

Att explicit använda Newtons lagar för att beskriva aspekter av kraftverkan är inte heller här i N2 en 
del av tänkandet. När Newtons lagar används lite implicit kan det ofta bli fel.  
Exempel - NC fråga 8 (variation 8.3): 

”Då den laddningen kommer in i fältet påverkas den lika i alla riktningar så alla krafter tar 
ut varandra. Den enda kraften som kommer att påverka elektronen är starthastigheten rakt 
igenom. (vad är kraften i starthastigheten?). Det kommer ju in viss rörelse i en hastighet, jag 
tänker att det är kraften. Men sen i verkligheten är det ju väldigt svårt att få till magnetfält 
som är lika starkt i alla riktningar så detta går bara i teorin. Elektronen kommer att 
fortsätta i samma hastighet eftersom alla andra krafter kommer att ta ut varandra.” 
 

Att elektrisk ström skulle ge kunna upphov till en ”kontaktlös” kraft som följer Newtons lagar 
verkar också vara en helt främmande tanke. Exempel - LE fråga 7 (variation 7.3): 

”De (ledarna) genomflyts av strömmar men de sitter inte ihop eller någonting så jag förstår 
inte hur de skulle kunna påverka varandra med någon kraft.” 

Elever som resonerar enligt N2 visar i undersökningen ofta resonemang som kan hänföras till N1 i 
sammanhang när det konkret handlar om punktladdningar och magnetiska poler (när sådana visas i 
figur t ex), men de kan förstå fältbegrepp och vissa skillnader i andra sammanhang. 
 
Tänkandet att elektricitet och magnetism inte är samma sak men ändå har med varandra att göra, 
kan förstås utgöra en bra grund för elever att lära sig vad som är lika, vad som skiljer och vad som 
är avgörande för när interaktion sker mellan elektricitet och magnetism.  

N3: Elektromagnetism som interaktion mellan elektricitet och magnetism - ”med en 
aning om när, hur och med vilka följdverkningar” 

Även i N3 betraktas elektricitet och magnetism som olika men nära besläktade fenomen. Ibland 
syns här också (vaga) tecken på en förståelse för att interaktionen mellan elektricitet och magnetism 
skulle kunna bero på rörelse eller förändring.  
Exempel - PZ fråga 3 (variation 3.3 - här finns uppenbarligen en aning från tidigare undervisning 
om när interaktion sker och när den inte sker): 

”Det var det där med att laddningen är i vila som fick mig att tänka lite annorlunda. Jag 
valde att den inte kände av någon kraft från magneten just därför att den var i vila men jag 
var osäker. Om den hade rört sig hade den nog känt av en kraft.” 
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Exempel - BÖ fråga 9 (variation 9.5): 

”Var tveksam mellan B och D. Men jag tänkte på att i läge 4 och 2 så är magnetens poler 
precis vid spolens början (S i 4 och N i 2). Magnetfältet...spolen kommer att påverkas mest 
av den elektriska skillnaden i… vet inte hur jag ska formulera svaret. Det är någon skillnad 
som påverkar...” 
 

Angående fältbegreppet så finns i N3 också tecken på en förståelse för att magnetiska fältlinjer 
/flödeslinjer alltid är slutna, ”biter sig själva i svansen”. Exempel - PP fråga 5 (variation 5.4): 

”Jag tänkte att magnetfältet gick från syd till nord inne i magneten. För magnetfältet går ju 
i såna små bågar så jag tänkte att det skulle gå så. Riktningen kommer ju ifrån norra och så 
punkten P ligger i mitten. (PP ritar korrekta fältlinjer med fingret)” 
 

Det finns i N3 en klar uppfattning om att Newtons lagar gäller för rörelse och kraftverkan i 
elektromagnetiska fält - så att elektromagnetismens lagar och Newtons lagar tillsammans beskriver 
hur elektricitet och magnetism samverkar och hur elektriska laddningar rör sig i magnetfält, att 
kraftverkan kan ske på avstånd utan kontakt osv.  
Exempel - LZ fråga 7 (variation 7.5) 

”Tänkte igen som i Fy1 att det är kraft och motkraft och att de därför måste påverka 
varandra med lika stora krafter. Att jag inte valde attraktiva krafter berodde på att 
strömmarna hade samma riktning och då måste de repellera mot varandra.” 

Exempel - LC fråga 7 (variation 7.5): 

”Det måste vara större kraft i 3i, den andra staven, så den måste påverka mer eftersom den 
har större ström... Men när jag tänker efter så borde de påverka varandra lika mycket så 
jag hade nog ändrat mitt svar till att de påverkar varandra lika mycket. Det finns ju någon 
Newtons lag om att två saker påverkar varandra lika mycket även om de är olika starka.” 

 

Vi ser i sista citatet även exempel på något som hände flera gånger i intervjuerna; att eleverna när 
de började prata och resonera om Fysik plötsligt insåg hur det borde förhålla sig och ändrade sitt 
svar till det korrekta. Detta är något att tänka på vid utformning av undervisning. 
 
Det finns också exempel på att tillämpningen/betydelsen av Newtons lagar "överdrivs" här, t ex när 
Newtons första lag blir förklaringen till att ingen kraftverkan uppstår mellan laddning och magnet i 
vila - eftersom de är i vila kan det ju inte finnas någon kraft. Exempel - LZ fråga 3 (variation 3.4):  

”Eftersom både laddning och magnet är i vila så antog jag att de inte kände av någon 
påverkan på varandra. Jag tänkte på det vi lärde oss i mekanik i Fy1 att det inte kan vara 
några krafter eftersom båda är i vila (eller om de hade rört sig med konstant hastighet). 
Tänkte att det hade någon koppling till detta.” 
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N3 präglas således av ett vetenskapligt synsätt från kursen Fysik 1 avseende t ex fältbegrepp från 
elläran och Newtons lagar från mekaniken, som här kan tillämpas och omsättas till resonemang 
även i situationer inom elektromagnetism som är nya för eleven - eller att eleven endast mött dem 
under grundskolan när det vetenskapliga tänkandet inte var för handen ännu. Tillämpningen sker i 
allmänhet med viss osäkerhet här som vi sett i exemplen på elevsvar från intervjuerna - ingen 
undervisning med vetenskaplig prägel har ju ännu givits inom området.  
 
Tänkandet på nivå N3 torde utgöra en mycket bra grund för att tillägna sig stoffet i Fysik2-kursen 
med god förståelse.   

N4: Elektromagnetism som interaktion mellan laddningar i rörelse - med 
följdverkningar enligt Newtons lagar (elektrodynamik) 

Tänkandet på nivå N4 beskriver den önskade nivå på förståelsen efter undervisning i kursen Fysik 2. 

Det bör då finnas en förståelse som kan sammanfattas enligt följande:  

• Positiva och negativa elektriska laddningar kan existera var för sig och skapa elektriska fält 
runt sig. Men magnetiska poler förekommer alltid i par som tillsammans ger upphov till ett 
magnetiskt fält där fältlinjerna bildar slutna kurvor 

• Elektriska laddningar och magnetiska poler påverkar inte varandra då de är i vila. Men då de 
är i rörelse relativt varandra skapas en interaktion/kraftverkan mellan dem. 

• Elektromagnetismens lagar förklarar hur elektriska laddningar i rörelse skapar magnetiska 
fält och magnetism hos material - och detta skapar en interaktion/kraftverkan i 
överensstämmelse med Newtons lagar. 

• Jordens magnetiska sydpol ligger vid den geografiska nordpolen dit kompassens nordpil 
pekar - så därför attraheras en kompass' nordpil av en stavmagnets sydpol och vice versa 

De elektromagnetiska fenomenen kan härledas ur denna grundförståelse och de olika effekterna och 
tillämpningarna av elektromagnetism blir logiska konsekvenser av detta. Här finns inga exempel 
från intervjuerna. Det hade varit anmärkningsvärt om några intervjusvar hade visat på en 
förförståelse på den här nivån innan undervisning - även om det givetvis kan förekomma. 

4.3 Några kommentarer till de sammantagna resultaten av enkäter och intervjuer 
4.3.1 Alternativa uppfattningar och vetenskapligt tänkande 
Från analysen av enkäterna i avsnitt 4.1.2 finns en indikation att alternativa uppfattningar är 
vanligare än vetenskapligt tänkande bland eleverna. Intervjusvaren ger möjlighet att undersöka detta 
ytterligare kopplat till misstanken från 4.2.1 att enkätsvar som indikerar en alternativ uppfattning 
inte alltid matchas av ett sådant resonemang. I tabell 9 görs kopplingen mellan alternativa 
uppfattningar och variationerna från steg 1 i den fenomenografiska analysen, dvs 
resonemangen/variationerna som speglar alternativa uppfattningar är gulmarkerade och den aktuella 
alternativa uppfattningen (AUn) är ifylld i rutan, medan de vetenskapligt (hyfsat) korrekta, men ofta 
lite osäkra, resonemangen/variationerna har markerats med grönt. Fråga 4 är inte med i denna tabell 
eftersom den inte kopplar mot någon alternativ uppfattning. 
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Som synes i tabell 9 kan  

• för fråga 3: 8 st elevresonemang kopplas till AU3 och AU4, jämfört med 3 st vetenskapligt 
korrekta resonemang. 

• för fråga 5: 2 st elevresonemang kopplas till AU5, jämfört med 3 st vetenskapligt korrekta 
resonemang - men det finns också 1 st resonemang som kan kopplas till AU3 här. 

• för fråga 6: 4 st elevresonemang kopplas till AU4, jämfört med inga (0 st) vetenskapligt 
korrekta resonemang. 

• för fråga 7: 6 st elevresonemang kopplas till AU8, jämfört med 3 st vetenskapligt korrekta 
resonemang. 

• för fråga 8: 6 st elevresonemang kopplas till AU7, jämfört med 3 st vetenskapligt korrekta 
resonemang. 

• för fråga 9: 8 st elevresonemang kopplas till en alternativ uppfattning, jämfört med 1 st 
vetenskapligt korrekt resonemang. Här är de AU-kopplade resonemangen markerade med 

Tabell 9: Kopplingen mellan alternativa uppfattningar och variationer. Variationerna som 
speglar alternativa uppfattningar är gulmarkerade och de vetenskapligt korrekta variationerna 
är grönmarkerade. Orangemarkerade variationer betyder att svaren inte är kopplade mot 
förväntad alternativ uppfattning. 
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orange färg för att tydliggöra att resonemangen här inte speglar den förväntade AU12 
speciellt tydligt. Snarare finns en koppling mot AU8 när eleverna framhåller att ”mer 
magnet i spolen borde ge starkare ljus” som kan jämföras med ”the Ohm’s Law p-prim” 
som säger ungefär ”the stronger the agency, the greater the result” (se AU8 i 2.4.3). 

Denna analys visar således att betydligt fler elevresonemang speglar alternativa uppfattningar än de 
resonemang som kan betraktas som vetenskapligt korrekta. Detta stärker och fördjupar förståelsen 
för indikationen från 4.2.1 kring att alternativa uppfattningar om elektromagnetiska fenomen hos 
elever i den undersökta kategorin verkar vara vanligare än vetenskapligt korrekt förståelse. 

Det finns även en betydande andel ej vetenskapligt korrekta variationer/resonemang som inte direkt 
speglar en alternativ uppfattning (de omarkerade, ”vita” variationerna i tabell 9). Dessa variationer 
speglar då ofta förståelse på någon ”mellannivå” dvs N2 eller N3 i nivåkategorierna från den 
fenomenografiska analysens steg 3. T ex variationerna 3.2, 7.3 och 7.4 som speglar en förståelse på 
nivån 2 (N2). Dvs det finns där, till skillnad från i N1, en förståelse för att elektricitet och 
magnetism är olika saker och därför inte alltid interagerar med kraftverkan men det är inte klart för 
eleverna när interaktion sker respektive inte sker, jämför även tabell 8. 

 
4.3.2 Om användning av förförståelsenivåerna N1-N3 på enskilda elever 
Av de tolv stycken intervjuade eleverna visade hela sex stycken prov på minst ett svar var som kan 
betecknas som tillhörande nivå N3 (LZ, BÖ, PZ, NC, LL, KR). Men samma elever gav, på andra 
uppgifter och i andra situationer, svar som visade på en lägre nivå av förförståelse, dvs N1 eller N2. 
 
Det verkar som att responsen från eleverna beror på i vilket sammanhang ett fenomen presenteras, i 
vilken form fenomenet representeras (i text, figur eller kombinationer av det), vilka begrepp och ord 
som används. T ex ger bilder på objekt med laddning och magnetiska poler upphov till vissa uttryck 
för förståelsen (t ex enkätfråga 3) medan rena textuppgifter (t ex enkätfråga 6) och bilder på fält (t 
ex enkätfråga 8) verkar ge andra associationer som plockar fram andra resonemang och modeller. 
Det som elever blir påminda om och hur det sker verkar styra hur de kommer att resonera. 
 
Ovanstående resonemang föder tanken att man överhuvudtaget bör vara försiktig med att sätta 
någon ”N-etikett” på en enskild elev. Fenomenografin har heller inte människor som objekt utan 
människors olika erfarenheter av och förståelse för ett fenomen. Det är erfarenheten av fenomenet 
och dess olikheter som är objektet (Dahlgren/Johansson, 2015).  
 
De uttryckta förförståelsenivåerna bör således, varken i teorin eller verkligheten, kopplas hårt till 
enskild individ. Syftet med att införa nivåerna är snarare att med hjälp av dem karakterisera 
förförståelsen så att man kan sätta ord på den, resonera om den och därigenom öka möjligheten att 
bemöta den med adekvat undervisning.  
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5. Diskussion 
5.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet hos metod och resultat 
Reliabilitet 
Sju av de nio enkätfrågorna togs ur erkända tester som använts på tusentals elever. De översattes till 
svenska av mig. De två övriga frågorna utformades av mig men var starkt inspirerade av frågor från 
de erkända testerna. Samtliga frågor granskades språkligt och innehållsmässigt av min handledare 
till detta arbete samt av en fysiklärare på Väggaskolan. Några revideringar gjordes efter dessa 
granskningar. 
 
Intervjuerna och analysen genomfördes av en person, jag själv. I samtliga intervjuer har exakt 
samma form använts - genomgång av frågorna 3–9 med grundfrågan ”hur tänkte du när du 
besvarade frågan?” och sedan ett gemensamt batteri av uppföljningsfrågor (se avsnitt 3.1) som 
användes efter behov. Samtliga intervjuer genomfördes på skolan och spelades in. I intervjuerna 
fanns inga tecken på att enkätfrågorna helt missuppfattats. 
 
Ett problem i tolkningen av enkätsvaren kan möjligen vara att resonemang som leder fram till ett 
enkätsvar som speglar en alternativ uppfattning, ändå kan ha en vetenskaplig korrekthet. Men 
eftersom enkäten följdes upp med intervjuer har detta i allmänhet fångats upp då, jämför analysen i 
avsnitt 4.3.1. 
 
Sammantaget torde reliabiliteten således vara god.  
 
Validitet 
En utmaning vid valet av enkätfrågor var att finna frågeställningar och representationer som 
eleverna innan undervisning hade en chans att känna igen och ha en uppfattning om - för att 
undvika slumpmässiga svar. Samtidigt skulle frågorna omfatta hela det elektromagnetiska 
förståelsesområdet på något sätt så att innehållsvaliditet uppnåddes - dvs att frågorna täcker området 
på ett sådant sätt att förförståelsen på hela området ringas in. Dessutom skulle de elever som 
svarade på enkätfrågor och i intervjuer väljas så att en representativ variation av förförståelse inom 
gruppen kunde detekteras. 
 
Farhågan kring slumpmässighet hanterades genom att införa svarsalternativet ”ingen aning” på alla 
frågor tillsammans med uppmaningen till respondenterna att använda det endast då de inte alls 
förstod fråga eller svarsalternativ. Svarsfördelningen visade med sin ”klumpvisa” fördelning mellan 
alternativen att slumpmässigheten i svaren inte blev störande, jämför avsnitt 4.1.1.  
 
Vad gäller innehållsvaliditet så täcker frågorna  

• kraftverkan kring magneter  
o inklusive kompassen och det jordmagnetiska fältet 

• fältbegreppet 
o kring laddningar och magneter 

• interaktion mellan laddningar och magneter i vila och i rörelse 
o inklusive fenomenen induktion och Amperes lag 
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Urvalet till intervjuerna baserades på enkätsvaren med inriktningen att skapa största möjliga 
spridning med avseende på elevernas kön, gymnasieprogram och grundskolebakgrund. Dock valdes 
endast sådana elever till intervjuerna som inte svarat ”ingen aning” på någon fråga. Syftet med detta 
var att säkra att de eleverna verkligen hade något att säga i intervjuerna när de skulle förklara hur de 
tänkte när de svarade på enkätfrågorna. Detta sista kan ha gett ett litet ”snedurval” mot elever med 
högre förförståelse än medeleleven - men det är inte säkert.   
 
Sammantaget torde validiteten således vara god 
 
Generaliserbarhet 
Väggaskolan, där datainsamlingen gjordes, är en kommunal gymnasieskola i Karlshamn där de 
flesta av kommunens ungdomar går. Elever från både NA- och TE-programmet deltog i 
undersökningen och urvalet till intervjuerna gjordes enligt ovan. Men rekryteringsunderlaget till 
Väggaskolan är på i storleksordningen fem högstadieskolor jämfört med t ex ett 
storstadsgymnasium som kan rekrytera elever från kanske tio gånger så många skolor. Detta kan 
göra skillnad på resultaten, ty en av de avgörande faktorerna torde vara vilken undervisning i Fysik 
som eleverna fått i grundskolan och det verkar kunna skilja sig mycket mellan olika skolor. Vissa 
grundskolor kan ha lång tradition på att undervisa i Fysik och en kunnig lärarkår medan det i andra 
skolor kanske inte ens finns en behörig fysiklärare. 
 
Det undersökta elevunderlaget kan således förväntas vara tämligen representativt för 
gruppen ”elever som läser kursen Fysik 2 på svenska gymnasieskolor”, men helt generaliserbart 
torde resultatet inte vara, åtminstone inte kvantitativt. Både ett betydligt större underlag än N=32 
och med större i spridning i bakgrund än fem grundskolor skulle behövas för att förbättra 
generaliserbarheten. 
 
5.2 Vad i resultaten kan vara input till planering av undervisning?  
De beskrivna förståelsenivåerna (N1-N3) karakteriserar tre kvalitativt skilda sätt att erfara/förstå 
elektromagnetism. Men det ska återigen påpekas att enskilda elever i allmänhet inte kan hänföras 
entydigt till någon nivå, jämför avsnitt 4.3.2. Det verkar snarare vara så att förförståelsenivån beror 
på i vilket sammanhang ett fenomen presenteras, i vilken form fenomenet representeras (i text, figur 
eller kombinationer av det), vilka begrepp och ord som används. Detta behöver beaktas i 
utformningen av undervisning så att den påminner eleverna om ”rätt saker” på ”rätt sätt”. Vad 
detta ”rätta” är ger denna studie inga svar på - men ett par idéer födda ur studien ska ändå diskuteras 
nedan för att koppla studien ihop med sitt yttersta syfte som det beskrevs i avsnitt 2: ”att bidra till 
förbättrad effekt av undervisning, som t ex ökad kvalitativ förståelse, inom elektromagnetism i 
kursen Fysik 2.” 

 
5.2.1 Hur hantera sammanblandningen av elektricitet och magnetism? 
Sammanblandningen mellan elektricitet och magnetism skulle kunna hanteras i undervisningen 
genom att betona likheter och skillnader mellan dem. 
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Att lyfta fram likheter och skillnader t ex mellan två begrepp eller två fenomen kan vara ett effektivt 
sätt att komma till ”kärnan”, få begreppen att framträda och på så vis förmedla grundförståelse. 
Detta används ju t ex i metoden fenomenografi som sådan, när olika sätt att erfara fenomen ska 
analyseras och förklaras. Och enligt, den med fenomenografin nära besläktade, variationsteorin sker 
lärande bäst ”när man urskiljer de delar av ett innehåll som varierar mot en oföränderlig (konstant) 
bakgrund” (Marton et al, 2004).  
 
Som vi sett ovan är sammanblandningen mellan elektricitet och magnetism något som genomsyrar 
förförståelsen av elektromagnetism. Om man nu som lärare vet att det är så många elever tänker, 
varför då inte direkt bemöta detta och i undervisningen explicit beskriva skillnader och likheter 
mellan elektricitet och magnetism så att skillnaderna får framträda genom att kontrastera mot 
likheterna. T ex 
 

• Likhet 
Lika laddningar repellerar - olika laddningar attraherar. 
Lika poler repellerar - olika poler attraherar. 

• Skillnad 
Positiv och negativ laddning kan skiljas.  
Men om en magnet delas erhålls två nya magneter, båda med nordpol och sydpol. 

• Osv med t ex  
o Likheter respektive skillnader mellan fältlinjer runt laddningar respektive magneter 
o Skillnaden på kraftverkan mellan laddningar och magneter som vila respektive 

rörelse ger upphov till 
 
Man kan som lärare göra detta på ett deduktivt sätt genom att direkt i undervisningen fastslå att det 
förhåller sig som ovan. Men man kan också göra det mer induktivt med demonstrationer och 
laborationer som illustrerar likheter och skillnader och sedan låta eleverna själva dra slutsatser ur 
sina observationer. I avsnitt 2.6 beskrivs det hur deduktivt och induktivt präglade 
undervisningsstilar ofta ställs mot varandra och en del belägg presenteras för att en induktivt 
präglad undervisning inom elektromagnetism gett verifierat förbättrade resultat (Redish, 2003 och 
Narjaikaew, 2010). 
 
5.2.2 Hur bemöta vardagstänkande och alternativa uppfattningar? 
Alla de artiklar som jag gått igenom i litteraturstudien för detta arbete målar tillsammans en ganska 
dyster bild av hur mycket som verkligen ”fastnar” av undervisningen om elektromagnetism på en 
nivå motsvarande det svenska gymnasiet - dvs inte mycket av begrepp och kvalitativ förståelse 
fastnar… 

Det råder, som framgår i avsnitt 2.6, lite olika uppfattningar om hur explicit alternativa 
uppfattningar bör exponeras och bemötas i undervisningen - om man t ex bör designa laborationer 
och demonstrationer som direkt vederlägger dem, om man bör låta elever prata om hur de erfar 
elektromagnetiska fenomen innan undervisning och därvid blottlägga sina alternativa uppfattningar 
etc.  
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I grunden tror jag det är positivt att vara explicit med både hur det är vanligt att tänka och vad den 
vetenskapliga förklaringen säger (jfr före-efter listorna, Andersson/Bach, 2005 som tas upp i 2.6, 
tabell 3). Men för att detta ska vara möjligt och för att eleverna ska känna sig trygga i det gäller det 
att etablera ett klassrumsklimat som är tryggt och tillåtande. Det är först då en argumentationskultur 
- att tala naturvetenskap (Andersson, 2001) - kan skapas.  
 

Det hände under intervjuerna för denna studie ungefär ett tiotal gånger att eleverna ändrade sig när 
de argumenterade för de svarsalternativ de valt och kom på att deras resonemang inte höll. Och 
ändringen blev oftast till det korrekta resonemanget och alternativet. Om man kan få in något av 
detta i klassrummet kan nog mycket vara vunnet. 
 

Men detta sätt att bedriva undervisning tar tid - så det kan bli på bekostnad av att alla detaljer i 
momentet som kursplanen föreskriver inte hinner gås igenom. Fokus blir mer uttalat på de 
grundläggande begreppen och principerna och ett lärande för att uppnå verklig kvalitativ förståelse 
kring dessa. 
 
5.3 Förslag på vidare studier och undersökningar 
Här anges några idéer om vidare studier och undersökningar för att fördjupa kartläggningen av 
förförståelsen inom elektromagnetism ytterligare samt för att använda resultaten i denna studie till 
att förbättra undervisningen: 

 

• Genomföra enkätundersökning på mycket fler elever (t ex 200+ Fy2-elever i ett 
storstadsgymnasium - som gått i kanske 50 olika skolor i grundskolan) för att möjligen 
kunna göra även kvantitativa analyser med tillräcklig konfidens. 

• Genomföra enkätundersökning före undervisning som ett diagnostiskt prov med 
efterföljande diskussion om alternativen och vad de står för - kan vara startpunkten för 
undervisningen i momentet. Detta skulle kunna vara givande både för eleverna (väcka deras 
tankar på elektromagnetism) och för läraren (få en fingervisning om vad eleverna kan och få 
möjlighet att höra deras resonemang under en genomgång, ett slags förenklade intervjuer).  

• Genomföra enkätundersökning både före och efter undervisning - för att detektera 
förändringar i resultatet, här finns mycket forskning att jämföra med. 

• Intervjua elever (innan undervisning) om funktionen hos apparater/tillämpningar som t ex 
generator, högtalare, induktionshäll och se vilken konceptuell förståelse för respektive 
apparat som framkommer samt vilken kvalitativ förståelse om elektromagnetism som 
eventuellt visas i det sammanhanget - kan bli ett bidrag till en utökad kunskap om såväl 
vardagstänkandet som förmågan att resonera vetenskapligt inom elektromagnetism  
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Bakgrund 
 
Den enkät som du nu ska svara på kartlägger elevers förförståelse inom elektromagnetism 
innan de får undervisning i det momentet i kursen Fysik2.  
 
Enkäten ingår i datainsamlingen för mitt examensarbete inom lärarutbildningen på 
Linnéuniversitetet. Syftet med att kartlägga vad elever kan innan undervisning är förstås 
att få input till att utforma undervisningen på området så att den möter elevernas 
förförståelse på ett bra sätt - så att eleverna lär sig så mycket som möjligt! 
I det här fallet kan det vara kunskaper som kommer från vardagslivet eller från 
fysikundervisningen om elektromagnetism på grundskolan och kanske från något i kursen 
Fysik1. 
 
Enkäten är inget prov. Resultatet kommer bara att användas i studie- och forskningssyfte 
och är förstås inte grund för någon bedömning inom kursen Fysik2. 
 
Under de närmaste veckorna kommer jag att be att få intervjua tio (10) av er som gjort 
enkäten. Intervjun (ca 20–30 minuter) kommer att handla om hur ni tänkte när ni svarade 
på några av enkätfrågorna. Syftet är att få en djupare kunskap om er förförståelse och ert 
tänkande om elektromagnetism. Jag kommer att be om ert medgivande att få spela in 
intervjun (i likhet med hur muntliga prov ibland spelas in). 
 

Instruktion 
 
Du har 30 min på dig att svara på de 9 flervalsfrågorna. Läs igenom varje fråga noggrant  
och välj det svarsalternativ du tycker stämmer bäst - även om du inte är säker på svaret. 
Använd bara svarsalternativet ”ingen aning” om du inte alls förstår frågeställningen eller 
svarsalternativen. 
 
I slutet av enkäten ska du ange namn, vilket program du går på samt vilken skola du gått i 
på grundskolan. Syftet med detta är att få underlag till urval för intervjuerna. Dvs, så att det 
blir en bra blandning av elever som jag väljer att intervjua. 
 
Jag kommer att finnas i klassrummet under enkäten och svarar gärna på frågor om något 
är oklart. 
 
Lycka till och tack för att ni hjälper mig med detta! 
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Fråga 1 
Illustrationen nedan visar det magnetiska fältet som skapas av två små magnetiska poler, A och B. 
Vilket alternativ är korrekt? 

 
 

A. Både A och B är sydpoler 
B. Både A och B är nordpoler 
C. A är en nordpol och B är en sydpol 
D. A är en sydpol och B är en nordpol 
E. Det går inte att bestämma den magnetiska polariteten hos någon av polerna 
F. Ingen aning 

 
Fråga 2 
Tre likadana stavmagneter är placerade i rad nära varandra med polerna orienterade som framgår 
av figuren. Den resulterande magnetiska kraften på magneten i mitten är då riktad: 

 
 

A. Ut ur pappret (mot läsaren) 
B. In i pappret (från läsaren) 
C. Åt höger i figuren 
D. Åt vänster i figuren 
E. Noll (dvs ingen riktning)  
F. Ingen aning 

 
Fråga 3 
En stavmagnet hålls väldigt nära en positiv punktladdning, se figuren. Både laddningen och 
magneten är i vila.  
 

 
I vilken riktning känner punktladdningen av en magnetisk kraft från magneten? 
 

A. Punktladdningen känner inte av någon magnetisk kraft 
B. In i pappret (från läsaren) 
C. Ut ur pappret (mot läsaren) 
D. Åt höger i figuren 
E. Åt vänster i figuren 
F. Ingen aning 
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Fråga 4 
Illustrationen nedan visar en kompass som ligger i vila på ett bord. Punkten P på bordet är belägen 
alldeles nära kompassen. 
 

 
 
En stark stavmagnet placeras sedan på bordet i punkten P med nordpolen åt vänster (se bild 
nedan).  
 

 
 
Enligt vilket av alternativen nedan pekar kompassnålen då?  
 

 
F. Ingen aning 
 
Fråga 5 
Vilken riktning har det magnetiska fältet i punkten P (se fig), som ligger inne i stavmagneten och 
lika långt från båda polerna?  
 

 
 

A. In i pappret (från läsaren) 
B. Ut ur pappret (mot läsaren) 
C. Nedåt, mot sydpolen 

D. Uppåt, mot nordpolen 
E. Det finns inget magnetfält i punkten P 
F. Ingen aning

X 
P 

N S 

A B C D E 
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Fråga 6  
Vad händer med en positiv elektrisk laddning som placeras i vila i ett homogent magnetfält?  
(med ”homogent” menas att fältet har samma styrka och riktning i alla punkter) 
 

A. Laddningen rör sig med konstant hastighet eftersom kraften har konstant storlek 
B. Laddningen rör sig med konstant acceleration eftersom kraften har konstant storlek 
C. Laddningen rör sig i en cirkel med konstant fart eftersom kraften alltid är vinkelrät mot 

hastigheten 
D. Laddningen accelererar i en cirkel eftersom kraften alltid är vinkelrät mot hastigheten 
E. Laddningen stannar kvar i vila eftersom kraften och begynnelsehastigheten är noll 
F. Ingen aning 

Fråga 7 
Två parallella ledare I och II befinner sig nära varandra och genomflyts av strömmarna i och 3i, 
båda i samma riktning. Jämför krafterna som de två ledarna utövar på varandra. 

 
A. Ledare I utövar starkare kraft på ledare II än vad ledare II utövar på ledare I 
B. Ledare II utövar starkare kraft på ledare I än vad ledare I utövar på ledare II 
C. De båda ledarna utövar lika stora attraktiva krafter på varandra 
D. De båda ledarna utövar lika stora repulsiva krafter på varandra 
E. De båda ledarna utövar inga krafter på varandra 
F. Ingen aning 

Fråga 8  
En elektron med starthastigheten v	kommer in i ett lufttomt område med ett homogent magnetiskt 
fält, B, riktat inåt i pappret (dvs från läsaren). Elektronens hastighet, v, är vinkelrät mot det 
magnetiska fältet som framgår av figuren. 
 

 
Om man bortser från gravitationen, hur många och vilka krafter verkar på elektronen efter att den 
kommit in i detta område? 
 

A. En, kraften från elektronens starthastighet 
B. En, den magnetiska kraften 
C. Två, kraften från elektronens starthastighet och den magnetiska kraften 
D. Två, den elektriska kraften pga elektronens laddning och den magnetiska kraften 
E. Noll, inga krafter verkar på elektronen 
F. Ingen aning 
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Fråga 9  
En mycket stark stavmagnet rör sig med konstant hastighet, v, genom en spole som är kopplad till 
en glödlampa. Nedan syns stavmagneten i fem olika lägen: 
 

 
 
 
Vilket av alternativen är korrekt? 

A. Lampan lyser lika starkt när alla de fem lägena passeras av stavmagneten 
B. Lampan lyser starkast när stavmagneten passerar läge 3 
C. Lampan lyser starkast när stavmagneten passerar läge 1 och läge 5 
D. Lampan lyser starkast när stavmagneten passerar läge 2 och läge 4 
E. Lampan lyser starkast när stavmagneten passerar läge 2, läge 3 och läge 4 
F. Ingen aning 

 
 
 
 
 
Jag heter: _______________________________________________________________ 
 
 
Jag går på: 

A. Naturvetenskapliga programmet 
B. Tekniska programmet 

 
 
I grundskolan gick jag på följande skola/skolor: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

Läge	1 
v 

Läge	2 

v 

v 

Läge	4 

Läge	3 

v 

v 

Läge	5 
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Enkätfrågor - ursprung & kopplingar till alternativa uppfattningar (AU) 
 
Fråga 1 
ECMA 23, testar kunskaper om magnetiska fältlinjer, fungerar kanske som lite uppvärmning, 
kopplar mot AU5 och AU6 
 
Fråga 2  
MCS 1, testar kunskaper om magnetiska poler och resulterande magnetiska krafts riktning, 
undervisning verkar kunna leda till felsvar här enl Li, Singh - dvs borde ge många rätta svar på 
förförståelse före undervisning, berör även AU6 något. 
 
Fråga 3 
MCS 5, testar förmågan att skilja mellan laddningar och magnetiska poler och vad som gäller för 
dessas växelverkan i vila. Testar AU3 och AU4. 
 
Fråga 4 
Byggd löst på BEMA 21–22 och Guisasola fråga 2 och 3, testar kunskaper om kompass och 
jordmagnetism. 
 
Fråga 5 
MCS 7, testar kunskapen om magnetfält från stavmagnet och AU5 
 
Fråga 6 
CSEM 21, testar AU4. Kopplar till newtonsk mekanik från Fy1, och då möjligen även mot AU7.  
 
Fråga 7 
CSEM 24, testar kännedom om Amperes lag och tillämpning av Newtons tredje lag inom 
elektromagnetism. Testar AU8 
 
Fråga 8 
MCS 9, testar kunskap om den totala kraftverkan på laddningar som rör sig in i magnetiska fält 
samt kopplar till mekanik i Fy1 och p-primen ”force as a mover”. Testar AU7. 
 
Fråga 9 
Inspirerad av phet.colorado.edu med egna alternativ, testar kännedom om induktion/Faradays lag 
och testar AU12. 
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Genomgång av svar på skriftlig enkät 
 
Fråga 1: 
22 av 32 elever har svarat C eller D vilket indikerar att de har kunskap om konceptet fältlinjer kring 
stavmagneter. 12 av de 22 vände på polerna (inte konstigt före undervisning) och 10 elever svarade 
således rätt på frågan (C). Av de övriga 10 svaren var 9 st att det ”inte från figuren går att bestämma 
den magnetiska polariteten hos någon av polerna” (alternativ D) vilket indikerar att 
fältlinjekonceptet inte ingår i deras förståelsebas (endast en av dessa intervjuades). Det finns en 
positiv korrelation mellan detta svar (D) och många ”ingen aning”-svar på enkäten som helhet.  
 
Fråga 2:  
21 av 32 elever har svarat rätt (alternativ C) på denna fråga (högst i hela enkäten). Detta indikerar 
att eleverna har koll på NS-attraktion och NN/SS-repulsion. 6 av elevsvaren ”vänder på kraften” 
vilket antyder att de skulle tänka NS-repulsion och NN/SS-attraktion - eller har svårt skilja på höger 
och vänster. En intressant detalj från litteraturen är att andelen korrekta svar på denna fråga brukar 
sjunka efter undervisning (Li, Singh, 2017) - en del elever svarar då alternativ A eller B (tillämpar 
handregeln eller dylikt?). Endast en elev svarade A eller B i denna undersökning.  
 
Fråga 3: 
5 av 32 elever har svarat rätt (alternativ A). 7 av 32 har svarat ”ingen aning” på denna fråga - näst 
mest av alla frågorna. De vanligaste svaren på denna fråga är alternativ D och E (totalt 20 sådana 
svar) som båda speglar den alternativa uppfattningen att magneter och elektriska laddningar 
interagerar med attraktion eller repulsion som om de vore ”samma sak” och/eller även då de båda är 
i vila (AU3 och AU4, se avsnitt 3.4.3)  
 
Fråga 4: 
15 av 32 elever har svarat rätt (alternativ D). 16 av de övriga har svarat alternativ C som innebär att 
nordpilen på kompassen pekar mot nordpolen på permanentmagneten, vilket speglar att de följde 
mönstret från när kompassen bara var utsatt för det jordmagnetiska fältet och vände sin röda nordpil 
mot jordens norr - vilket är ett inte helt ologiskt sätt att resonera om man inte känner till att det är 
jordens magnetiska sydpol som ligger vid den geografiska nordpolen. En elev svarade alternativ E 
som utgår från att krafterna från jordmagnetismen och permanentmagneten är sinsemellan 
vinkelräta och ger en resultant som får kompassen att visa enligt E om man antar att krafterna/fälten 
är av samma storleksordning. 
 
Fråga 5: 
8 av 32 har svarat rätt på denna fråga (alternativ D). De flesta svaren (17 st) är att det inte finns 
något magnetfält inne i magneten mittemellan polerna (alternativ E) vilket speglar den alternativa 
uppfattningen AU5, se avsnitt 3.4.3. Några av dem som svarat rätt på fråga 1 har ändå vänt på 
fältriktningen inne i magneten i fråga 5 och svarat alternativ C - det verkar svårt att tänka sig 
fältlinjer och hur de eventuellt går inne i magneten. 
 
Fråga 6: 
På denna fråga har 9 av 32 svarat rätt (alternativ E). Det vanligaste felsvaret var alternativ A (10 st) 
- kanske lite präglat av p-primen ”force as a mover”. Det svaret speglar också den alternativa 
uppfattningen AU7, se avsnitt 3.4.3. I övrigt finns alla alternativ representerade med flest på B och 
C (4 st var). Svarsalternativen A-D speglar också den alternativa uppfattningen AU4, att magnetfält 
och elektriska laddningar interagerar med attraktion eller repulsion även då laddningen är i vila. 
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Möjligen kan också det faktum att frågan inte hade någon figur förklara den relativt stora 
spridningen mellan svarsalternativen. 
 
Fråga 7: 
Detta var kanske den fråga som upplevdes som svårast. Endast 2 av 32 svarade rätt (alternativ C, 3 
st svarade dock alternativ D vilket är ”delvis” rätt, se nedan) medan 8 st svarade igen aning (mest av 
alla frågor). Det dominerande svaret var alternativ B (11 st) med motivet (från intervjuerna) att mer 
ström borde ge större kraft - en alternativ uppfattning som är belagd i litteraturen och som även kan 
relateras till ”the Ohm’s law p-prim” (AU8) 
 
Fråga 8: 
På denna fråga svarade 5 av 32 rätt (alternativ B). De allra flesta (27 av 32) valde att ta med den 
magnetiska kraften här vilket är signifikant mer än när laddningen var i vila (i fråga 3 och 6). Detta 
tyder möjligen på att någon uppfattning finns om att kraft på laddningar i magnetfält är kopplad till 
relativ rörelse, bra! Dock ville hela 15 st få med ”kraften från elektronens starthastighet” vilket ju är 
en märklig företeelse som strider mot Newtons lagar - dessa svar (A, C) speglar den alternativa 
uppfattningen AU7. 10 st ville även få med en elektrisk kraft och valde alternativ D. Här 
försvårades frågan troligen av mängden nya begrepp och beteckningar i figuren (t ex pilar som går 
inåt i pappret kan tolkas som positiva laddningar och leda till svaret D).  
 
Fråga 9: 
På denna fråga svarade 3 av 32 rätt (alternativ D). Det dominerande svaret (17st) var alternativ B, 
dvs att lampan lyser starkast när så mycket som möjligt av magneten är inne i spolen, vilket 
möjligen speglar den alternativa uppfattningen AU12, eller kanske ännu mer AU8… Resultatet 
speglar väl att förståelsen är mycket låg för att det är den tidsvarierande aspekten av magnetfältet 
som är orsaken till att ström alstras i kretsen - induktion.  
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Intervjusvar - exempel per variation 
 
N1: Elektromagnetism som attraktioner och repulsioner (kraftverkan) mellan fysiska 
objekt som är laddade eller magnetiska 

Variation 3.1 (SK) 
”Jag tänkte ju bara generellt att nordpolen är ju negativ och sydpolen är positiv och då skulle den 
positiva punktladdningen dras emot nordpolen på magneten och då blir det åt vänster i figuren.” 

Variation 3.1 (LE) 
”På högstadiet lärde vi oss att något är Nord och något är sydpol, något är plus och något är 
minus. Jag minns inte riktigt vilket och tänkte att jag kör på ett av dem så blir antingen allt i 
enkäten rätt eller allt fel. Nord känns, med magkänsla jag vet inte om det är rätt, som positivt. Den 
röda delen på magneten är positiv. Eftersom punktladdningen är positiv så repellerar de varandra 
och kraften går åt höger” 

Variation 3.1 (KR) 
”Mitt största problem i allt detta var att komma ihåg nordpol och sydpol vilket som var positivt och 
negativt. Min tanke var att nordpol var det negativa, det går ju från nordpol till sydpol.” 

Variation 4.4 (SK) 
”En kompass är ju nord och sydpolen…den dras ju. Och då tänkte jag att nord, det röda, den är ju 
negativ. Och lägger man då en negativ magnet mot kompassen så måste ju den negativa röda delen 
vilja röra sig så långt som möjligt ifrån och den södra delen vill ju fara emot. Så därför kändes D 
mest logiskt.” 

Variation 5.1 (LC) 
”P är mittemellan N och S så det är inget magnetfält just i P utan mer "runt om" i cirklar. Men i 
och för sig dras N och S till varandra så kanske kunde det varit att fälten från N och S möts och 
korsar i P men det fanns inte som alternativ så då tog jag E”. 

Variation 5.3 (SK) 
”…batteri och ström och jag tänkte att det måste vara något liknande, för det (ström) går ju plus 
till minus alltid men egentligen går ju elektronerna från minus till plus och då blev jag så förvirrad. 
Så jag chansade på att fältet gick från minus till plus och det blir N till S.” 

Variation 8.2 (LC) 
”Jag tänkte att den hade ju en starthastighet och den följer med in och sen så eftersom den är 
negativ och de andra är positiva så kommer den magnetiska kraften från dem (de positiva) att vilja 
dra den ännu fortare. 

Variation 7.1 (BK) 
”Eftersom strömmen är tre gånger så stor i ledare II än vad den är i ledare I så tyckte jag att det 
rörde sig mer partiklar eller vad det nu är så borde det göra så att det blir mer kraft än vad det är i 
ledare I. Då tyckte jag det borde vara logiskt att där det är mer ström borde vara mer kraft också.” 



  Bilaga 5 
Intervjusvar - exempel per variation 2018-01-02 2 av 4 
Förförståelse elektromagnetism 
 
N2: Elektromagnetism som interaktion mellan elektricitet och magnetism - ”ibland 
och ibland inte” 

Variation 3.2 (NC) 
”Jag tänkte så att magneten inte har någon påverkan på punktladdningen eftersom att det inte är 
samma typ av kraft kanske. Alltså den magnetiska kraften påverkar inte den positiva laddningen. 
Det magnetiska fältet attraherar inte laddningen alls, annan typ av kraft.” 

Variation 5.2 (BK) 
”Fältet borde inte kunna gå inåt eller utåt i pappret det kändes inte logiskt. Jag har något minne 
från 8an eller 9an när vi hade sådant där järnpulver och la en magnet över och då kommer jag 
ihåg att det var sådana streck men jag vet inte vilket håll det var. Men neråt från nord till syd 
kändes bra. 

Variation 5.5 (IS) 
”Försökte avläsa bilden. Tänkte på jordens magnetfält som går uppåt och då tänkte jag att i P 
måste det därför också gå uppåt mot nordpolen. E uteslöt jag direkt, t ex måste det finnas ett 
magnetfält i P.” 

Variation 6.2 (SK) 
”… om den placeras i vila så borde det ju betyda att den inte rör sig men om det är en positiv 
elektrisk laddning så måste det betyda…jag har valt att den rör sig med konstant hastighet eftersom 
kraften är konstant” 
 
Variation 6.3 (KR) 
”Jag tolkar nu när jag läser igenom att det homogena fältet gör att alla krafter tar ut varandra och 
det kommer inte att uppstå någon rörelse alls. 

Variation 6.4 (PP) 
”Om den är i ett homogent fält så påverkas den ju inte av några andra laddningar så då borde den 
väl stanna kvar i vila.” 

Variation 7.3 (LE) 
”De (ledarna) genomflyts av strömmar men de sitter inte ihop eller någonting så jag förstår inte 
hur de skulle kunna påverka varandra med någon kraft.” 

Variation 7.4 (GH) 
”Jag tänkte att ström och magnetfält, tänkte att det inte hör ihop så jag valde att de inte utövar 
några krafter på varandra.” 

Variation 8.3 (NC) 
”Då den laddningen kommer in i fältet påverkas den lika i alla riktningar så alla krafter tar ut 
varandra. Den enda kraften som kommer att påverka elektronen är starthastigheten rakt igenom. 
(vad är kraften i starthastigheten?). Det kommer ju in viss rörelse i en hastighet, jag tänker att det är 
kraften. Men sen i verkligheten är det ju väldigt svårt att få till magnetfält som är lika starkt i alla 
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riktningar så detta går bara i teorin. Elektronen kommer att fortsätta i samma hastighet eftersom 
alla andra krafter kommer att ta ut varandra.” 

Variation 8.4 (BK) 
”Därför att jag tyckte att eftersom en elektron kommer in med starthastighet så måste den ju ha en 
kraft därigenom så det måste vara en starthastighetskraft och även den magnetiska kraften pga 
magnetfältet. Jämfört med fråga 6 så placerades den ju i vila där och därför blir det en annan sak.” 

Variation 9.1 (IS) 
”Trodde jag hade koll på denna. Lyser starkast när magneten är precis i mitten. I de andra lägena 
är den alltid lite utanför men börjar väl påverkas lite i läge 2 och 4. Men när den är i mitten blir det 
väl störst total, det var så jag resonerade.” 

Variation 9.2 (NC) 
”Lampan lyser starkast när magneten är mitt i spolen för då blir det som mest ström genom 
kopplingen. Det är då magneten kan fungera. I de andra lägena är magneten inte mitt i spolen och 
då blir det inget elektromagnetiskt fält.  T ex inget fält alls i läge 5.” 

Variation 9.3 (KR) 
”Här blev jag förvirrad och tänkte nästan välja "ingen aning" på den. Men då måste man ju tänka 
att det finns ett magnetfält inne i spolen på grund av strömmen som går igenom den och då kommer 
ju magneten att påverka det magnetiska fältet. Det jag är förvirrad över är om det blir mer eller 
mindre när magneten är mitt i eller går igenom. Om det är det magnetfältet som gör att den lyser 
starkare. Eller om det är när magneten inte är i närheten och inte påverkar magnetfältet i spolen 
som lampan lyser starkast. Men jag valde när magneten inte påverkar magnetfältet i spolen 
överhuvudtaget, dvs alt C. (Om det skulle varit tvärtom vad hade du valt då?) Då hade jag valt B. 

Variation 9.4 (LC) 
”För där ser man att magneten ligger mitt inne i spolen så då tänkte jag där är magnetfälten som 
störst så då påverkar dom mest. Då kändes det naturligt att det borde generera att den lyser 
starkare när den är i mitten. Men när jag tänker efter igen så är det nog läge 2 egentligen för 
magnetfältet är som starkast i ändarna ju. Båda ändarna borde nog göra att den lyser lika starkt 
för största magnetkraften sitter ju i ändarna så då måste den påverka så att lampan lyser starkare i 
de två lägena. Vill ändra till D nu.” 
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N3: Elektromagnetism som interaktion mellan elektricitet och magnetism - ”med en 
aning om när, hur och med vilka följdverkningar” 

Variation 5.4 (PP) 
”Jag tänkte att magnetfältet gick från syd till nord inne i magneten. För magnetfältet går ju i såna 
små bågar så jag tänkte att det skulle gå så. Riktningen kommer ju ifrån norra och så punkten P 
ligger i mitten. (PP ritar korrekta fältlinjer med fingret)” 

Variation 3.3 (PZ) 
”Det var det där med att laddningen är vila som fick mig att tänka lite annorlunda. Jag valde att 
den inte kände av någon kraft från magneten just därför att den var i vila men jag var osäker. Om 
den hade rört sig hade den nog känt av en kraft...” 

Variation 8.1 (KR) 
”Då tänkte jag så att starthastigheten är ju ingen kraft, det är ju bara en hastighet. Så den enda 
kraften som finns i själva magnetfältet är väl den magnetiska kraften. Men den kraften borde ta ut 
varandra om den är i vila men eftersom den har starthastighet så borde det ju finnas något slags 
magnetisk kraft på den. Jag valde B mycket för att inget annat passade. Starthastigheten är ju 
verkligen ingen kraft och i så fall var det bara den magnetiska kraften som blev kvar.” 

Variation 9.5 (BÖ) 
”Var tveksam mellan B och D. Men jag tänkte på att i läge 4 och 2 så är magnetens poler precis vid 
spolens början (S i 4 och N i 2). Magnetfältet...spolen kommer att påverkas mest av den elektriska 
skillnaden i… vet inte hur jag ska formulera svaret. Det är någon skillnad som påverkar...” 

Variation 3.4 (LZ) 
”Eftersom både laddning och magnet är i vila så antog jag att de inte kände av någon påverkan på 
varandra. Jag tänkte på det vi lärde oss i mekanik i Fy1 att det inte kan vara några krafter eftersom 
båda är i vila (eller om de hade rört sig med konstant hastighet). Tänkte att det hade någon 
koppling till detta.” 

Variation 6.1 (LZ) 
”Positiv elektrisk laddning i ett magnetfält borde ge en kraft som är en resultant på den lilla 
laddningen och när det finns en resulterande kraft så rör sig något med en acceleration. Jag tänkte 
som i Fy1 vad som händer.” 

Variation 7.5 (NC) 
”Jag jämför med elektromagnet och spole. Man kan tycka att den ledare som har mest ström borde 
påverka mer men det är så att de påverkar varandra lika mycket ändå, det blir en sådan effekt. Det 
är någon av Newtons lagar jag kommer inte ihåg vilken.” 


