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(1) Laddade magnetiska poler. 
(2) De magnetiska fältlinjernas egenskaper.  
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Inledning 
Detta är en konsumtionsuppsats inom gymnasielärarutbildningen vid Linköpings universitet. 
Vi har gjort en systematisk litteraturstudie av gymnasieelevers och universitetsstudenters 
förståelse av magnetism och vilka utvärderade förbättringsmöjligheter det finns inom 
området. 
 
Under vår lärarutbildning inom matematik och fysik har vi båda haft verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) på gymnasieskolor. Där 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. 
På grund av dessa erfarenheter ansåg vi det intressant att undersöka vilka uppfattningar om 
magnetiska fält och dess verkan det finns bland elever som genomgått liknande utbildning 
som den vi i vår tur kommer att ge under våra yrkesliv. Genom att titta på vilka uppfattningar 
som elever verkar ta med sig från undervisningen hoppas vi kunna få en insikt i hur vi kan 
förbättra vår undervisning. Dels genom att förstärka de önskvärda och korrekta uppfattningar 
som elever har och dels genom att anpassa och förbättra i de delar som brister. 
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1 Bakgrund 

1.1 Centrala begrepp 

1.1.1 Lärandeperspektiv - Naturvetenskap, konstruktivism och induktiv 
ansats 

Naturvetenskapen handlar om att förstå och beskriva vår omvärld. Inom fysiken och 
framförallt inom delområdena magnetism och atomer handlar detta ibland om hur saker 
fungerar på det mikroskopiska planet. Då går det som beskrivs varken att direkt se eller ta på, 
vilket gör att vi måste skapa modeller av verkligheten för att beskriva det. Som ett exempel 
kan vi ta Niels Bohrs atommodell som säger att elektronerna befinner sig i olika banor runt 
atomkärnan, och där varje bana representerar olika energitillstånd. Dessa banor går varken att 
se eller ta på, och vi får därmed förlita oss på Bohrs atommodell. För att få en djupare 
förståelse för hur dessa modeller påverkar undervisning och elevers inlärning väljer vi här att 
prata om en konstruktivistisk ansats på kunskap.  
 
Konstruktivismen innebär att varje individ konstruerar sin egen kunskap (Sjøberg, 2010). 
Enligt detta synsätt kan vi som lärare inte direkt överföra den kunskap vi vill att eleverna ska 
“få”, istället måste vi erbjuda dem verktyg som gör att de kan konstruera en meningsfull 
kunskap. Om vi behandlar ett område som eleven tidigare stött på innebär det också att de 
kommer till oss med tidigare konstruerad kunskap. På grund av detta är det intressant att 
utvidga konstruktivismen till en vidare tolkning kallad socialkonstruktivism. Här tänker vi oss 
att all kunskap är konstruerad, men att den är det utifrån ett givet socialt sammanhang som 
kan variera mellan individer (Sjøberg, 2010). 
 
Traditionell NO-undervisning tenderar att vara deduktiv i sin ansats, det vill säga att läraren 
presenterar teorin, härleder ekvationer och eleverna räknar sedan uppgifter inom området. 
Forskning har visat att en deduktiv metod inte motiverar eleverna till att koppla kursens mål 
med den riktiga världen (Narjaikaew, Emarat, Arayathanitkul, & Cowie, 2010). Eleverna 
misslyckas med att förbättra sin förståelse av sina redan delvis förstådda begrepp eller lära sig 
nya begrepp (Engelhardt & Beichner, 2004). 
En induktiv undervisningsansats innebär att man istället introducerar nya ämnesområden med 
hjälp av exempelvis experiment som antingen demonstreras av läraren eller som eleverna 
själva får genomföra. Eleverna måste tolka och sammanställa sina upplevelser innan läraren 
sedan presenterar teorin. Lärandet blir då baserat på kunskap som byggs från elevens 
erfarenhet, något som visat sig vara väldigt effektivt ur inlärningssynpunkt. En induktiv 
undervisning tycks hjälpa eleverna att lära sig djupt och verkar också vara givande för att öka 
deras intresse till att själva söka kunskap (Norman & Schmidt, 1992). Det är dock sällsynt att 
undervisning och lärande är endast rent deduktiv eller induktiv, i praktiken involveras båda 
metoderna vilket är bra eftersom vissa elever lär sig bäst genom induktiva metoder och andra 
genom deduktiva metoder. 
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1.1.2 Ämnesdidaktisk forskning om elevers uppfattningar 

Forskningen kring elevers uppfattning om fysikaliska fenomen har pågått länge med olika 
perspektiv på vad dessa uppfattningar är och hur de beskrivs. Från tidigare forskning med  
fokus på elevers misconception, missuppfattningar (Posner, Strike, Hewson, & Gertzog, 
1982) till senare forskning med en ny syn på förståelse i form av p-prims (diSessa, 1993), mer 
om detta nedan. Inom delområdet mekanik har forskningen kartlagt elevers uppfattningar om 
begrepp och det visade sig att elever hade svårt med grundläggande egenskaper av 
kraftbegreppet samt att de hade flera alternativa uppfattningar till de som naturvetenskapen 
erbjuder (Clement, 1982). Detta ledde till utvecklingen av ett så kallat “concept inventory”-
test för att se vilka föreställningar elever hade kring krafter på ett mer kvalitativt sätt jämfört 
med ett vanligt prov (Hestenes, Wells & Swackhamer, 1992). Resultaten från FCI (Force 
Concept Inventory) visar att elever överlag var dåliga på att kvalitativt redogöra för hur det 
fysikaliska begreppet kraft verkar i olika situationer. Dessutom var det många elever som 
presterade dåligt på FCI men ändå fick bra betyg i fysik då de presterade bra på traditionella 
prov.  
 
Flera studier har sedan dess använt sig av FCI och kommit fram till liknande resultat (Hake, 
1998). Hake (1998) använde sig av ett learning gain-mått som mäter hur stor kunskapsökning 
eleverna visar från pre-test till post-test. Detta definieras som en kvot mellan elevernas 
förbättring i resultat från pre-test till post-test angivet i procent och den totala möjliga 
förbättringen från pre-test till post-test. Denna kvot ger ett mått på hur mycket eleverna har 
lärt sig efter en kurs. Ett learning gain på 0,7 eller mer anses som stor kunskapsökning medan 
allt under 0,3 anses som låg kunskapsökning, det däremellan kategoriseras som medelökning. 
Det visar sig i hans studie att elever i utbildningar som hade haft någon form av interaktiv 

undervisning visade större kunskapsökning (överlag medel till hög kunskapsökning) än de 
elever som fått mer traditionell undervisning (låg kunskapsökning). Med interaktiv 
undervisning menas att kursen till viss del är utformad för att främja begreppslig förståelse 
genom att innehålla aktiviteter som ger eleverna direkt respons genom diskussion med 
varandra eller lärare). Vi använder oss i detta arbete av samma definition av traditionell 
undervisning som Hake (1998) ger, nämligen att den främst består av föreläsningar med 
passiva elever, "kokbokslaborationer" med strikta instruktioner samt prov som baseras på 
algoritmlösning. Traditionell undervisning använder sig inte heller av interaktiva delar där 
elever kan få direkt respons på sin insats genom instruktion eller diskussion. Intresse för 
elevers uppfattningar inom elektromagnetism har tidigare fått mindre uppmärksamhet, men 
numera finns det flera studier inom området. En forskare som tidigt tittat på detta är Maloney 
(1985) som då fann att eleverna hade alternativa uppfattningar inom elektromagnetismen. 
Maloneys arbete  ledde fram till utvecklingen av ett slags concept inventory för 
elektromagnetism: Conceptual Survey of electromagnetism (CSEM). Mer om detta under 
punkt 4.2.1 i resultatdelen. 
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1.1.3 Didaktiska begrepp för elevers föreställningar 

I forskning som rör elevers uppfattningar av olika begrepp och fenomen använder sig forskare 
av ett antal olika ansatser och begrepp för att beskriva och förklara dessa. I denna studie har 
det inte varit aktuellt att anamma någon speciell syn på, eller tolkning av, vad elevers 
uppfattning är. Vi intresserar oss för elevernas hela/totala uppfattningar, vilka brett tolkat 
inkluderar allt från förklaringsmodeller till missuppfattningar. De begrepp som vi kommer att 
använda oss av i detta arbete, vilka också är vanligt förekommande inom fysikdidaktiken, är 
misconceptions, alternative conceptions och phenomenological primitives. Vi har valt att 
beskriva dem på följande sätt: 
 
Misconceptions är föreställningar som inte överensstämmer med dagens vetenskapliga 
uppfattningar (Sjøberg, 2010). De anses vara en systematisk samling av förklaringar som 
dessutom är djupt rotade och svåra att ändra på. Att eliminera misconceptions anses som 
nödvändigt för att eleverna ska kunna resonera som en expert inom ett område, exempelvis 
fysik. Skillnaden från alternative conceptions är att de senare i större utsträckning kan ses som 
resurser i lärandet och det krävs inte att dessa elimineras i undervisningen (Hammer, 1996).  
 

Alternative conceptions, på svenska alternativa föreställningar, definieras som en idé vilken 
anammas före undervisning och är oförenlig med den aktuella vetenskapliga synen 
(Abimbola, 1988). Termen misconception har vanligen använts jämsides alternative 
conceptions i samband med naturvetenskaplig utbildningsteori, även om det finns en viss 
nyansskillnad. Enligt Abimbola (1988) eliminerar dock termen alternative conceptions 
behovet att använda sig av historiska jämförelser till studenternas uppfattningar som inte är 
helt anpassade till dessa. Termen alternative conceptions är mer inkluderande och därför att 
föredra när man ska beskriva studenters föreställningar inom det vetenskapliga området på ett 
lite mer allmänt plan så som vi tänkt göra. 
 
Ett sätt att undervisa för att förändra elevers alternativa föreställningar eller missuppfattningar 
är genom conceptual change. Tanken är att  identifiera elevers missuppfattningar eller 
alternativa uppfattningar och att när läraren är medveten om dessa presentera den 
vetenskapliga förklaringen. Då eleven ser sina missuppfattningars brister bör hen byta till den 
nya föreslagna metoden, medans de alternativa uppfattningarna kan vara resurser som styr hur 
den nya kunskapen formas (Posner m.fl., 1982). 
 
Phenomenological primitives, på svenska fenomenologiska grundmodeller, eller kort sagt p-
prims, är ett annat sätt att se på vad elever har för uppfattningar om exempelvis fysik. Till 
skillnad från missuppfattningar eller alternativa uppfattningar ger det en djupare förklaring till 
hur kunskap blir till och formas, samt hur och när den aktiveras eller används. P-prims är, till 
skillnad från misconceptions, mindre mentala konstruktioner som aktiveras då man stöter på 
och försöker skapa en förklaring till ett fenomen (diSessa, 1993). Detta innebär att p-prims 
inte behöver skilja sig från den vetenskapliga förklaringen, men att de används som enklare, 
abstrakta, fragmenterade förklaringar av ett mer komplext begrepp och aktiveras beroende på 
hur en fråga ställs. P-prims är också starkt kopplade till vårt sensomotoriska minnessystem; 
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saker vi upplever med vår känsel eller syn kan skapa en p-prim om hur vi förstår världen. På 
grund av denna sensomotoriska koppling kan det vara svårt att formulera en p-prim i ord, 
vilket gör det svårt att identifiera dem (ibid.). Ett exempel på en p-prim är “närmare är 
starkare”: värmestrålning från en eld eller gravitation från en planet blir starkare ju närmare vi 
befinner oss. Denna p-prim finns även i vårt sensomotoriska minne; det är självklart att ju mer 
vi tar i, desto större kraft utövar vi. När en elev förklarar ett fenomen och gör detta felaktigt 
behöver det alltså inte betyda att eleven har konstruerat felaktig kunskap utan istället aktiverar 
en p-prim som i detta fallet verkar rimlig. Ett exempel på detta är uppfattningen att det är 
varmare på sommaren eftersom jorden då är närmare solen; om detta är en misconception har 
eleven konstruerat och lagrat den felaktiga informationen om att årstiderna beror på att jorden 
är närmare solen. Ser vi det istället ur ett perspektiv av p-prims kan vi tänka att eleven har 
erfarenhet av att “närmare är starkare”, och att det är denna p-prim som aktiveras för att svara 
på frågan (i själva verket beror årstiderna till största delen på att jordaxelns vinkel på 23,5 
grader relativt jordbanan i kombination med jordens rotation runt solen att solstålarna fördelas 
över olika stora ytor vid olika tider på året). En viktig skillnad på synsättet bakom p-prims 
jämfört med misconceptions är att det inte ses som önskvärt att få eleverna att genomgå någon 
conceptual change i termer av att byta en teori mot en annan. Det är inget fel på p-prims i sig, 
bara elevernas sätt att tillämpa dem.  
 

Fenomenografin är en ansats inom forskningen som syftar till att undersöka de kvalitativt 
olika sätt på vilka människor upplever eller begreppsligar fenomen. Genom att undersöka 
vilka uppfattningar individer i en population har kan dessa sedan kategoriseras i grupper för 
att beskriva vilka uppfattningar som finns i populationen som helhet. På så sätt skiljer sig 
detta från en ansats där författarna tittar på exempelvis misconceptions, eftersom fynden då är 
relativt någon bestämd vetenskaplig uppfattning. Inom fenomenografin intresserar sig 
forskaren för alla uppfattningar, “rätt” eller “fel” spelar inte in på vilka fenomen som sökes. 
En fenomenografisk ansats i ett utbildningsvetenskapligt sammanhang kan vara att undersöka 
vilka uppfattningar som en elevpopulation har kring kraftbegreppet eller magnetismen 
(Marton, 1981). 
 
Modeller beskrivs av Gilbert (2004) som något vi använder som en koppling mellan den 
verklighet vi upplever och den vetenskapliga teori som beskriver denna verklighet. Modeller 
kan användas som förenklingar av verkligheten (t.ex. Bohrs atommodell), beskriva idealfall 
av fenomen (t.ex. fritt fall utan luftmotstånd), beskriva abstrakta företeelser (t.ex. magnetiska 
fältlinjer) eller utgöra grunden för en vetenskaplig förklaring och förutsägelser om fenomen 
(t.ex. Schrödingers atommodell). Modeller kan vara både förminskningar av verkliga ting 
(t.ex. modell av ett flygplan) eller förstoringar (t.ex. modell av en atom). De kan ta form 
antingen som en fysisk modell av något abstrakt eller som en abstrakt förklaring av ett fysiskt 
föremål. Modeller kan även beskriva processer, exempelvis formationen av vulkaner.  
Man skiljer på olika typer av modeller: den historiska modellen är en tidigare använd 
förklaring för ett fenomen. Denna har ersatts av en vetenskaplig modell, nämligen den modell 
som används i den moderna forskningen. Båda dessa modeller kan anpassas och förenklas till 
läroplansmodeller för användning i skolundervisning. En vetenskaplig modell kan samtidigt 
också vara en historisk modell, exempel på detta är Newtons tre lagar. De är så gamla att de är 
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historiska men eftersom de fortfarande används är de fortfarande också vetenskapliga 
modeller. Vidare kan läraren använda olika undervisningsmodeller, såsom analogier som till 
sist resulterar i en mental modell hos den enskilda individen. Denna mentala modell skapar 
eleven själv eller i grupp, men varje elev måste ha sin egen mentala modell kring exempelvis 
hur en atom ser ut. Mentala modeller utgör därigenom ytterligare ett begrepp för att beskriva 
elevers föreställningar. 

1.2 Magnetismens idéhistoria 

Thales från Miletos brukar anges som en av de första att notera den attraktiva kraft som 
elektricitet besitter, detta omkring år 600 f Kr. Han noterade att en bärnsten som gnuggats kan 
dra till sig andra lätta föremål. Han anses också ha vetat om att en malm från områden 
Magnesia i Grekland hade förmågan att attrahera järnföremål (Engström, 2000). Ordet 
magnetism anses komma därifrån. Länge sågs dessa två attraherande krafter som en och 
samma (Seroglou, Koumaras, & Tselfes, 1998). 
William Gilbert påvisade under 1500-talets senare hälft en skillnad mellan elektriska krafter 
och magnetiska krafter. Bärnsten, glas och andra föremål kunde, om de först gnidits, attrahera 
andra föremål. En naturlig magnet av järn kunde dock bara attrahera vissa metaller, och för 
detta krävdes inte att de gneds först (Engström, 2000). Han visade också på andra viktiga 
magnetiska egenskaper, så som att magnetiserade föremål har en förmåga att orientera sig på 
ett visst sätt då de påverkas av magneter. Han visade även att upphettade järnföremål inte 
påverkas av magneter samt att en magnet aldrig går att dela i två en-poler, de förblir alltid 
dipoler (Engström, 2000). 
 
Efter många framgångar inom forskningen kring elektricitet och en ökad förståelse av den 
elektriska kraften visade Ørsted 1820 under en föreläsning att en kompassnål påverkas av en 
närbelägens strömförande ledare (Kipnis, 2005). Snart därefter kunde Ampère presentera sina 
upptäckter om hur närliggande strömförande ledare påverkar varandra med en kraft. Med 
dessa upptäckter lades grunden för synen på magnetism som krafter mellan laddningar i 
rörelse (Engström, 2000) och förenandet av elektriciteten och magnetismen till 
elektromagnetism (Seroglou m.fl., 1998). 
 
Senare under 1800-talet presenterade Faraday sin fältbeskrivning av magnetbegreppet. 
Genom att studera hur järnspån orienterar sig nära en magnet fick han iden till vad han 
kallade magnetiska kraftlinjer. Han saknade dock den matematiska kunskapen att 
sammanfatta sina fynd, vilket senare gjordes av hans elev Maxwell i fyra ekvationer kallade 
“Maxwells ekvationer”. Dessa banbrytande ekvationer sammanfattade den hittills kända 
teorin kring elektromagnetism och knöt ihop de båda fenomenen elektricitet och magnetism 
(Engström, 2000) och kan ses som det första enandet av de båda fälten. När sedan Einstein 
presenterade sin speciella relativitetsteori kunde man konstatera att magnetiska krafter är en 
relativistisk effekt av elektrostatiska krafter, vilket blev ytterligare en förening av de två 
områdena. 
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1.3 Teorigenomgång av magnetism 

1.3.1 Magnetism 

Magnetism är ett fysiskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva 
krafter på andra material. Det finns ett antal välkända material som har lätt påvisbara 
magnetiska egenskaper, såsom kobolt, järn och nickel vilka alla är ferromagnetiska. Dock 
påverkas alla material i större eller mindre grad av magnetfält. Magnetismen kan ytterst 
härledas till elektriska laddningar i rörelse. 

1.3.2 Ferromagnetism 

Permanenta magneter (alltså material som kan bli magnetiserade genom ett externt magnetfält 
och sedan fortsätta vara magnetiserade efter att fältet försvunnit) är antingen ferromagnetiska 
eller ferrimagnetiska (som vi dock inte kommer in på i detta arbete). Ferromagnetism är den 
mekanism som får vissa material att forma permanenta magneter och är även den starkaste 
magnetiska typen och den enda som är kraftig nog att märkas i vårt vardagliga liv. 

1.3.3 Hur magneter fungerar 

Man kan tänka sig en magnet och ett metallgem som ligger på ett bord. För att det ska uppstå 
en magnetisk kraft krävs det en relativ rörelse mellan elektriska laddningar, se även 1.3.6. 
Denna rörelse kommer inte från att magneten eller att gemet rör på sig, utan av rörelser på det 
mikroskopiska planet. Alla material innehåller atomer som består av laddade partiklar, 
elektroner och protoner, som rör sig relativt varandra, vilket gör varje atom till en 
miniatyrmagnet. En permanentmagnet är en magnet som har de flesta av sina atomer 
“riktade” åt samma håll. Alla dessa atomer samverkar då till att skapa en stor magnet. 

1.3.4 Ampères modell 

Den franske vetenskapsmannen André Marie Ampère fann att magnetism skapades av 
permanenta magneter och att magnetismen som skapas av elektromagneterna är av samma typ 
av magnetism. Tack vare denna koppling kan styrkan hos en permanentmagnet uttryckas på 
samma sätt och med samma termer som den hos en elektromagnet. 
Man tänker sig att permanentmagneten vore helt fylld av små strömslingor och sedan att den 
magnetiska kraften är proportionell mot strömmen och ytan i varje slinga och slingornas 
densitet, sedan summeras helt enkelt effekten från varje liten tänkt slinga. Detta ser vi som 
den korrekta läroplansmodellen. Det går också att tänka sig att elektronernas rörelse runt 
atomen motsvarar dessa små strömslingor, vi kallar detta för den vanligaste 
undervisningsmodellen. 

1.3.5 Fältmodellen 

Inom magnetismen används en fältmodell av magnetfält för att beskriva den kraftverkan som 
magneter utövar på sin omgivning. Utan att gå in exakt på vad som skapar dessa fält kan vi 
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prata om magnetfältets egenskaper: styrkan avtar med avståndet till magnetfältets källa, det är 
osynligt och går inte att ta på, ändå verkar det fysiskt och alla material påverkas mer eller 
mindre av dessa fält. I modellen visas fältets styrka genom att man ritar ut fältlinjerna tätare 
vid högre och glesare vid lägre fältstyrka. 

1.3.6 Magnetiska fält 

Ett magnetfält uppstår kring elektriska laddningar som rör sig relativt varandra, vilket ger en 
ömsesidig kraftverkan mellan laddningarna. Rent matematiskt beskrivs magnetism 
fullständigt av Maxwells elektromagnetiska ekvationer, och det är ur dessa ekvationer som 
magnetfältet sedan bestäms med hjälp av Biot-Savarts lag. Det är denna beskrivning som 
gymnasiefysiken grundas på. 
 

Magnetiska krafter kan förklaras som en relativistisk effekt i samverkan med elektrostatiska 
krafter. Oavsett hastighet, men i synnerhet nära ljusets hastighet, uppstår en längdkontraktion 
vilket innebär att längden av mötande objekt reduceras i färdriktningen enligt mätningar 
gjorda från respektive objekt. 
 
Antag två parallella elektriska ledningar, A 
och B, placerade nära varandra, där 
respektive strömmar passerar i motsatta 
riktningar, se figur 4 till höger. I ledaren A:s 
referenssystem kommer den andra ledaren 
att ha fler ledningselektroner per längdenhet 
än protoner på grund av att i A:s 
referenssystem kommer ledningselektronerna i ledare B att röra sig med en högre hastighet än 
protonerna (det vill säga de i B:s referenssystem stationära positiva laddningarna). 
Motsvarande förhållanden gäller för ledning B. Då de båda ledningarna därmed uppfattar 
varandra som negativt laddade kommer de att repelleras. 
Det är tillräckligt med ett relativt litet överskott av elektroner för att ge en mätbar kraft, något 
som uppnås vid ett normalt flöde i en elektrisk krets. Elektronerna behöver inte heller nå upp 
till vad som kallas "relativistiska hastigheter”. Detta gör att det längs en lång rak ledare finns 
ett magnetfält som är riktat medsols i strömmens riktning. En laddning som rör sig i detta fält 
upplever en kraft som är vinkelrät mot både fältet och dess hastighet (rörelse). 

 

Maxwells ekvationer visar bland annat att ljuset rör sig som elektromagnetiska 
vågor, att magnetpoler inte kan förekomma en och en, utan de måste vara dipoler, 
samt att strömmar ger upphov till magnetiska effekter. 

Biot-Savarts lag är ett sätt att beräkna den påverkan som exempelvis en 
strömförande ledning har på en tänkt eller verklig laddning. Man får fram både 
storlek och riktning av det magnetfält (även kallat B-fältet) som laddningen 
påverkas av. 

Figur 1: Relativ hastighet mellan två parallella ledare. 
Skapad av Jörgen A Hammarqvist, 2014 
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1.3.7 Elektromagnetisk induktion 

Elektromagnetisk induktion är något som inträffar då en ledare utsätts för ett varierande 
magnetiskt fält. De löst bundna elektronerna i ledaren påverkas av en kraft vilket resulterar i 
att negativ laddning koncentreras och skapar en potentialskillnad. Denna potentialskillnad 
kallas elektromotorisk kraft, EMK. Den beror på förändringshastigheten av magnetfältet som 
kretsen befinner sig i eller ytan som kretsen har. Genom att föra en magnet genom en spole 
förändras det magnetiska flödet i spolen och på så vis uppstår en potentialskillnad som går att 
mäta med till exempel en galvanometer. 
En enkel regel för att ta reda på åt vilket håll strömmen flyter i en krets där en ström induceras 
är Lenz lag, som säger att en inducerad ström har alltid sådan riktning att orsaken till dess 
uppkomst motverkas. Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk 
ledare, om ett magnetfält i dess närhet varierar. Detta fenomen används i exempelvis 
induktionshällar, mikrofoner och i elektriska generatorer. Lenz lag är ett specialfall av 
Faradays induktionslag som bara gäller då en oändligt tunn slinga betraktas men är den 
förklaring som brukar användas i gymnasiefysik (Alphonce, 2012). 

1.3.8 Newtons tredje lag inom elektromagnetism 

Newtons tredje lag säger att två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men 
motriktade krafter. Om föremålet A utsätter föremålet B för en viss kraft kommer B utsätta A 
för samma kraft men riktad åt motsatt håll. Ett exempel på en sådan kraft är rekyl, eller en 
jetmotor som skjuter förbränningsgas bakåt för att åka framåt, eller ett finger som pressas mot 
en vägg. Inom elektromagnetismen uppstår samma fenomen då exempelvis en magnet utövar 
en kraft på en laddning i rörelse. Magneten kommer att påverkas av en lika stor, motriktad 
kraft som laddningen upplever. 

1.3.9 Högerhandsregeln 

Det som vanligtvis kallas högerhandsregeln är en minnesregel som finns i två former när det 
gäller magnetism. Den ena gäller för att ta fram riktningen på ett magnetfält runt en lång rak 
ledare, i detta fall läggs tummen i strömmens riktning och övriga fingrar pekar i magnetfältets 
riktning då de böjs.  
Den andra högerhandsregeln gäller då en laddning rör sig i ett magnetiskt fält. Om tummen 
läggs i laddningens färdriktning (om laddningen är positiv, är den negativ läggs tummen åt 
motsatt håll, alternativt används vänsterhanden) och pekfingret sträcks rakt ut och placeras i 
magnetfältets riktning kommer långfingret då det pekar uppåt ligga i den riktning som kraften 
påverkar laddningen enligt bilden. 
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1.4 Styrdokument 

Vårt syfte med detta arbete, var att undersöka elevers uppfattningar kring magnetism efter 
avslutade gymnasiala studier. Eftersom vi inkluderade studier från hela världen påminner vi 
oss här om vad som står i våra svenska styrdokument om magnetism. Vi undersöker sedan om 
den fysikundervisning som bedrivs i de studier som vi läser överrensstämmer passande   med 
de kriterier för elektromagnetism som framkommer i GY-11. Dessa utdrag som kan ses nedan 
har alltså styrt våra efterforskningar för att inte missa relevanta eller råka ta med irrelevanta 
studier. Från det centrala innehållet för GY-11 (Skolverket, 2014) i fysik har vi gjort följande 
utdrag som rör elektromagnetism i de olika kurserna: 
 
Fysik 1a och Fysik 1b2 
• Orientering om elektromagnetisk strålning och ljusets partikelegenskaper. 
Fysik 2 
• 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. 
• Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om 
elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Som nämnts i inledningen har vi funnit att många elever har svårt att beskriva magnetism på 
en önskvärd nivå och att många saknar förtrogenhet med begreppet. Syftet med denna studie 
blev således: att sammanställa olika forskningsresultat kring elevers begreppsuppfattning vad 
gäller magnetism efter avslutande studier på gymnasienivå eller före och efter 
introduktionskurser i fysik på universitetsnivå.. Vi söker efter alla uppfattningar som elever 
har vare sig de är “rätt” eller “fel”, vi anser att även felaktiga uppfattningar kan vara 
användbara, så länge som vi vet var de brister. Vi ser alla användbara uppfattningar som 
tillgångar för undervisning och kallar därför dessa för produktiva resurser. Vidare önskar vi 
att orientera oss kring vad det finns för förbättringsförslag till undervisning inom magnetism, 
detta för att kunna anpassa vår eller andra lärares framtida gymnasieundervisning därefter. För 
att hitta dessa svar har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
1. Vad finns det för uppfattningar hos studerande kring begreppet magnetism efter avslutande 
studier på gymnasie- eller universitetsnivå? 
2. Vad finns det för utvärderade förbättringsmöjligheter kring undervisningen om magnetism 
för elever på gymnasie- eller universitetsnivå? 
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3 Metod 
Detta arbete har i största möjliga mån genomförts som en systematisk litteraturstudie. Det 
finns olika orsaker till att göra en litteraturstudie, det kan vara en fristående 
forskningsöversikt eller för att finna beslutsunderlag för arbete inom skolan. Den systematiska 
litteraturstudien syftar till skapa en syntes av data från tidigare genomförda studier. 
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en systematisk litteraturstudie är 
ett arbete i flera steg som bland annat innefattar att: 
• Motivera varför studien görs 
• Formulera frågor som går att besvara 
• Formulera en plan för litteraturstudien 
• Bestämma sökord och sökstrategi 
• Identifiera och välja lämplig litteratur 
• Kritiskt värdera den ingående litteraturen 
• Analysera och diskutera resultatet 
• Sammanställa och dra slutsatser 
 
Fördelarna med en systematisk litteraturstudie är att den är mindre känslig för urval, 
publicering och andra bias då den strävar efter att heltäckande beskriva alla relevanta studier 
för ett givet ämne. Vi valde att arbeta utifrån en systematisk litteraturstudie och i de delar som 
vi eventuellt brister har det troligtvis sin grund i att vi varit tvungna att prioritera att också 
hinna klart arbetet inom den utsatta tidsramen. 

3.1 Sökning 

Sökningen gjordes i databasen ERIC (Education Resources Information Center) vilken 
innehåller många artiklar om utbildningsvetenskaplig forskning, samt Inspec som innehåller 
många artiklar inom grenen fysik. För att säkerställa kvalitén på studerade artiklar valdes bara 
artiklar som utsatts för kollegial granskning (på engelska "peer reviewed"). Av två skäl ställs 
inga krav på publiceringsår. Både för att det inte skett något paradigmskifte inom fältet och 
för att det är ett nytt och bara lite utforskat fält och vi därmed behöver använda all tillgänglig 
forskning som urval. Men då det inom vår tidsram inte var möjligt att läsa igenom all 
tillgänglig forskning inom vårt område begränsades urvalet av artiklar till viss del.  
 
De områden vi var intresserade av var magnetism, elevers förståelse av fysikaliska begrepp 
och elever som läser på gymnasiet eller universitetet. Därför var tanken vid designandet av 
söksträng att denna skulle innehålla tre olika “poster”, där varje post skulle innehålla sökord 
som specificerade en av tre saker: fysikaliskt ämnesområde, didaktisk inriktning samt 
åldersgrupp. Varje post innehåller ett antal sökord, posten för det fysikaliska ämnesområdet 
har till exempel orden: “magnetic field*”, magnetism och electromagnetism. Efter diverse 
iterationer och försök hamnade vi till slut med en söksträng som gav oss ett hanterbart antal 
träffar. Hanterbart i den betydelsen att vi fick nog många träffar så vi hade gallringmöjlighet 
men ändå inte så många att det inte gick att överblicka dem alla. 
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Den söksträng som användes var: 
("magnetic field*" OR magnetism OR electromagnetism) AND 
(conception* OR understand* OR comprehen* OR knowledge OR "concept formation") 
AND 
(secondary OR "high school" OR undergraduate) 
 
Inom varje post användes operatorn OR (och/eller) mellan sökorden för att ge oss träffar där 
åtminstone ett av sökorden förekommer men inte nödvändigtvis alla; på så vis får vi en 
sökning som har större chans att täcka in så mycket av fältet som möjligt. Varje post 
separerades av operatorn AND, detta för att åtminstone ett ord från varje post ska finnas med i 
sökresultatet. På så sätt anger våra tre poster tillsammans vilket fysikaliskt fenomen vi är 
intresserade av, vilken didaktisk forskning kring detta som vi vill studera samt vilken 
utbildningsnivå vi vill att resultaten ska behandla. Asterisken används som avslut på många 
ord, detta gör att alla typer av ändelser också finns med i sökningen. Exempelvis gör sökordet 
comprehen* att orden comprehension, comprehend, comprehends och så vidare inkluderas. I 
sökmotorn går det att ändra på vilket område det är som letas efter i sökrutorna, exempelvis 
författare, boktitel, abstract. Eftersom vi har en så komplex söksträng valde vi att låta denna 
ruta stå med sin grundinställning..  
Vidare har två artiklar valts ut utöver dem som resulterade av sökningen. Dessa två artiklar 
refereras till av flera av de artiklar som förekom i sökningen och kändes därför relevanta att 
inkludera. 

3.2 Urval 

Urvalet av artiklar har skett i två steg, kallat urval 1 och urval 2. I urval 1 har de från 
söksträngen genererade artiklarna utvärderats utifrån om de har en rubrik och abstract som 
kan kopplas till våra frågeställningar; utvalda artiklar ska behandla magnetiska fenomen i 
någon form, artikeln ska intressera sig för hur elever uppfattar eller förstår sagda fenomen. 
Om artikeln istället handlar om förslag för hur just uppfattning och förståelse kan förbättras 
hos elever, då accepterade vi att det var mindre fokus på elevers uppfattning och förståelse. 
Till sist krävs att artikeln behandlar elever som fått utbildning i elektromagnetism på en nivå 
som motsvarar det som lärs ut i gymnasieskolans fysikkurser, se även k 1.4 för mer 
information.. Vi gör antagandet att elever i slutet på gymnasieskolan eller i början av 
universitetet har fått detta och att ämnesstoffet ser liknande ut i andra länder, och om 
motsatsen gäller så framgår det i artikeln. Studier gjorda på yngre och äldre elever kan 
inkluderas om en artikel anses särskilt intressant. Utvärdering av förbättringsmöjligheter 
måste göras på gymnasienivå eller i introduktionskurs i elektromagnetism på universitetsnivå.  
I urval 2 har artiklarnas innehåll behandlats mer grundligt och frågan har återigen ställts om 
de svarar på våra frågeställningar. Artiklar som inte intresserar sig tillräckligt för elevers och 
studenters förståelse av magnetism har valts bort, samt de artiklar som innehöll för avancerad 
fysik och matematik där elektromagnetismen utgår ifrån Maxwells ekvationer. 
I urval 2 har vi också lagt till de två artiklar som vi såg flera intressanta referenser till. 
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3.3 Analys 

För att analysera de ingående artiklarna användes en metod liknande metasyntes då denna gäller 
speciellt för kvalitativa studier. Vid en metasyntes är målet att data reduceras till att omfatta vissa 
gemensamma nämnare som sedan jämförs och kontrasteras mellan de ingående studierna. En 
metasyntes bör också genomföras på studier som använt sig av samma datainsamlings- och 
analysmetod (Eriksson Barajas m.fl., 2013), men det kriteriet har vi bortsett från då vi inte gjort 
denna avgränsning i vårt urval. 

3.4 Reliabilitet 

En studies reliabilitet syftar till att ge ett mått på hur pass väl en studies mätmetod kan ge samma 
resultat vid upprepade mätningar (Eriksson Barajas m.fl., 2013). De artiklar vi analyserat har 
använt sig av antingen intervju- eller enkätstudier, ibland även en kombination av de båda, vilket 
gör det svårt att inbördes värdera deras reliabilitet. Istället för att göra en förenklad 
reliabilitetsbedömning eller en subjektiv bedömning väljer vi istället att framhäva de studier som 
använder sig av CSEM (mer om detta under 4.2.1) som studier med hög reliabilitet. Dessa studier 
använder sig av en standardiserad enkät och därför har de hög reliabilitet om vi jämför dem med 
varandra. 
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4 Resultat 
Här presenterar vi vårt urval och vår analys av de utvalda artiklarna. Urvalsprocessen 
redovisas i tabellform, både inkluderade och exkluderade artiklar presenteras. 

4.1 Resultat av sökning 

4.1.1 Urval 1 

Första urvalet består av vår sökning som redovisas i tabell 1. Efter detta följer en 
sammanställning av de artiklar som valdes ut från sökningen för att gå vidare till urval 2, se 
tabell 2. I tabell 3 presenteras de artiklar som valdes bort under urval 1. 
 
Sökningar 
 
Tabell 1 
Utförda Sökningar     

Söksträng Databaser Filter Träffar Utvalda 

("magnetic field*" OR  
magnetism OR  
electromagnetism) AND  
(conception* OR 
understand* OR  
comprehen* OR  
knowledge OR  
"concept formation") 
AND 
 (secondary OR  
"high school" OR 
 undergraduate) 

ERIC och Inspec - 38 19 

 
Utvalda artiklar 
 
Tabell 2 

  
Utvalda Artiklar från Urval 1 

  
Nr Författare (år) Titel Databas 

1 Leppavirta, Johanna (2012). Assessing Undergraduate Students' 
Conceptual Understanding and 
Confidence of Electromagnetics. 

ERIC 

2 Cid, Ramon (2005). Contextualized Magnetism in 
Secondary School: Learning from the 
LHC (CERN). 

ERIC 

3 Guisasola, Jenaro; Almudi, Jose M.; 
Zubimendi, Jose L. (2004). 

Difficulties in Learning the 
Introductory Magnetic Field Theory 
in the First Years of University. 

ERIC 

4 Albe, Virginie; Venturini, Patrice; 
Lascours, Jean (2001). 

Electromagnetic Concepts in 
Mathematical Representation of 
Physics. 

ERIC 
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5 Seroglou, Fanny; Koumaras, 
Panagiotis; Tselfes, Vassilis (1998). 

History of Science and Instructional 
Design: The Case of 
Electromagnetism. 

ERIC 

6 Dori, Yehudit Judy; Belcher, John 
(2005). 

How Does Technology-Enabled 
Active Learning Affect 
Undergraduate Students' 
Understanding of Electromagnetism 
Concepts? 

ERIC 

7 Waltner, Christine; Heran-Doerr, Eva; 
Rachel, Alexander; Wiesner, Hartmut 
(2011). 

How Iron Becomes Magnetized - 
The Introduction of a Model of 
Ferromagnetism in Secondary School 
Physics. 

ERIC 

8 Narjaikaew, Pattawan; Emarat, 
Narumon; Arayathanitkul, Kwan; 
Cowie, Bronwen (2010). 

Magnetism Teaching Sequences 
Based on an Inductive Approach for 
First-Year Thai University Science 
Students. 

ERIC 

9 Borges, A. Tarciso; Gilbert, John K. 
(1998). 

Models of Magnetism. ERIC 

10 Thong, Wai Meng; Gunstone, Richard 
(2008). 

Some Student Conceptions of 
Electromagnetic Induction. 

ERIC 

11 Saarelainen, M.; Laaksonen, A.; 
Hirvonen, P. E. (2007). 

Students' Initial Knowledge of 
Electric and Magnetic Fields--More 
Profound Explanations and 
Reasoning Models for Undesired 
conceptions. 

ERIC 

12 Fu, Yunling (1990). Students' Understanding of the 
Magnetic Field of a Circular Current 
Loop. 

ERIC 

13 Leppävirta, Johanna (2012). The Effect of Naive Ideas on 
Students' Reasoning about Electricity 
and Magnetism. 

ERIC 

14 Saglam, Murat; Millar, Robin (2006). Upper High School Students' 
Understanding of Electromagnetism. 

ERIC 

15 Leppävirta, J.; Kettunen, H.; Sihvola, 
A. (2011). 

Complex Problem Exercises in 
Developing Engineering Students' 
Conceptual and Procedural 
Knowledge of Electromagnetics. 

ERIC 

16 Wang, Xia-Wei, (2010). From the Gyration of Electrons to 
Cosmic Magnetic Fields. 

ERIC 

17 Hottecke, Dietmar; Henke, Andreas; 
Riess, Falk, (2012). 

Implementing History and 
Philosophy in Science Teaching: 
Strategies, Methods, Results and 
Experiences from the European 
HIPST Project. 

ERIC 

18 Gagnon, Michel, (2011). The Use of Computer-Simulated 
Trajectories to Teach Real Particle 
Flight. 

ERIC 

19 Chasteen, Stephanie V.; Pollock, 
Steven J.; Pepper, Rachel E.; Perkins, 
Katherine K. (2012). 

Transforming the Junior Level: 
Outcomes from Instruction and 
Research in E and M. 

ERIC 
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Bortvalda 

Tabell 3 

Bortvalda Artiklar från Urval 1 

Nr Författare (år) Titel Exkluderingskriterier 

1 Gagnon, Michel (2011). A Bubble Chamber Simulator: A 
New Tool for the Physics Classroom. 

Fokuserar på hur 
simulation med 
bubbelkammar-
simulator fungerar, 
dålig koppling till 
elevers förståelse av 
elmag. 

2 Donovan, D. A.; Atkins, L. J.; Salter, I. 
Y.; Gallagher, D. J.; Kratz, R. F.; 
Rousseau, J. V.; Nelson, G. D. (2013). 

Advantages and Challenges of Using 
Physics Curricula as a Model for 
Reforming an Undergraduate 
Biology Course. 

Handlar om förslag 
på utformande av 
biologikurs, utanför 
vår frågeställning. 

3 Tongchai, Apisit; Sharma, Manjula 
Devi; Johnston, Ian D.; Arayathanitkul, 
Kwan; Soankwan, Chernchok, (2011). 

Consistency of Students' Conceptions 
of Wave Propagation: Findings from 
a Conceptual Survey in Mechanical 
Waves. 

Handlar om 
mekaniska vågor, 
svarar inte på vår 
frågeställning. 

4 Thompson, Michael; Leung, Chi Fan, 
(2011). 

Determining the Strength of an 
Electromagnet through Damped 
Oscillations. 

Beskriver ett 
experiment, dålig 
koppling till elevers 
förståelse. 

5 Thomas, Owain, (2002). Earth Magnetism: Teaching 
"Magnetic Stripes" to Secondary 
Science Students. 

Behandlar 
demonstrationer för 
att förklarar hur 
kontinentalplattors 
rörelse påverkar 
“magnetic stripes”. 

6 King, Chris; Kennett, Peter, (2002). Earth Science Contexts for Teaching 
Physics. Part 3: Contexts Relating to 
the Teaching of Waves, Forces and 
Motion, Electricity and Magnetism. 

Visar hur geofysik 
kan integreras i 
fysikundervisning. 
Passar inte våra 
frågeställningar 
tillräckligt väl. 

7 Stewart, John; Ballard, Shawn, (2010). Effect of Written Presentation on 
Performance in Introductory Physics. 

Behandlar 
elektromagnetism 
men analys, faller 
utanför vår 
frågeställning. 

8 Mesic, Vanes, (2012). Identifying Country-Specific 
Cultures of Physics Education: A 
Differential Item Functioning 
Approach. 

Jämfor elevers 
prestationer i fysik 
mellan Bosnien-
Herzegovina och 
Slovenien. 

9 Sengupta, Pratim; Wilensky, Uri, 
(2009). 

Learning Electricity with NIELS: 
Thinking with Electrons and 
Thinking in Levels. 

Fokus ligger på 
ellära, motsvarar inte 
vår frågeställning. 

10 Burge, E. J. (1987). Mastering the Integrals of Basic 
Electricity and Magnetism. 

För avancerad nivå. 
Svarar inte på våra 
frågeställningar. 
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11 McCormack, Alan J, (1972). Plants and Magnetism: Experiments 
with Biomagnetism. 

Fokuserar på hur 
plantor växer under 
influens av 
magnetfält. Svarar 
inte på våra 
frågeställningar. 

12 Bohren, Craig F, (2011). Radiation Forces and Torques 
without Stress (Tensors). 

För avancerad fysik. 
Svarar inte på våra 
frågeställningar. 

13 Leslie, Kimberley Crompton; Low, 
Renae; Jin, Putai; Sweller, John, 
(2012). 

Redundancy and Expertise Reversal 
Effects when Using Educational 
Technology to Learn Primary School 
Science. 

För unga elever. 
Svarar inte på våra 
frågeställningar. 

14 McGregor, Deb; Oversby, John; 
Woodhouse, Fiona, (2012). 

Research Focus: Reflections on 
Science Education Research 
Presentations at ASE 2012. 

Fokuserar inte på 
elevers förståelse för 
magnetism på 
gymnasienivå.  

15 Feldman, Allan; Kropf, Aaron, (1999). Teachers as Curriculum Decision 
Makers: The Selection of Topics for 
High School Physics. 

Fokuserar inte på 
elevers förståelse för 
magnetism på 
gymnasienivå.  

16 Ryder, Jim; Leach, John, (2008). Teaching about the Epistemology of 
Science in Upper Secondary Schools: 
An Analysis of Teachers' Classroom 
Talk. 

Tittar på lärares 
retorik i klassrummet. 
Svarar inte på våra 
frågeställningar. 

17 Davids, Mark; Forrest, Rick; Pata, 
Don, (2010). 

Teaching the Fundamentals of Cell 
Phones and Wireless 
Communications. 

Tittar på hur 
mobiltelefoner kan 
användas i 
fysikundervisning. 
Fokuserar inte på 
elevers förståelse för 
magnetism. 

18 Earley, Chris, (1996). The Magnetism of Ponds: Getting the 
Most Out of a Class Excursion To a 
Nearby Pond. 

Ger exempel på en 
exkursion till en 
damm. Fokuserar inte 
på elevers förståelse 
för magnetism. 

 

4.1.2 Urval 2 

Efter det första urvalet där vi gjorde en grovgallring av de artiklar där vi snabbt kunde se att 
de inte passade för vårt arbete kvarstod 23 artiklar. Av dessa föll nu ytterligare åtta bort på 
grund av diverse skäl som redovisas i tabell4 . Efter denna tabell följer tabell 5 där vi listar de 
artiklar som vi tagit med på grund av referenser och i tabell 6  presenteras det slutgiltiga 
urvalet av artiklar som utgjorde vårt analysmaterial.  
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Bortvalda 
 
Tabell 4 

  
Bortvalda Artiklar från Urval 2 

  
Nr Författare (år) Titel Exkluderingskriterier 

1 Cid, Ramon (2005). Contextualized Magnetism in 
Secondary School: Learning from the 
LHC (CERN). 

Tillför inget om 
elevers uppfattningar 
eller förslag och 
utvärdering av 
förbättring av 
undervisning. 

2 Albe, Virginie; Venturini, Patrice; 
Lascours, Jean (2001). 

Electromagnetic Concepts in 
Mathematical Representation of 
Physics. 

För avancerad och 
matematisk 
beskrivning av 
fysiken. 

3 Waltner, Christine; Heran-Doerr, Eva; 
Rachel, Alexander; Wiesner, Hartmut 
(2011). 

How Iron Becomes Magnetized--The 
Introduction of a Model of 
Ferromagnetism in Secondary School 
Physics. 

Ger bara ett 
översiktigt förslag på 
hur magneter kan 
användas i 
undervisningen. 
Ingen utvärdering, för 
enkel. 

4 Fu, Yunling (1990). Students' Understanding of the 
Magnetic Field of a Circular Current 
Loop. 

För dåligt fokus på 
elevers förståelse, 
tillför inget. 

5 Wang, Xia-Wei, (2010). From the Gyration of Electrons to 
Cosmic Magnetic Fields. 

Besvarar inte någon 
av våra 
frågeställningar. 

6 Hottecke, Dietmar; Henke, Andreas; 
Riess, Falk, (2012). 

Implementing History and 
Philosophy in Science Teaching: 
Strategies, Methods, Results and 
Experiences from the European 
HIPST Project. 

För brett område och 
för lite anknytning till 
våra frågeställningar. 

7 Gagnon, Michel, (2011). The Use of Computer-Simulated 
Trajectories to Teach Real Particle 
Flight. 

Ett förslag på 
undervisning inom 
elektromagnetism 
men innehåller ingen 
utvärdering, tillför 
inget till vår studie. 

8 Chasteen, Stephanie V.; Pollock, 
Steven J.; Pepper, Rachel E.; Perkins, 
Katherine K. (2012). 

Transforming the Junior Level: 
Outcomes from Instruction and 
Research in E and M. 

Något för bred och 
kopplar inte 
tillräckligt väl till 
våra frågeställningar. 
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Utvalda från referenser 
 
Tabell 5 

 
Artiklar Utvalda från Referenser 

 
Nr Författare (år) Titel 

1 Esther Bagno; Bat-Sheva Eylon 
(1997). 

From problem solving to a 
knowledge structure: An example 
from the domain of 
electromagnetism. 

2 David Maloney; Thomas L. O’Kuma; 
Curtis J. Hieggelke; Alan Van 
Heuvelen 

Surveying students’ conceptual 
knowledge of electricity and 
magnetism 

 
 
Slutgiltigt urval 
 
Tabell 6 

  
Slutgiltigt Urval av Artiklar 

  
Nr Författare (år) Titel Databas 

1 Leppävirta, Johanna (2012). Assessing Undergraduate Students' 
Conceptual Understanding and 
Confidence of Electromagnetics. 

ERIC 

2 Guisasola, Jenaro; Almudi, Jose M.; 
Zubimendi, Jose L. (2004). 

Difficulties in Learning the 
Introductory Magnetic Field Theory 
in the First Years of University. 

ERIC 

3 Seroglou, Fanny; Koumaras, 
Panagiotis; Tselfes, Vassilis (1998). 

History of Science and Instructional 
Design: The Case of 
Electromagnetism. 

ERIC 

4 Dori, Yehudit Judy; Belcher, John 
(2005). 

How Does Technology-Enabled 
Active Learning Affect 
Undergraduate Students' 
Understanding of Electromagnetism 
Concepts? 

ERIC 

5 Borges, A. Tarciso; Gilbert, John K. 
(1998). 

Models of Magnetism. ERIC 

6 Thong, Wai Meng; Gunstone, Richard 
(2008). 

Some Student Conceptions of 
Electromagnetic Induction. 

ERIC 

7 Saarelainen, M.; Laaksonen, A.; 
Hirvonen, P. E. (2007). 

Students' Initial Knowledge of 
Electric and Magnetic Fields--More 
Profound Explanations and 
Reasoning Models for Undesired 
Conceptions. 

ERIC 

8 Leppävirta, Johanna (2012). The Effect of Naive Ideas on 
Students' Reasoning about Electricity 
and Magnetism. 

ERIC 

9 Saglam, Murat; Millar, Robin (2006). Upper High School Students' 
Understanding of Electromagnetism. 

ERIC 
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10 Leppävirta, J.; Kettunen, H.; Sihvola, 
A. (2011). 

Complex Problem Exercises in 
Developing Engineering Students' 
Conceptual and Procedural 
Knowledge of Electromagnetics. 

ERIC 

11 Narjaikaew, Pattawan; Emarat, 
Narumon; Arayathanitkul, Kwan; 
Cowie, Bronwen (2010). 

Magnetism Teaching Sequences 
Based on an Inductive Approach for 
First-Year Thai University Science 
Students. 

ERIC 

12 Esther Bagno; Bat-Sheva Eylon 
(1997). 

From problem solving to a 
knowledge structure: An example 
from the domain of 
electromagnetism. 

- 

13 David Maloney; Thomas L. O’Kuma; 
Curtis J. Hieggelke; Alan Van 
Heuvelen 

Surveying students’ conceptual 
knowledge of electricity and 
magnetism 

- 

 

4.2 Sammanställning av utvalda artiklar 

Här nedan sammanfattas alla inkluderade artiklar i vår uppsats. Varje artikelsammanfattning 
inleds med artikelns rubrik, dess författare, vilket år artikeln publicerades och vilket/vilka 
länder som empiriska data insamlades i. Efter det redovisar vi syfte, metod och resultat för 
varje studie. Här gör vi även vissa kopplingar mellan studierna som sedan följs upp av en 
djupare analys i diskussionsdelen. 
Först presenteras en artikel där ett vanligt förekommande utvärderingsinstrument inom 
elektromagnetism presenteras. Efter detta har vi har delat in artiklarna i två huvudgrupper; 
först kommer artiklar som endast behandlar elevers och studenters uppfattningar av 
magnetism och sedan följer de artiklar som också ger exempel på utvärderade 
förbättringsmöjligheter inom magnetism. Artiklarna är inbördes ordnade i kronologisk 
ordning. 

4.2.1 Inledande artikel om CSEM-testet 

“Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism” 
Artikeln är skriven av David P Maloney, Thomas L O’Kuma, Curtis J Hieggelke och Alan 
Van Heuvelen, publicerad år 2000 och utförd på studenter i USA.  
Syfte: Författarna beskriver hur de skapade ett kvalitativt test, Conceptual Survey of 
Electricity and Magnetism (CSEM), som kunde användas till att mäta studenters kunskap 
både före och efter en universitetskurs i elektromagnetism (EM) och även få en känsla för 
studenternas begreppsliga förståelse före och efter kursen. 
Metod: Författarna har under fyra års tid låtit över 5000 högskolestudenter genomföra deras 
CSEM-test och sedan utvärderat resultaten från dessa test som genomförts både före och efter 
en genomförd fysikkurs. Conceptual change är ett nyckelbegrepp i denna artikel. 
Sammanfattning av resultat: De övergripande resultaten av en analys av detta 
undersökningsinstrument indikerar att CSEM är ett giltigt, tillförlitligt instrument. Testet är en 
kombination av frågor som utforskar studenters alternativa uppfattningar och frågor som mer 
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korrekt kan beskrivas att mäta studenternas kunskaper om aspekter av ämnets formalism, 
alltså formella och ibland rent matematiska uttryck för ämnets begrepp, principer och 
relationer. Studenterna uppvisar en dålig kunskap efter de genomfört kursen, då de 
överraskande uppvisar ett genomsnittligt resultat på endast cirka 50 % rätt. Då detta var på ett 
prov som innehåller frågor som erfarna fysiklärare anser vara rimliga och ändamålsenliga för 
studenterna var det definitivt en besvikelse. 
Man kommer också fram till att studenter hade (lösryckt) kunskap redan innan kursen men att 
denna kunskap oftast var felaktigt förstådd, i relation till allmänt vedertagen kunskap och att 
efter genomförd kurs behåller studenterna vissa av sina ursprungliga tankegångar och andra 
som de ändrar men inte till rätt tankegångar utan till annan, tyvärr också felaktig kunskap. 
En undersökning av flera läroböcker i fysik visar att tyngdpunkten i presentationen/innehållet 
är en formalistisk beskrivning av elektromagnetismen, istället för en kvalitativ ansats. 
Författarna ställer sig frågande till hur väl studenterna kan lära sig en formalism som är 
utformad för att förklara fenomen som de har liten kunskap och förståelse om. Författarna 
hänvisar till liknande undersökningsverktyg av studenters begreppsliga förståelse inom 
mekanik kallat FCI - Force Concept Inventory som nämnts i avsnitt 1.1.2. Även i denna studie 
visas att studenter har dålig begreppslig förståelse för mekanik och klarar inte av att lösa 
kvalitativa problem, medan de är betydligt mer framgångsrika på kvantitativ problemlösning. 

4.2.2 Vanligaste uppfattningarna 

Nedan presenteras i tabell 7 där de vanligaste uppfattningarna som funnits i de analyserade 
artiklarna. Författarna skiljer sig i vilken ansats de valt i sina studier vilket gör att de lämpliga 
vetenskapliga förklaringarna troligtvis inte förekommer lika ofta då dessa framkommer i en 
fenomenografisk studie men inte i en som endast tittar på misconceptions eller alternative 
conceptions. Samtliga artiklar och vad de kommit fram till beskrivs mer i detalj i avsnitt 4.2.3 
och 4.2.4. 
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Tabell 7  

Vanliga Uppfattningar av Magnetism hos Elever  

Uppfattning Utbildningsnivå Studie 

Magnetiska poler är elektriskt 
laddade 
Elever tror att nord- och sydpol 
har ett överskott av elektrisk 
laddning. 

Gymnasiet och universitet Borges och Gilbert (1998),  
Guisasola m.fl (2003), 
Leppävirta (2011a), Saarelainen 
m.fl. (2007), Saglam och Millar 
(2006). 

Magneter är elektriskt 
polariserade 
Elever tror att laddningarna i en 
magnet är polariserade och 
därmed att nord- och sydpol är 
elektriskt laddade 

Gymnasiet och Universitet Borges och Gilbert (1998), 
Guisasola m.fl. (2003), Seroglou 
m.fl. (1998). 

Stillastående laddningar 
upplever en kraft i ett magnetfält 
Elever tror att en laddning som 
befinner sig i ett magnetfält 
upplever en kraft även om den 
inte rör sig 

Gymnasiet och universitet Guisasola m.fl. (2003), 
Leppävirta (2011a), Narjaikeaew 
m.fl (2009), Saarelainen m.fl. 
(2007), Saglam och Millar 
(2006). 

Reella magnetiska fältlinjer 
Elever tolkar magnetiska 
fältlinjer som att de är osynliga 
diskreta linjer som direkt kan 
röra vid föremål och på så sätt 
påverka dem 

Gymnasiet och universitet Guisasola m.fl. (2003),   Saglam 
och Millar (2006), Thong och 
Gunstone (2007). 

De magnetiska fältlinjerna är 
samma sak som magnetisk kraft 
Elever tror att magnetiska 
fältlinjer direkt motsvarar den 
kraft som utövas på en partikel i 
en given punkt 

Gymnasiet och universitet Guisasola m.fl. (2003),   Saglam 
och Millar (2006), Saarelainen 
m.fl. (2007). 

Magnetism beror på materialets 
egenskaper 
Elever tror att magneter kan 
attrahera föremål, eller att 
föremål attraheras, på grund av 
materialets egenskaper 

Gymnasiet och universitet Borges och Gilbert (1998),  
Guisasola m.fl (2003), 
Narjaikaew m.fl (2009). 

Använder Ohms p-prim 
Elever använder Ohms p-prim 
som förklaring på 
elektromagnetiska frågor, 
exempelvis "större ström ger 
starkare magnetfält", "större 
laddning ger starkare 
magnetfält" eller "större 
laddning ger större kraft". 
Används utan att ta hänsyn till 
Newtons tredje lag 

Universitet Leppävirta (2011a), Leppävirta 
(2011b), Saglam och Millar 
(2006). 



Elevers uppfattning av magnetism  24  Hammarqvist, J, Seger J 
 

Amperes modell 
Elever tänker sig, i enlighet med 
läroplansmodellen, att 
elektronbanor kan liknas vid 
strömslingor och att dessa 
samverkar till att bilda ett 
magnetfält då de riktas åt samma 
håll. 

Gymnasiet och universitet Borges och Gilbert (1998),  
Guisasola m.fl. (2003). 

Högerhandsregeln runt 
ledareElever använder sig av 
högerhandsregeln runt en ledare 
(se avsnitt 1.3.9) för att 
bestämma magnetfältet i en 
punkt utanför en lång, rak ledare 

Universitet Leppävirta (2011a), Saarelainen 
m.fl. (2007). 

Högerhandsregeln för kraft på en 
laddning i magnetfält 
Elever använder sig av 
högerhandsregeln för en 
laddning som befinner sig i ett 
elektriskt fält (se avsnitt 1.3.9) 
för att bestämma den kraft som 
laddningen påverkas av då den 
befinner sig i fältet. Används 
även av de som tror att 
stillastående laddningar i 
magnetfält påverkas av en kraft. 

Gymnasiet och universitet Bagno och Eylon (1997), 
Guisasola m.fl. (2003). 

Felaktig förståelse för förändring 
av magnetiskt flöde 
Eleverna uppfattar inte att det är 
förändringshastighet av 
magnetiska fält som avgör hur 
stor ström som induceras och har 
svårt att förklara och förstå 
förändringshastighet 

Universitet Narjaikaew m.fl (2009), 
Saarelainen m.fl. (2007). 

Rörelse krävs för att inducera en 
ström 
Elever tror att det är rörelse som 
orsakar elektromagnetisk 
induktion; antingen så rör sig 
slingan som strömmen ska 
induceras i eller rörelse av 
magneten. 

Universitet Narjaikaew m.fl (2009), 
Saarelainen m.fl. (2007). 
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4.2.3 Elevers och studenters uppfattningar av magnetism 

“Difficulties in learning the introductory magnetic field theory in the first years of 
university” 
Artikeln är skriven av Jenaro Guisasola, Jose M Almudi och Jose L Zubimendi, publicerad år 
2004 och utförd på elever och studenter i Spanien. 
Syfte: Författarna söker svar på hur elever och studenter förklarar magnetiska fenomen, vad 
de menar när de pratar om magnetiska fenomen samt om elever och studenters föreställningar 
inom magnetism kan grupperas i olika kategorier. 
Metod: Fyra grupper som studerar sista året på gymnasiet, första, andra respektive tredje året 
på universitetet fick svara på 17 frågor som täckte in fem begreppsområden relaterade till 
magnetiska fenomen. 235 elever ingick i studien. Därefter fick 24 av eleverna medverka i 
kompletterande intervjuer. De vanligaste uppfattningarna sammanfattades genom en 
fenomenografisk ansats. 
Sammanfattning av resultat: Då vår studie i första hand fokuserar på gymnasieelevers 
förståelse av magnetism är det resultaten för den gruppen som presenteras. Merparten av de 
dessa (60%) klarar av att i enkla fall redogöra för vad som genererar ett magnetfält. När 
svårighetsgraden ökar så ökar också andelen felaktiga svar. På de två frågor som rör 
magnetfält och elektriska laddningar svarar 50% respektive 60% att elektriska laddningar 
genererar magnetfält oavsett om de är i rörelse eller inte. Det är bara 22% respektive 33% som 
korrekt svarar att det bara är laddningar i rörelse som ger upphov till magnetfält.  
När eleverna ska redogöra för hur magneter genererar magnetfält kan mindre än en fjärdedel 
förklara det enligt Ampères modell (magnetism förklaras med hjälp av elektronströmmar, se 
avsnitt 1.2.4). Nästan hälften av eleverna förklarar det som att magneter har ett överskott av 
negativ respektive positiv laddning i ändarna och att detta är orsaken till att en magnet 
påverkar en laddning. En del utvecklar denna förklaringsmodell i fallet då en magnet 
attraherar ett metallgem till att det beror på elektrisk polarisation. En dryg tiondel förklarar 
magnetfältets uppkomst som att det orsakas av magnetiska fältlinjer och dessa ges en 
“verklig” egenskap. Detta förklaras som om fältlinjerna skulle vara det som verkar på 
laddningar eller magneter. Man finner också att elever blandar ihop magnetiska fältlinjer med 
magnetisk kraft och förklarar det som att två magneter repellerar varandra på grund av att 
deras fältlinjer pekar åt motsatt håll. 
På en av dessa frågor förklarar en tredjedel av eleverna att magnetismen beror på magnetens 
kemiska materialegenskaper. Författarna hänvisar till en annan studie (Maarouf & Benyamna, 
1997) som pekar på att denna typ av uppfattning dramatiskt minskar efter undervisning men 
konstaterar också att detta behöver utredas ytterligare.  
När eleverna får svara på frågor kring hur magneter interagerar med laddningar svarar över 
75% att laddningen påverkas av en kraft även om den är i vila (mellan 8-20% beroende på 
fråga ger en korrekt beskrivning). Dessa är indelade i tre underkategorier beroende på 
förklaringsmodell: kategori B.1 förklarar det med att de magnetiska fältlinjerna existerar som 
något verkligt och att dessa i någon mån utför en handling på laddningarna, vilket ger upphov 
till en kraft. Kategori B.2 är den vanligaste förklaringsmodellen (cirka hälften av svaren) och 
innebär att eleverna ger en “elektrisk” förklaring, det vill säga att en magnet eller ett 
magnetfält verkar med en kraft på en laddning i vila, precis som det elektriska fältet. Vidare 
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anger nästan alla dessa elever att den kraft som uppstår är en centralkraft, precis som den 
elektriska. En liten del av svaren hamnar under kategori B.3. Här har elever blandat ihop de 
magnetiska fältlinjerna och den magnetiska kraften och ger de båda samma vektor. 
Gruppen med universitetsstudenter som läser en första kurs i elektromagnetism visar samma 
uppfattningar som gymnasieeleverna men en mycket större andel av svaren är av typen där de 
blandar ihop magnetism med elektricitet eller där de tolkar de magnetiska fältlinjerna allt för 
bokstavligt. 
Sammanfattningsvis anger studien fyra olika förklaringsmodeller som är vanliga hos eleverna 
och studenterna. Dessa är i stigande ordning efter antalet svar: (1) Materialegenskaper, cirka 
15% av svarande, magnetiska fenomen uppstår på grund av egenskaper hos magnetens 
material, (2) Reella fältlinjer, cirka 15% av svarande, fältlinjerna tillskrivs en verklig 
komponent och magnetisk interaktion förklaras som attraktion och repulsion av fältlinjer, (3) 
Ampères modell, cirka 20% av svarande, magnetism förklaras som laddningar i rörelse och 
använder Ampères modell för att förklara likheten mellan strömslingor och magneter, (4) 
elektrisk modell, cirka 50% av svarande, anger elektriska laddningar i rörelse eller 
stillastående som källan till magnetfält. Magneter ses som laddade kroppar där polerna har en 
negativ respektive positiv laddning och de elektriska och magnetiska fälten blandas ihop. 
Dessutom förklaras magnetisk interaktion som en central Coloumbkraft. 
Utöver detta noteras att en stor andel elever och studenter kan visualisera det magnetiska 
fältet med fältlinjer men sedan inte använda det på rätt sätt eller förklara dess innebörd 
korrekt. 
 
“Upper high school students’ understanding of electromagnetism” 
Artikeln är skriven av Murat Saglam och Robin Millar, publicerad år 2006 och utförd på 
elever i Turkiet och England. 
Syfte: Författarna söker svar om vilken förståelse av de viktigaste vetenskapliga idéer om 
elektromagnetism som gymnasieelever har efter undervisning i ämnet. Vilka idéer om 
elektromagnetism förstår eleverna väl och vilka som innebär större inlärningssvårigheter. Och 
om det finns det några mönster i elevernas svar som tyder på vanligt förekommande 
alternativa uppfattningar eller vanliga sätt att resonera? 
Metod: Ett diagnostest med 16 frågor användes för att undersöka förståelsen av 
elektromagnetism hos högpresterande (gäller endast Turkiet) gymnasieelever i åldern 16-18 i 
Turkiet, n=120, och i England, n=152. Frågeställningarna behandlade bland annat hur 
elektromotorisk kraft (EMK) induceras, till skillnad från Guisasola m.fl. (2004)som inte 
studerar elektromagnetisk induktion. Ett separat test innehållande 10 frågor om rotation i 
rummet, visuell spatial rotation, delades också ut till eleverna efter diagnosen var avslutad. 
Efter de skriftliga testerna genomfördes sedan 21 intervjuer med turkiska elever. Det visuella 
provet handlade om att testa elevernas förståelse för två-dimensionella bilder som ska förklara 
tredimensionella uppgifter, något som elever ofta råkar ut för just inom elektromagnetismen.  
Orsaken till att testen gjordes på högpresterande elever var att de fick för dålig svarsfrekvens 
när de gjorde sin pilotstudie i Turkiet. Förståelsen i fysik hos dessa elever är alltså troligtvis 
något över det nationella snittet. Författarna tittade speciellt på misconceptions hos eleverna. 
Sammanfattning av resultat: De flesta eleverna svarade bra på de grundläggande 
diagnosfrågorna inom elektromagnetism. I likhet med vad Guisasola m.fl. (2004) fann visade 
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deras svar exempel på feluppfattningar och motstridigheter när svårighetsgraden ökade, något 
som pekar på att eleverna saknar en sammanhängande förståelse om elektromagnetism.  
I studien identifierades fyra källor till varför eleverna hade svårt att tolka situationer 
innehållande elektromagnetism: 
• Felaktiga jämförelser med den effekt som ett elektriskt fält har på laddningar, vilket 
exempelvis gjorde att 24% av eleverna felaktigt ansåg att en positiv laddning som släpptes i 
vila i ett homogent magnetfält skulle börja röra sig i riktning mot fältlinjerna. Saglam och 
Millar (2006) upptäckte också att elever tror att laddningar i magnetiska fält påverkas av en 
kraft även om de inte rör sig. Eleverna tror även i vissa fall att de magnetiska polerna är 
elektriskt laddade, något som Guisasola m.fl. (2004) också skrev om. Båda artiklarna hävdar 
också att elever tolkar magnetiska fältlinjer som magnetisk kraft som verkar i fältets riktning. 
• En överdrivet bokstavlig tolkning av de magnetiska fältlinjerna, något som 45% av elever 
uppvisar, gör att de har problem med att förstå den abstrakta modellen, variabler (som fält, 
fältlinjer, flöde genom ytor, förändringstakt av flöde, potentialskillnader, med mera) samt att 
lära sig att använda den till nya situationer. Även Guisasola m.fl. (2004) fann att elever tolkar 
magnetiska fältlinjer för bokstavligt. Guisasola m.fl. (2004) fann även ett antal förklaringar 
hos elever som stämmer överens med de “korrekta” vetenskapliga förklaringarna tack vare sin 
fenomenografiska ansats medan Saglam och Millar (2006) endast uppmärksammar alternativa 
uppfattningar. 
• Felaktig användning av orsak-verkan resonemang i situationer där de inte gällde. Eleverna 
tänkte ofta helt korrekt att ju större kraft ju mer händer “något”. Detta gällde dock inte 
överallt, till exempel vid frågan om hur inducerad EMK i spolen skulle 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, 27% av eleverna gjorde fel på detta. 
• De blandade ihop förändring och förändringstakt av variabler (såsom magnetiskt flöde). 
48% av eleverna valde fel graf för att beskriva förändringen över tid för inducerad EMK i en 
spole som rörde sig in, genom och ut ur ett homogent magnetfält. 
De brister också i tilltron till sin kunskap vilket medför att de gissar sig fram till sina svar 
istället för att fundera sig fram till dem. 
Trots att de båda undersökta elevpopulationerna skiljde sig åt både geografiskt och 
kunskapsmässigt (de engelska eleverna presterade ofta mycket bättre än de turkiska) så fanns 
det ändå stora likheter mellan dem. När man ställde upp en tabell över de frågor som varit 
lättast respektive svårast så var de tio svåraste och lättaste frågorna grupperade liknande för 
de båda grupperna. Som exempel så var de åtta frågor som var svårast för de turkiska eleverna 
också svårast för de engelska. Författarna tänker sig också att det är stor sannolikhet att det är 
inbyggda svårigheter i materialet/ämnet som gör att båda undervisningsgrupperna har samma 
problem, och inte att det härstammar från undervisningssätten som skiljer sig åt mellan 
Turkiet och England. Det visuella spatiala testet visade att det var låg korrelation mellan 
elevernas prestationer på de elektromagnetiska frågorna och svårigheten att tolka uppgifternas 
bilder. Resultaten tyder istället på behovet av att utveckla undervisningsstrategier som hjälper 
eleverna att visualisera magnetfältmönster och effekter, och hjälpa dem att integrera dessa 
idéer i ett mer sammanhängande ramverk. 
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“Models of magnetism” 
Artikeln är skriven av Tarciso Borges och John K Gilbert, publicerad år 1998 och utförd på 
elever, lärare och yrkesverksamma i Brasilien. 
Syfte: Författarna vill undersöka den effekt tidigare undervisning haft på vilka mentala 
modeller elever väljer att använda. 
Metod: Data har samlats in med semistrukturerade intervjuer av sex grupper; gymnasieelever 
som inte läst elektromagnetism (n=9), gymnasieelever som har läst elektromagnetism (två 
grupper, n=9 respektive n=10), gymnasielärare i fysik (n=11), tekniker (n=10) samt elektriker 
(n=7). Författarna har sedan sammanställt svaren i kategorier av de vanligaste mentala 
modellerna som respondenterna använder. 
Sammanfattning av resultat: Författarna har hittat fem utmärkande modeller för magnetism. 
(A) beskriver magnetism som en attraherande kraft som verkar på avstånd och att de 
magnetiska egenskaperna beror på magnetens materialegenskaper. Denna modell förekommer 
dock inte hos gymnasieelever som fått undervisning i elektromagnetism. Att elever tror att 
magnetiska egenskaper beror på materialegenskaper är något som även Guisasola m.fl. (2004) 
kommit fram till, men påpekar att det kraftigt minskar efter undervisning.  
(B) beskriver magnetism som ett moln eller fält, ett avgränsat område inom vilket föremål 
påverkas av en kraft. Hur föremål påverkas beror på var i fältet de befinner sig. 
Respondenterna anger oftast magnetens materialegenskaper som orsak till fältet. Förklaringen 
av fältet har likheter och hänvisningar till science-fiction och förekommer hos alla grupper 
men är mindre vanligt förekommande, cirka 11 %, hos gymnasieelever som fått undervisning 
i elektromagnetism. 
(C) är en modell som beskriver magnetism som elektrisk. Magnetismen förklaras som 
attraktion av olika laddningar men ingen koppling görs till magnetiska fält. Magnetiska poler 
beskrivs som att de har en elektrisk laddning och att de på så sätt påverkar objekt, likt vad 
Guisasola m.fl. (2004) och Saglam och Millar (2006) visat. Modellen lägger bara vikt på att 
förklara hur polerna fungerar men ger ingen förklaring på mikroskopisk nivå. Detta är en av 
de vanligaste förklaringarna hos gymnasieelever som fått undervisning i elektromagnetism. 
(D) är lik (C) i den meningen att den beskriver magnetiska fenomen på ett elektriskt sätt men 
ger en mikroskopisk förklaring av magnetism. Modellen beskriver det som ett fall av elektrisk 
polarisation i magneten av elektriska dipoler som då de riktas åt samma håll ger en stor 
nettoeffekt, i likhet med vad Guisasola m.fl. (2004) också funnit. Samma förklaring används 
för att förklarar hur magneter attraherar metallföremål. Då magneten attraherar andra 
ickemetalliska föremål förklaras det som att ett fält påverkar föremålet. Detta är en av de 
vanligaste förklaringarna hos gymnasieelever som fått undervisning i elektromagnetism. Om 
kategori (C) och (D) slås samman står de för cirka 47 % av svaren hos gymnasieelever. I 
Guisasola m.fl. (2004) svarar cirka 55 procent av gymnasieeleverna på detta sätt medan det 
bara är 30 % hos förstaårsstudenterna. 
(E) kategoriseras som en fältmodell av magnetism. Kraften som en magnet utövar förklaras 
som en effekt av det magnetiska fältet. Precis hur detta sker framgår inte i förklaringarna, 
därför använder många en förklaring där magneter utövar en kraft över avstånd. Källan till 
magnetismen förklaras vanligtvis på ett av tre sätt: (1) Som mikroströmmar inuti materialet 
där elektroner cirkulerar i banor som likriktas och ger en nettoeffekt, det som kallas Ampère-
modellen som även Guisasola m.fl. (2004) funnit hos elever. Borges och Gilbert (1998) anger 
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inte hur många som beskrivit det just på detta sätt men kategori (E) har cirka 26 % svarande 
jämfört med Guisasola m.fl. (2004) som funnit Ampères modell som förklaring hos cirka 20 
% av respondenterna. (2) som magnetiska domäner inom vilka det finns en särskild riktning 
på fältet och att dessa kan man tvinga att riktas åt samma håll och (3) som identifierar saker 
som elektronspinn och magnetiskt moment och ger en förklaring på mikroskopisk nivå där 
magneter jämförs med strömförande spole. Modell (E) är en av de vanligaste förklaringarna 
hos gymnasieelever som fått undervisning i elektromagnetism. Vidare finner författarna att 
även om en del av de tillfrågade kunde prata om magnetism som ett fält så kunde de inte 
förklara med vilken mekanism fältet interagerar med materia. Sammanfattningsvis så är 
resultatet i likhet med det hos Guisasola m.fl. (2004) då de båda använder en liknande ansats 
där både “rätt och fel” uppfattningar undersöks, till skillnad från Saglam och Millar (2006) 
som enbart intresserar sig för alternativa uppfattningar. 
 
“Students initial knowledge of electric and magnetic fields - more profound explanations 
and reasoning models for undesired conceptions” 
Artikeln är skriven av Markku Saarelainen, A Laaksonen och Pekka E Hirvonen, publicerad 
år 2007 och utförd på studenter i Finland. 
Syfte: Artikeln undersöker förstaårs universitetsstudenters förståelse och 
resonemangsmodeller av elektriska och magnetiska fält när det gäller vissa grundläggande 
fenomen. 
Metod: 144 studenter testades med det CSEM-prov som Maloney m.fl.(2001) skapade och 
baserat på resultatet av provet valdes fem av studenterna ut till en semistrukturerad 
videointervju för att förstå vilket resonemang som låg till grund för studenternas provsvar. 
Precis som Saglam och Millar (2006) har författarna studerat studenternas misconceptions. 
Sammanfattning av resultat: Studenterna har svårt att förstå varför eller hur det magnetiska 
fältet kan påverka en partikel som rör sig med en kraft som är vinkelrät mot rörelsen, eftersom 
det inte är så för det elektriska fältet som de känner till sedan tidigare.  
Studenterna tolkade högerhandsregeln på olika sätt, de kunde använda den till enklare saker, 
men när det blev avancerat fick de problem. Två studenter uppfattade felaktigt att de 
magnetiska fältlinjerna var samma sak som magnetisk kraft. Båda dessa felaktiga 
användningar och feltolkningar finner även Guisasola m.fl. (2004) i sin studie. Saglam och 
Millar (2006) finner också att magnetiska fältlinjerna tros vara samma sak som magnetisk 
kraft. Studenterna förklarar magneters attraktion och repulsion av varandra som att de är 
elektriskt laddade, en uppfattning som bland annat återfinns hos Borges m.fl. (1998) och 
Saglam och Millar (2006). 
På frågor om elektromagnetism induktion svarar studenter med att det beror på att ett statiskt 
magnetfält utövar en kraft på en statisk laddning, något som både Guisasola m.fl. (2004) och 
Saglam och Millar (2006) också finner, samt att antingen magneten eller spolen som 
strömmen ska alstras i måste röra sig. De missar här den bakomliggande orsaken att det 
magnetiska flödet över spolen varierar. 
Författarna anser att man ska behandla vissa av resultaten från CSEM-testet med viss 
försiktighet, då det visat sig att när man ställt två frågor som båda testar studenternas 
fältförståelse på Coulomb-kraften kunde de mycket väl få första frågan rätt men ändå missa 
på den andra. 
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“Some student conceptions of electromagnetic induction” 
Artikeln är skriven av Wai Meng Thong och Richard Gunstone, publicerad år 2008 och utförd 
på studenter i Australien. 
Syfte: Författarna undersöker andraårs fysikstudenters förståelse av elektromagnetism samt 
hur mycket resultaten från denna studie skiljer sig från liknande studiers resultat. Vidare letar 
man efter eventuella nya former av alternativa uppfattningar (alternative conceptions) hos 
studenterna. Saglam och Millar (2006) och Saarelainen m.fl. (2007) har studerat 
misconceptions, vilket är närbesläktat med det som författarna tittar på i sin studie. Artikelns 
fokus är på resultaten som rör elektromagnetisk induktion. 
Metod: De gjorde djupintervjuer med 15 studenter som gick andra året med på en utbildning 
med fysik som huvudämne. De hade genomfört en introduktionskurs i elektromagnetism 
under sitt första år.  
Sammanfattning av resultat: Författarna redovisar bara de “nya” alternativa uppfattningarna 
som framkommit och skriver inget om att uppfattningar som eventuellt har hittats bland deras 
respondenter. Tre (nya) alternativa uppfattningar identifierades i studien. 
1) Den inducerade strömmen var direkt proportionell mot förändringen av strömmen i en 
avlång spole. Det vill säga, en ökning av strömmen i spolen åtföljdes av en ökning av den 
inducerade strömmen. Den korrekta uppfattningen skulle vara att en ökning av graden av 

förändring av strömmen i spolen skulle leda till en ökning av inducerad ström. En konsekvens 
av denna felaktiga uppfattning kan också ha lett två andra studenter att dra slutsatsen att 
avståndet mellan spolen och en lampa påverkade ljusstyrkan på lampan. Dessa studenter 
tänkte sig att ju närmare spolen var slingan ju mer av fältet passerade genom den del av 
slingan som ansluter lampan.  
2) Det måste finnas kontakt mellan ett magnetiskt flöde och det yttre av spolen för att någon 
elektromagnetisk kraft, EMK, ska induceras i spolen. De tänkte sig att de (utritade) 
magnetiska fältlinjerna var verkliga linjer som såg till att EMKn induceras i spolen, om de 
inte rent grafiskt rörde vid spolen skulle inte heller någon EMK induceras. En alltför 
bokstavlig tolkning av de magnetiska fältlinjerna är något både Guisasola m.fl. (2004) och 
Saglam och Millar (2006) finner i sina studier. 
3) Att coulumbisk eller elektrostatisk potentialskillnad är detsamma som ett inducerat 
elektriskt fält. Studerande som har denna föreställning trodde att det inte finns någon skillnad 
mellan potentialskillnad i ett elektrostatiskt fält och EMK i ett inducerat elektriskt fält. Vad 
studenterna inte insåg här är att när det elektriska fältet induceras i samband med coulumbiska 
eller elektrostatiska fält så har inte elektrisk potentialskillnad någon betydelse. 
 
“The effect of naïve ideas on students’ reasoning about electricity and magnetism” 
Artikeln är skriven av Johanna Leppävirta, publicerad år 2012(b) och utförd på studenter i 
Finland.  
Syfte: Denna studie undersöker om studenter har konsekventa alternativa modeller vid 
resonemang angående Newtons tredje lag i samband med elektromagnetism, och om dessa 
eventuella modeller är relaterade till begreppsförändring och allmän förmåga. 
Metod: Man genomförde Maloney m.fl:s (2001) CSEM-test på 118 finska 
universitetsstudenter före och efter de läste en kurs i elektromagnetism. Studenterna har 
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tidigare läst en grundläggande kurs i elektromagnetism. Som Saglam och Millar (2006), 
Saarelainen m.fl. (2007) och Thong och Gunstone (2008) har författaren studerat alternativa 
uppfattningar. Författaren undersöker conceptual change vilket även Maloney m. fl. (2001) 
gör i sin studie. 
Sammanfattning av resultat: När man undersökte antalet korrekta svar på fyra av CSEM-
frågorna (nr 4,5,7 och 24) fick studenterna i medel 57% (pre-test) och 67% (post-test) och 
denna kunskapsökning var enligt Hake (1998) relativt låg, 0,23. De observerade värdena visar 
att 46% av studenterna använde en konsekvent korrekt modell (Newtons tredje lag) och 6% 
en konsekvent p-prim modell (Ohms p-prim, större “ansträngning” ger större effekt, exempel 
större laddning ger större kraft) före undervisning. Övriga studenter använde sig antingen av 
en delvis konsekvent korrekt modell (14%), en delvis konsekvent p-prim modell (12%) eller 
så blandade de inkonsekvent olika modeller (20%). Också Saglam och Millar (2006) hittade i 
sin undersökning att studenterna använder sig av Ohms p-prim modell. Efter kursen har 
antalet studenter som använder en konsekvent korrekt modell ökat till 61%, medan den 
konsekventa p-prim modellen blev nästan obefintlig (1%). Studenter som använde sig av en 
alternativ modell (p-prim) klarade sig också signifikant bättre på det övergripande 
begreppsliga testet och var också mer benägna att förändra sin begreppsförståelse mot en 
korrekt modell (som kan ses ovan gick nästan alla som använde p-prim modellen över till en 
korrekt modell efter undervisning) i jämförelse med studenter som använder olika modeller på 
ett inkonsekvent sätt. Det visade sig också att de studenter som använde en alternativ p-prim 
modell (Ohms lag) för en uppgift rörande elektromagnetism väldigt ofta använde samma p-
prim modell för att lösa andra Newtons tredje lag-uppgifter. De använde sig alltså av ett 
konsekvent synsätt, även om det var lite felaktigt. Eller så visar de upp ett inkonsekvent 
beteende och använder flera olika vanliga alternativa modeller, det nämns dock inte vilka 
modeller som åsyftas. 
En stor utmaning för författaren har varit att engagera studenterna i diskussion och reflektion 
om sina egna idéer när de löser elektromagnetiska problem. Dessa diskussioner tror 
författaren kan hjälpa studenterna att revidera sina begreppsliga föreställningar på djupet 
vilket i sin tur kan underlätta begreppsförändring. 
 
“Assessing undergraduate students’ conceptual understanding and confidence of 
electromagnetics” 
Artikeln är skriven av Johanna Leppävirta, publicerad år 2012(a) och utförd på studenter i 
Finland. 
Syfte: Artikeln ställer upp tre mål som författarna vill undersöka. Först att jämföra resultat 
från CSEM med ett viktat resultat från samma CSEM (det viktade resultatet tar hänsyn till hur 
säkra studenterna är på sitt svar) på de olika begreppsliga områdena. Att identifiera de 
alternativa uppfattningarna i varje begreppsligt område som studenterna har mest förtroende 
till, till skillnad från i Leppävirta (2012b) där hon fokuserar på Newtons tredje lag i samband 
med elektromagnetism, samt att jämföra viktat och ickeviktat CSEM-resultat mellan hög- och 
lågpresterande studenter samt mellan män och kvinnor 
Metod: Data inhämtades från ett finskt tekniskt universitet från studenter som gick en kurs i 
elektromagnetisk fältteori, samma grunddata och studenter som användes i Leppävirta 
(2012b).Studenterna har fått fylla i CSEM som Maloney m.fl. (2001) tagit fram (frågorna 29-
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32 har exkluderats då de anses för avancerade) under sin första föreläsning (118 svarande) 
samt efter slutgiltigt kursprov (103 svarande). Av de svarande var 89% män, 11% kvinnor. 
Studenterna fick ange på en tregradig skala hur säkra de är på sitt svar. CSEM-resultat har 
kombinerats med denna skala för att ge ett viktat värde. 
Sammanfattning av resultat: Studenters förståelse ökade något med en kunskapsökning på 
0,18 och 0,27 enligt Hakes (1998) beräkning av kunskapsökning på CSEM respektive viktat 
CSEM, medan deras upplevda förståelse ökade markant efter undervisning. Man kunde se att 
kvinnor var överlag betydligt mindre säkra på sina svar och att högpresterande studenter 
oavsett kön lärde sig mer och var säkrare på sina svar efter undervisning. Efter att ha 
utvärderat svaren i hela CSEM-studien lyfts magnetiska fält fram som det svåraste området, 
då resultaten både innan och efter undervisning var lägst inom detta område. Det visade sig att 
studenterna kunde använda sig av högerhandsregeln för att ta reda på riktningen på ett 
magnetfält, men inte redogöra för hur det påverkar en laddning i det, precis som Saarelainen 
m.fl. (2007) skriver. Studenterna hade svårt att skilja på magnetiska och elektriska fält; 23% 
var mycket övertygade om att stationära laddningar upplever en kraft i ett magnetfält vilket 
endast gäller elektriska fält, alternativt laddningar i rörelse i ett magnetfält. På frågan hur en 
stillastående laddning påverkas då den placeras mellan två olika starka magneter svarade 39% 
innan undervisning att “starkare magnet, starkare kraft” med stark övertygelse och 25% hade 
kvar samma övertygelse efter undervisning. Tanken att stillastående laddningar skulle 
påverkas av en kraft i ett magnetfält finner också Guisasola m.fl. (2004), Saglam och Millar 
(2006) samt Saarelainen m.fl. (2007) hos sina undersökta elever och studenter. Som en 
förklaring på frågan tror 17% av studenterna innan undervisning att de magnetiska polerna är 
elektriskt laddade, 13% har kvar denna uppfattning efter undervisning. Denna uppfattning 
finner också Guisasola m.fl. (2004), Saglam och Millar (2006), Borges m.fl. (1998) samt 
Saarelainen m.fl. (2007). 
När författaren undersökte studenternas svar på en fråga om elektromagnetisk kraft (CSEM-
fråga nr 21) använde många Ohms p-prim (i detta fall förklarat som att en ledning med större 
ström påverkar en annan ledning med en större kraft än den själv utsätt för) på ett felaktigt 
sätt. Denna felaktiga användning påverkas endast lite av undervisning då 25% hade 
uppfattningen innan undervisning och 23% efter. Saglam och Millar (2006) och Leppävirta 
(2012b) skriver också om svårigheten att korrekt använda sig av Ohms p-prim. Författaren 
sammanfattar att utvecklingen av begreppslig förståelse är en tidskrävande process och att 
traditionell undervisning inte har någon radikal inverkan på studenters alternativa 
uppfattningar. Framförallt hos lågpresterande studenter är processen långsam och de lär sig de 
enklare och mindre abstrakta begreppen först. Överlag visade studenterna inget eller dåligt 
förtroende för sina svar, både de korrekta och de felaktiga, vilket pekar på en allmän brist på 
starka begreppsliga uppfattningar. FCI-testet visar liknande slutsatser inom området Newtons 
mekanik (Hake, 1998). 
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4.2.4 Uppfattningar av magnetism och förbättringsförslag 

“From problem solving to a knowledge structure: An example from the domain of 
electromagnetism” 
Artikeln är skriven av Esther Bagno och Bat-Sheva Eylon, publicerad år 1997 och utförd på 
elever i Israel.  
Syfte: Författarna söker svar på vilka samband som elever ser som centrala inom 
elektromagnetism och om några av dessa är de samband som Maxwells ekvationer ger. De 
undrar också i vilken form eleverna presenterar dessa samband, om det är kvalitativa 
förklaringar eller med formler. Och hur väl eleverna förstår de centrala sambanden inom 
elektromagnetism och hur bra de tillämpar sambanden i problemlösning? 
Metod: Nio gymnasieklasser som studerar fysik har fått svara på ett antal enkäter för att testa 
vilka elektromagnetiska samband de kan komma ihåg samt hur de förklarar dem. Den första 
undersöker vilka begrepp och samband elever relaterar till elektromagnetism (delstudie (A)). 
Med denna enkät som grund analyserar författarna elevernas förklaringar av elektro-
magnetiska fenomen och kategoriserar dem (delstudie (B)). Den andra enkäten låter eleverna 
svara på fem påståenden om elektromagnetism som rör begrepp som författarna anser var 
svåra för eleverna (delstudie (C)). Författarna utför även en studie av läroböcker där de tittar 
på presentationen av teorin samt de övningar som ges inom området (delstudie (D)). 
Förbättringsförslag för undervisningen testas sedan på grupperna, mer under sammanfattning 
av resultat. 
Sammanfattning av resultat: Delstudie (A): Här finner författarna att mindre än 45% av 
eleverna angav något av de samband som Maxwells ekvationer anger som centrala för 
elektromagnetismen. Istället anger en majoritet att Ohms lag är central för 
elektromagnetismen, något som ingen av ovanstående studier funnit. Eleverna nämner inget 
om symmetrin mellan elektriska och magnetiska fält, mindre än 5% anger att magnetiska fält 
skapas av laddningar i rörelse. 
Delstudie (B): 45% av eleverna gav en kvalitativ beskrivning av sambanden. 20% beskrev det 
med formler i ord, exempelvis ström är laddningar per tidsenhet (de var ombedda att inte 
skriva ned formler) och 18% angav formeln med namn, exempelvis Gauss lag. Övriga gav 
inget svar. 
Delstudie (C): På en fråga som rör elektromagnetisk induktion svarar 72% av eleverna fel och 
har svårt att bestämma riktningen på det inducerade magnetfältet. Av de felaktiga svaren 
kommer detta vanligtvis av en feltolkning av den oprecisa förklaringen i Lenz lag: inducerad 
ström motverkar sin orsak (mer om detta i avsnitt 1.1.1). Den fjärde frågan påstår att ett 
konstant magnetfält inte ändrar farten på en laddning som rör sig i det; här verkar eleverna 
verkar kunna avgöra riktningen på kraften med hjälp av högerhandsregeln som även 
Guisasola m.fl. (2004) också skriver. Ungefär hälften av eleverna svarar fel där den vanligaste 
motiveringen är det ett missförstånd om att den kraft som magnetfältet utövar ger en 
förändring i acceleration och att detta inte påverkar farten. Fråga fem påstår att hastigheten 
hos en laddad partikel i ett magnetiskt fält alltid är vinkelrätt mot fältets riktning. Av de 
felaktiga svaren (37% totalt) motiverar 81% av eleverna det med att hänvisa till 
högerhandsregeln. Författarna misstänker att svårigheten ligger i att eleverna är vana vid en 
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situation från läroboken där den initiala riktningen hos partikeln är just vinkelrät mot 
magnetfältet. 
Delstudie (D): Författarna finner att läroböckernas upplägg kan vara en möjlig förklaring till 
tidigare resultat. Böckerna lägger fokus på exempelvis problemlösning och Ohms lag, ger 
dålig översikt och koppling mellan begrepp samt formulerar Lenzs lag oprecist. 
Författarna sammanfattar att trots att eleverna spenderar mycket tid med att lösa 
övningsuppgifter så saknar de förståelse för de centrala idéerna inom elektromagnetism. Som 
förslag på förbättring presenteras ett sätt att organisera en integrerande undervisning med 
hjälp av “aktiv problemlösning”, vilken bygger på fem steg: lösning av problem, reflektion 
över kopplingar mellan använda samband/storheter, begreppsliggöra en förståelse av 
sambanden, använda sin begreppsliga förståelse på nya, obekanta problem och till sist att 
sammanlänka dessa samband till en helhetsbild genom att göra en “begreppskarta”. 
Begreppskartan är en struktur över alla samband, i detta fallet elektromagnetiska, och hur de 
hänger ihop. Detta testades på tre studentgrupper, E (integrerande undervisning, eleverna 
skapar en egen begreppskarta), C1 (traditionell undervisning med en extra genomgång av 
svåra begrepp) samt C2 (traditionell undervisning). Resultat visar att grupp E och C1 presterar 
betydligt bättre än C2 på slutprov, samt att elever i grupp E kunde visa på kraftigt förbättrade 
resultat när delstudie (A) upprepades. Författarna drar slutsatsen att skapandet av en 
begreppskarta kan förbättra elevers kvalitativa förståelse. Vidare testas gruppernas 
prestationer då de får lösa standardproblem samt ovanliga, komplicerade problem. I båda 
fallen presterar grupp E bättre än C1 och C2 som inte visar på någon inbördes skillnad. 
 
“History of science and instructional design : The case of electromagnetism” 
Artikeln är skriven av Fanny Seroglou, Panagiotis Koumaras och Vassilis Tselfes, publicerad 
år 1998 och utförd på elever och studenter i Grekland. 
Syfte: Författarna undersöker om det går att finna elevers potentiella alternativa idéer i 
vetenskapens idéhistoria, och speciellt i de områden vars idéer skiljer sig från de nuvarande 
idéerna? Och om det är möjligt att förändra elevers alternativa idéer genom att använda 
klassrumsexperiment som baseras på historiska experiment, med syftet att främja nutida 
vetenskapliga idéer. Artikeln tog bara upp frågeställningar rörande elektromagnetism. 
Metod: Det gjordes 10 stycken djupintervjuer med 10-14-åriga elever och lärarstudenter, ett 
frågeformulär till 109 13-åriga elever och 148 lärarstudenter och till sist 10 djupintervjuer för 
att ytterligare klargörande av elevernas och lärarstudenternas resonemang. Författarna tittar 
framförallt på alternativa idéer hos eleverna och studenterna. 
Sammanfattning av resultat: För att testa om det gick att förändra elevernas alternativa idéer 
som författarna hoppades på genomförde de experiment som riktade de in sig på tre av de nio 
skillnader mellan elektrostatiska och magnetiska fenomen som Gardano och Gilbert angett i 
sin lista som skrevs 1550. 
1. Bärnsten attraherar allting medan magneter (på den tiden) bara attraherade järn. 
2. Magneter kan attrahera genom andra material, bärnsten kan inte det. 
3. Attraktionen från bärnsten minskar med fuktigheten i luften eller på dess yta. Fuktighet 
påverkar inte magnetisk attraktion. 
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Experimenten utfördes enbart på de yngre eleverna, alltså i åldern 10-15. Experimenten 
inspirerades av Faradays experiment, där eleverna fick möjlighet att observera elektriska 
effekter orsakade av antingen friktion, ett batteri eller en högspänningskälla. 
Forskningsresultaten visar att följande områden ledde till problem för både lärarstudenter och 
elever: 
Relationen mellan den laddade linjalens attraktion av pappersbitar och en magnets attraktion 
av gem. De relaterade alltså elektrostatik med elektrodynamiska (magnetiska) fenomen på 
samma sätt som forskarna gjorde från Thales, 600 f Kr, fram till 1500-talet. Då var 
elektrostatiska och magnetiska fenomen enade inom ramen för en magisk idé och antogs vara 
av samma natur. Enligt Thales hade bärnsten och magnetit vad de gamla grekerna kallade för 
“själ”, nämligen förmågan att attrahera.  
De kopplade inte ihop att tändandet av en lampa och att en laddad linjal attraherar små 
pappersbitar har samma vetenskapliga förklaring. 
De förstod inte att de tre elektriska fenomenen hade samma vetenskapliga förklaring. 
Många insåg inte att tändandet av en lampa var ett elektriskt fenomen, de trodde att tändandet 
av en tändsticka hade samma vetenskapliga förklaring som lampans tändande. 
Resultaten visar också att bristen på gemensamma uppfattningar, vanligt observerade effekter 
eller procedurer, fick försökspersonerna att felaktigt särskilja på elektrostatiska och 
elektrodynamiska fenomen. Test från dessa experiment visar att utbildningsmaterial med 
starka visuella egenskaper och en design baserad på utvalda historiska experiment faktiskt 
hjälper elever att övervinna sina alternativa idéer. Eleverna förstod nu att tändandet av en 
glödlampa och en laddad linjals attraktionsförmåga eller att gnida en penna med en 
ullhandske och gnidningen av plattorna hos en elektrostatisk generator faktiskt hade samma 
vetenskapliga förklaring. 
 
“How does technology-enabled active learning affect undergraduate students' 
understanding of electromagnetism concepts?” 
Artikeln är skriven av Yehudit Judy Dori och John Belcher, publicerad år 2005 och utförd på 
studenter i USA. 
Syfte: Författarna vill utvärdera vilka effekter TEAL-baserad  (Technology-Enabled Active 
Learning) undervisning har på den sociala interaktionen under undervisning. Den kognitiva 
utvecklingen hos studenterna och utvärdering av förbättring inom begreppslig förståelse samt 
studenternas uppfattning och attityd till undervisningen. 
Metod: Förstaårsstudenter på MIT samt tidigare underkända studenter i elektromagnetism, 
176 och 514 stycken i experimentgrupperna och 121 i kontrollgruppen, har fått TEAL-baserad 
undervisning. TEAL är designat för att främja conceptual change och undervisningen sker i 
speciella salar där studenterna sitter i grupper om tre till nio studenter. Lektionstillfället 
innehåller “mini-föreläsningar” utspridda under lektionstillfället och då inte läraren föreläser 
utför studenterna experiment, visualiseringar och problemlösning som de diskuterar 
sinsemellan. Just diskussionen av de begreppsliga problem får stort fokus. Simuleringar och 
realtidsmätningar i experiment är en annan av de speciella komponenterna i TEAL-
undervisningen. Det ingår även individuella webbaserade hemläxor två gånger per vecka, 
frågor med mentometer under lektionerna samt inlämningsuppgifter under veckorna. 
Studenterna måste också svara på förberedelseuppgifter innan lektionstillfällen. 
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Utvärderingen har skett med hjälp av enkäter med frågor från CSEM enligt Maloney m.fl. 
(2001) och Bagno och Eylon (1997) samt med observationer och diskussioner. 
Sammanfattning av resultat: Efter slutprov fick mindre än 5% av studenterna i 
experimentgrupperna underkänt jämfört med 13% i kontrollgruppen. Båda 
experimentgrupperna förbättrade markant sin begreppsliga förståelse; 0,46 (i den mindre 
gruppen) respektive 0,52 i kunskapsökning enligt Hake (1998) jämfört med 0,27 i 
kunskapsökning i kontrollgruppen då de genomförde CSEM-test. Detta kan jämföras med 
0,23 i kunskapsökning på CSEM som Leppävirta (2012b) visar i sin studie där elever fått 
traditionell undervisning. Författarna menar på att den sociala delen med diskussioner mellan 
studenterna var en viktig faktor vid kunskapsbildandet. De noterar också att de högpresterade 
studenterna fick chans att hjälpa andra studenterna och de svagpresterande anger att de 
uppskattade möjligheten att ställa frågor i ett mer informellt sammanhang och då slippa 
skämmas över sina bristande kunskaper.  
Studien visar också att studenterna anger problemlösningen som mest givande för studierna 
av alla de saker som ingick i TEAL-undervisningen (istället för experiment, visualisering, 
föreläsning och så vidare). När studenterna fick frågan om de skulle rekommendera kursen till 
andra studenter svarade 54 % respektive 70 % ja i de två grupperna. Författarna resonerar att 
den i vissa fall påfallande negativa inställningen till kursen kan bero på att närvaro och 
aktivitet i diskussioner belönades, vilket ger starkt incitament till att närvara på lektioner och 
aktivt arbeta med ämnet. De tror att många studenter istället uppskattar att bara studera för att 
klara slutexaminationen; de studenter som varit negativt inställda till upplägget tros uppskatta 
den “akademiska friheten”, det vill säga att lektionsnärvaro inte är obligatoriskt.  
Sammanfattningsvis konstaterar författarna att TEAL-undervisningen har starkt bidragit till 
att fler studenter klarar kursen samt att de förbättrat sin begreppsförståelse i 
elektromagnetism. 
 
“Magnetism teaching sequences based on an inductive approach for first-year Thai 
university science students” 
Artikeln är skriven av Pattawan Narjaikaew, Narumon Emarat, Kwan Arayathanitkul och 
Bronwen Cowie, publicerad år 2010 och utförd på studenter i Thailand. 
Syfte: Författarna undersöker om det finns det en märkbar skillnad mellan studenternas 
kunskaper om magnetism efter traditionella undervisningsmetoder och de induktiva 
undervisningssekvenser? Samt hur studenterna uppfattade de undervisningssekvenser som 
genomförs i magnetismkursen baserade på induktiva metoder. 
Metod: De gjorde ett begränsat CSEM-test av det större test som Maloney m.fl. (2001) 
presenterar. 12 frågor på magnetism ställdes till nästan 700 studenter som under åren 2005-
2007 läste första året på universitetet. Som många andra undersökningar, Saglam och Millar 
(2006), Saarelainen m.fl. (2007), Thong och Gunstone (2008) samt Leppävirta (2012b) har 
författaren studerat alternativa uppfattningar. 
Sammanfattning av resultat: Författarna upptäckte flera alternativa uppfattningar hos sina 
studenter, främst innan de ändrade på sin undervisning till en mer induktiv ansats år 2007. 
• Studenterna verkade tro att det utövas en magnetisk kraft på en elektrisk laddning när den 
placeras i ett magnetiskt fält, även när den är i vila, vilket även Guisasola m.fl. (2004), 
Saglam och Millar (2006), Saarelainen m.fl. (2007) samt Leppävirta (2012a) också finner. 
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• Studenterna kom ihåg högerhandsregeln för att ta reda på hur en kraft påverkar en laddning i 
ett magnetfält men använde den likadant på negativa och positiva laddningar. Även Guisasola 
m.fl. (2004) och Bagno och Eylon (1997) finner att studenterna kommer ihåg 
högerhandsregeln men tillämpar den med varierande resultat. 
• Studenterna trodde att den magnetiska kraften som utövades på en laddning i ett magnetfält 
var större då laddningen rörde sig rakt emot fältet, istället för vinkelrätt mot det. Även de 
studenter som Saarelainen m.fl. (2007) studerade uppvisade problem inom detta område, de 
förstod inte alls hur ett magnetfält kunde påverka en partikel som rörde sig med en kraft som 
var vinkelrät mot rörelsen. 
• De fokuserade bara på interaktionen mellan permanenta magneter och ferromagnetiska 
material och gav inte tilltro till det faktum att magnetism skapas av en elektrisk ström. 
• De verkar vara förvirrade angående riktningen på det magnetiska fältet kring en lång rak 
strömförande ledare och dess superposition, vilket även Saarelainen m.fl. (2007) funnit hos 
vissa elever. Många av studenterna trodde att det finns ett samband mellan magnetfält och 
elektriska fälteffekter. Några studenter trodde att ledningarna är positiva och negativa, det vill 
säga strömmen som kommer ut motsvarar en negativ eller positiv laddning. De var förvirrade 
om riktningen av det magnetiska fältet i en strömförande slinga, något som är mer 
komplicerat än magnetisk fält som produceras av en rak tråd. 
• Studenterna tror att rörelse krävs för att inducera en ström; för att få en lampa att lysa måste 
magnetfältet flyttas eller lampan flyttas i magnetfältet. Denna uppfattning återfinns hos 
Saarelainen m.fl. (2007). Detta är endast delvis rätt eftersom det är en förändring i 
magnetfältet som ger upphov till inducerad ström. Detta kan åstadkommas genom att röra 
magneten eller lampan men det är inte den bakomliggande funktionen. 
• Studenterna verkar försumma förändringen i magnetiskt flöde hos en kollapsande eller 
roterande slinga, vilket är centralt för hur inducerad ström genereras. 
• De verkade tro att en inducerad ström kan uppstå även när slingan rör sig i ett homogent 
elektriskt fält. 
Efter att lärarna ändrade sina undervisningsmetoder till ett mer induktivt arbetssätt ökade 
studenternas resultat på CSEM betydligt. De gick ifrån att i princip bara använt klassisk 
undervisning i storklass där läraren gick igenom teori och presenterade ekvationer och efteråt 
fick studenterna räkna själva och titta på data från experiment. Till att studenterna först fick 
titta på ett experiment som läraren genomförde och sedan fundera på resultatet och fundera på 
orsaker till det som observerats. Efter detta kom en föreläsning som knöt ihop viktiga 
observationer med teorin. Sedan fick studenterna begreppsliga frågor som fick dem att börja 
tänka själva på det de just lärt sig, och till sist fick de arbeta på egen hand med räkneuppgifter. 
Författarna kom också fram till att det är viktigt att veta studenternas förkunskaper för att 
kunna optimera undervisningen. 
 
“Complex problem exercises in developing engineering students’ conceptual and 
procedural knowledge of electromagnetics” 
Artikeln är skriven av Johanna Leppävirta, Henrik Kettunen och Ari Sihvola, publicerad år 
2011 och utförd på studenter i Finland. 
Syfte: Författarna ville undersöka om problemlösning av komplexa problem ökar studenters 
begreppsliga och problemlösningsförmåga i en introduktionskurs i elektromagnetism. 
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Metod: Under kursens gång fick 133 studenter lämna in fem problemlösningsuppgifter med 
komplexa problem som inte förekom i kursboken. Utvärderingen skedde genom att studenter 
fick svara på CSEM-frågor efter de Maloney m.fl. (2001) presenterar, de fyra sista frågorna 
(29–32) undantogs då det är utanför kursen. Studenterna fick göra ett test under första 
föreläsningen och ett test i samband med tentamen, båda dessa test betygssattes. 
Problemlösningsförmåga mättes genom att utvärdera studenterna prestation på tentamen. 
Utförd i en introduktionskurs i elektromagnetism vid Helsingfors universitet. 
Sammanfattning av resultat: Studenterna själva uppfattar de komplexa problemen som 
värdefulla och anser dem relevanta för inlärningen i likhet med vad Dori och Belcher (2005) 
finner. God prestation på inlämningsuppgifterna svarade mot god prestation på tentamen. God 
prestation på inlämningsuppgifterna svarade däremot inte mot ett förbättrat resultat på CSEM. 
Författarna drar slutsatsen att de komplexa problemen inte har förbättrat studenternas 
begreppsliga förståelse men att det gjorde stor skillnad på hur studenterna lyckades på 
tentamen. Författarna menar att den begreppsliga förståelsen verkar utvecklas gradvis och att 
det inte nödvändigtvis är fullgod efter en introduktionskurs i elektromagnetism. Däremot 
verkar komplexa problem vara mycket motiverande för studenter, framförallt 
ingenjörsstudenter. Författarna reflekterar över hur det går att förbättra komplexa problem för 
att öka även den begreppsliga förståelsen hos studenterna snarare än att endast förbättra 
problemlösningsförmåga och skriver att mer fokus bör läggas på begreppslig reflektion och 
förklaring. Författarna hänvisar till en studie (Crouch & Mazur, 2001) som pekar på att då 
studenter fått förklara sina lösningsgångar har detta bidragit till rika diskussioner och 
utvecklat studenternas begreppsliga förståelse likväl som problemlösningsförmåga. 

4.3 Förtydligande av vanliga uttryck i arbetet 

För att förenkla läsandet av detta arbete har vi genomgående använt oss av ett förkortat 
skrivsätt när det gäller ett i detta arbetet väldigt vanligt uttryck. När vi i allmänna ordalag 
pratar om både “elever och studenter” skriver vi endast “elever”. Med ordet elev menar vi 
normalt sett en person som läser på gymnasienivå eller lägre nivå och ordet student står för 
någon som läser på universitet eller motsvarande.  
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Elevers och studenters uppfattningar av magnetism 

Som tabellen i avsnitt 4.2.2 visar fann vi ett antal uppfattningar som är vanliga bland elever. 
De två vanligaste är uppfattningarna att (1) magnetiska poler är elektriskt laddade, det vill 
säga att elever och studenter tror att nord- och sydpol är negativt respektive positivt laddade, 
samt att (2) elektriska laddningar påverkas av en kraft i ett magnetiskt fält, även om de är 
stillastående. Båda dessa uppfattningar har kommit fram i fem olika studier. En variant av 
uppfattningen att magnetiska poler är elektriskt laddade, är att de är elektriskt polariserade, en 
uppfattning som återfanns i tre studier. Vi vet att elever i stor utsträckning blandar ihop 
elektriska och magnetiska fält, därför ställer vi oss frågade till om uppfattningen att en 
stillastående laddning känner av en kraft i ett magnetiskt fält verkligen är en missuppfattning. 
Om eleverna felaktigt tror att det magnetiska fältet är ett elektriskt fält så är det inte fel på 
deras resonemang när de sedan påstår att en stillastående laddning påverkas av fältet. 
Uppfattningen att stillastående laddningar påverkas av en kraft i ett magnetiskt fält skulle 
alltså kunna bero på att eleverna blandar ihop magnetiska och elektriska fält, inte att de 
missförstått hur ett magnetiskt fält påverkar en laddning. 
 
Två andra vanliga uppfattningar är de som rör magnetiska fältlinjer. Den ena går ut på att 
elever gör en alldeles för enkel tolkning av vad magnetiska fältlinjer är. De ser dessa 
individuella linjer som något mycket verkligt som direkt interagerar med föremålen och “rör” 
vid dessa. Dessutom menar elever och studenter att det magnetiska fältet uppstår på grund av 
att fältlinjerna finns, det görs alltså en skillnad på det magnetiska fältet och fältlinjer. 
Uppfattningen om reella fältlinjer framkom i tre studier. En annan uppfattning som rör 
fältlinjerna upptäcktes i tre studier, det var fall då elever och studenter har tolkat fältlinjerna 
som en magnetisk kraft: Det vill säga att fältlinjerna direkt motsvarar den kraft som påverkar 
en partikel, riktad i fältlinjernas riktning. Den mer adekvata förklaringen är att en laddning 
påverkas med en kraft som är vinkelrät mot de magnetiska fältlinjerna och fältlinjerna är i 
detta fall bara ett hjälpmedel för att ta reda på hur en laddning påverkas. Att så många elever 
ändå använder förklaringar av magnetiska fält ser vi som en produktiv resurs som kan 
användas av lärare, mer om detta under 5.1.3. 
 
Vi har inte hittat så många lämpliga uppfattningar i våra undersökta arbeten, något som vi tror 
beror på att de flesta författare fokuserar på missuppfattningar istället för “uppfattningar”, 
alltså för den vetenskapligt acceptera modellen eller läroplansmodellen. Av de korrekta 
uppfattningar som vi ändå har funnit är Ampères modell den vanligaste uppfattningen för hur 
en magnet fungerar, vilken vi redogjort för tidigare (avsnitt 1.3.4). Ampères modell om 
magnetism framkom i två studier. Detta ger ett sken av att denna uppfattning är ovanlig hos 
elever jämfört med tidigare nämnda uppfattningar som framkommit i flera studier, något som 
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vi alltså inte tror är korrekt. Vi kan som referens ange att i Guisasola m.fl:s (2004) 
undersökning använde cirka 20 % av eleverna Ampères modell för att beskriva magnetism, 
medan cirka 50 % beskriver magnetism med elektriskt laddade poler eller elektrisk induktion. 
I Borges och Gilbert (1998) som är den andra artikeln där elever förklarar magnetism med 
Ampères modell använder färre än 26 % Ampères modell och av de övriga eleverna är det 
47% av som tror att magnetism istället beror på elektriskt laddade poler eller elektrisk 
induktion. Artikeln är otydlig i hur många elever som ger detta svar men med tanke på att 
antalet tillfrågade gymnasieelever är så litet (n=19) så rör det sig antagligen om mellan 10 % - 
20 % som använder Ampères modell. Ampères modell är, då den är en läroplansmodell, 
givetvis en produktiv resurs som kan användas i undervisningen, mer om detta under 5.1.3. 
 
Ytterligare en förklaring till hur magnetism uppstår och fungerar är att det beror på magnetens 
speciella materialegenskaper, en uppfattning som förekom i tre studier. När det gäller hur 
magneter interagerar med laddningar kan en elev använda någon av de ovanstående 
uppfattningarna om fältlinjer eftersom deras förklaring inte säger något om hur interaktionen 
mellan magnet och laddning fungerar. 
 
Vad gäller tillämpandet av någon av de två högerhandsregler som finns inom 
elektromagnetismen (se avsnitt 1.3.9) finner två studier att eleverna använder sig av 
högerhandsregeln för att bestämma en kraft på laddningar i magnetfält och två andra artiklar 
ser att elever använder högerhandsregeln för att bestämma magnetfältet runt en ledare. Även 
detta är en produktiv resurs som kan användas i undervisning. 
 
Elektromagnetisk induktion undersöktes bara i tre av artiklarna. Två av dessa fann två vanliga 
uppfattningar hos eleverna. Den ena är att eleverna uppfattar att det krävs rörelse för att 
inducera en ström hos en slinga i ett magnetfält. Den andra är att eleverna inte förstår vad som 
menas med förändring av magnetiskt flöde, vilket är det som krävs för att det ska induceras en 
ström. Med andra ord nosar eleverna vid en förklaring som ligger nära den vetenskapliga, det 
krävs bara några korrigeringar. Med tanke på detta ser vi uppfattningen att det är rörelse som 
inducerar ström som en produktiv resurs. 

5.1.2 Utvärderade förbättringsmöjligheter av undervisning om magnetism 

Vi börjar med Bagno och Eylon (1997) som bytte ut den traditionella undervisningen, se 
avsnitt 1.1.2 mot en integrerande undervisning där eleverna fick vara aktiva i sin 
kunskapsinhämtning genom att skapa en personlig begreppskarta. Dessa elever fick sedan 
undervisning där svåra begreppsliga problem var vanligare än i traditionell undervisning. Det 
visade sig att detta arbetssätt gav kraftigt förbättrade resultat jämfört med den traditionella 
undervisningen. Både vad gällde resultat på ett standardprov med vanliga räkneuppgifter men 
också på ett prov där man främst testade elevernas begreppsförståelse. Att själv skapa sin 
kunskap, exempelvis genom arbetet med begreppskartan och belysning av svåra begreppsliga 
problem, tror vi främjar elevers förståelse av magnetism; det skapar en starkare förståelse att 
aktivt jobba med begreppsuppfattning. P-prims som nämnts innan är ofta djupt rotade hos 
elever för att de har starka kopplingar till vårt sensomotoriska minne. För att närma sig en 
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sådan djupt förankrad förståelse för begrepp kan det vara klokt att lägga ned möda på att 
koppla fysikaliska begrepp till varandra och omvärlden genom att skapa en begreppskarta. En 
utveckling av den begreppskarta Bagno och Eylon pratar om kan vara att just relatera begrepp 
till saker vi kan se eller känna för att göra en koppling likt de som görs vid skapandet av en p-
prim. Sammanfattningsvis är resultatet som Bagno och Eylon presenterar imponerande när 
man betänker att eleverna i deras undersökning får lära sig ganska avancerad fysik, bland 
annat går man igenom Maxwells ekvationer. 
 
Nästa förbättringsförslag kommer från Seroglou m.fl. (1998) och de använde sig av 
utbildningsmaterial med starka visuella egenskaper och en design baserad på utvalda 
historiska experiment, främst från Faraday. Detta hjälpte deras elever att ändra sina alternativa 
synsätt inom elektromagnetismen till mer vetenskapligt korrekta förklaringar. Att använda 
historiskt baserade vetenskapliga experiment för att främja elevernas förståelse av dagens 
läroplansmodeller ökar faktiskt elevernas begreppsliga förståelse av elektromagnetism. Som 
exempel kan vi ta följande experiment där syftet var att eleverna att samma elektriska effekter 
produceras oavsett om man använder ett batteri eller friktion för att skapa dessa: Först lät man 
eleverna ansluta en fluorescerande remsa till en strömkrets, vilket gjorde att remsan började 
lysa. Sedan fick de gnugga samma remsa med en bit ylletyg, något som också fick remsan att 
lysa. Detta sätt att arbeta är i samma anda som konstruktivismen, se avsnitt 1.1.1, där tanken 
är att individen själv skapar sin kunskap, precis som eleverna fick göra i Seroglous 
experiment. Återigen kan vi här se en koppling till sensomotoriken; elever som ser och 
upplever experiment verkar få en djupare förståelse. 
 
Dori och Belcher (2005) undersökte hur TEAL-baserad undervisning (se avsnitt 4.2.4 för mer 
information om TEAL) fungerade.  De kom fram till att den sociala delen med diskussioner 
mellan studenterna var en viktig faktor vid kunskapsbildandet, precis som vi tidigare skrivit 
om socialkonstruktivism under 1.1.1. När de lät studenterna sitta och arbeta i mindre grupper 
(antingen tre eller nio elever) noterade de att deras högpresterade studenter fick chans att 
hjälpa andra studenter. De svagpresterande studenterna berättade att de uppskattade 
möjligheten att ställa frågor i ett mer informellt sammanhang och då slippa skämmas över 
sina bristande kunskaper. Att just diskutera fysik blir ett väldigt direkt sätt att försöka 
konstruera kunskap och komma till någon slags konsensus om hur vi kan uppfatta eller tolka 
ett fenomen. En undervisningsform med fler experiment och diskussioner mellan elev och 
elev eller elev och lärare verkar främja elevers begreppsliga förståelse, något som även hade  
effekt på prestationen vid vanliga traditionella prov. Vi kan här dra paralleller till Hake (1998) 
som funnit att studier med interaktiva undervisningsformer ger avsevärt större 
kunskapsförbättringar hos elever. 
 
Narjaikaew m.fl. (2010) testade om en induktiv undervisningsansats (se avsnitt 1.1.1) skulle 
ha en positiv effekt på studenternas resultat något. Vad de gjorde var att först låta studenterna 
titta på ett lärarlett experiment och sedan fundera på resultatet och orsakerna till det som 
observerats. Efter detta kom en föreläsning med begreppsliga frågor till eleverna och till sist 
fick de räkna på egen hand. Det verkar som att induktiva arbetssättet där man låter eleverna 
själva söka kunskap är en bra metod både för att skapa både djupare förståelse och för att få 
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studenterna att minnas sina lärdomar längre, i alla fall i detta sammanhang. Studenternas 
resultat på CSEM ökade också betydligt. Återigen ser vi exemepl på där aktivt konstruerande 
av kunskap har förbättrat elevers begreppsförståelse. Kopplingen till vårt sensomotoriska 
minne finns också i form av att eleverna får se lärarledda experiment. 
 
Leppävirta m.fl. (2011) lät sina studenter lösa komplexa problem som inlämningsuppgifter på 
en introduktionskurs i elektromagnetism. Det visade sig att en god prestation på 
inlämningsuppgifterna svarade emot en god prestation på tentamen. Dock svarade inte en god 
prestation på inlämningsuppgifterna mot ett förbättrat resultat på CSEM. Detta visar enligt 
författarna på att den begreppsliga förståelsen utvecklas långsammare än 
problemlösningsförmågan och det stämmer väl också med vår uppfattning. Vi tänker också 
här att orsaken till att elevernas komplexa inlämningsuppgifter inte hjälpte dem att få bättre 
begrepplig förståelse kan ha en koppling till att räkneuppgifter är typiskt deduktiva till sin 
natur. Eleverna blir alltså bra på att räkna och tycker att det är intressant, men tyvärr blir den 
kunskap de inhämtat så starkt bunden till det område som de arbetar att den blir väldigt 
begränsad i sitt användningsområde 

5.1.3 Implikationer för undervisning om magnetism 

Vad gäller de uppfattningar som finns hos eleverna både innan och efter undervisning om 
magnetism drar vi ett antal slutsatser som vi kan tillämpa i vår framtida undervisning: 
Elever har svårt att skilja på elektriska fenomen och magnetiska fenomen. En mycket vanlig 
uppfattning hos elever är se magnetiska poler som elektriskt laddade, att förklara skillnaden 
mellan elektricitet och magnetism för elever verkar alltså vara av stor vikt. 
Vidare verkar det vara vanligt förekommande att elever har någon form av uppfattning av 
magnetiska fält och hur dessa verkar, även om elevernas förståelse och användning av dem 
inte alltid är korrekt. Den viktiga slutsatsen här är att elever verkar komma ihåg att det finns 
ett magnetiskt fält och att de i många fall kan illustrera hur dessa ser ut, men att de inte förstår 
deras funktion eller hur de påverkar sin omgivning. Vi tror att det är en bra grund att utgå från 
elevers tidigare erfarenheter i sin undervisning.  
Eleverna verkar också vara medvetna om de två högerhandsregler som finns för magnetiska 
fält. Att vara konsekvent med användningen av dessa samt använda dem i olika situationer 
tror vi kan främja elevers begreppsuppfattning. I och med att elever visade att de kunde 
använda dem i typexempel tror vi det är viktigt att tillämpa dem i olika fall. Till exempel för 
att ta reda på det magnetfält som en rakströmförande ledare ger upphov till, vilket är grunden 
till Ampères modell. 
 
Ampères modell är en vetenskapligt adekvat modell av magnetismen och i de få studier där 
den framkommer verkar den finnas hos ungefär en femtedel av eleverna. I och med att 
Ampères modell är grundläggande för hur magneter fungerar och att den ger en koppling 
mellan magnetism och elektricitet är det tråkigt att bara cirka 20% av eleverna använder 
denna förklaring. Vi tror också att det skulle kunna vara givande att koppla ihop elektriska 
fenomen med magnetiska fenomen genom en relativistisk förklaring (se avsnitt 1.3.6). Detta 
för att göra magnetiska fält mindre abstrakta, eftersom eleverna verkar vara mer förtrogna 
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med elektriska fält. En sådan ansats erbjuder en förklaring till att en magnetisk kraft verkar 
vinkelrätt mot magnetfältet, man konstaterar inte det bara som ett empiriskt faktum, eller som 
ett magiskt fenomen som man gjorde i förr. Detta borde också leda till att man eliminerar 
uppfattningen att magnetism beror på materialegenskaper som Guisasola m.fl. (2004) och 
Borges och Gilbert (1998) funnit. 
 
Denna studie ger insikt i ett antal undervisningssätt som främjar elevers begreppsliga 
förståelse. Något som är gemensamt för de förbättringsmöjligheterna är att de fokuserar på att 
elever själva konstruerar sin kunskap för att skapa mentala modeller som är i linje med de 
läroplansmodeller som vi önskar att eleverna ska ta med sig från undervisningen. Bagno och 
Eylon (1997) föreslår att eleverna får skapa en begreppskarta över alla de samband som råder 
inom ett område. På detta sätt ska de få en sammanhängande kunskapsstruktur över hela 
området, istället för lösryckta samband. De poängterar också att det är effektivt att kombinera 
denna typ av aktivitet med att behandla begreppsligt svåra problem för att få eleverna att 
fundera på och konstruera kvalitativ kunskap om elektromagnetism. Narjaikaew m.fl. (2010) 
beskriver ett liknande sätt där eleverna själva inbjuds till att fundera över och konstruera sin 
kunskap med en induktiv ansats. Dori och Belcher (2005) har också fokus på att eleverna 
själva får konstruera sin kunskap, i deras fall spelar diskussioner en stor roll, något som ingår 
i tidigare nämnda studier också fast i mindre utsträckning. TEAL-undervisningen har också en 
ansats där begreppsligt svåra fenomen presenteras med laborationer och demonstrationer som 
sedan diskuteras. Gemensamt för dem är att alla bygger på att i någon mån låta eleverna skapa 
sin egen förståelse för begrepp, samtliga använder sig även av någon form av visualisering 
som eleverna tar hjälp av. Dessa två komponenter verkar åtminstone enligt artiklarna i vår 
studie vara goda verktyg för att skapa bättre begreppslig förståelse hos elever. 
 
 Ingen av de analyserade studierna lägger dock större vikt vid kvantitativ problemlösning. 
Leppävirta m.fl. (2011) visar i sin studie att avancerad problemlösning inte främjar 
begreppslig förståelse men gör att eleverna presterar bättre på tentamen. I slutändan handlar 
det om vilken kunskap som prioriteras i skolan, problemlösning eller förståelse, som avgör 
hur vi lägger upp vår undervisning. Vi har här några konkreta förslag som har visat goda 
resultat för förbättrad begreppslig förståelse på gymnasie- och universitetsnivå. 
 
Ett intressant samband som vi sett hos både Dori och Belcher (2005) och Leppävirta m.fl. 
(2011) är elevers inställning till undervisningen: Leppävirta m.fl. (2011) testar ett upplägg 
med lösning av komplexa problem som inte förbättrar elevernas begreppsliga förståelse men 
som eleverna ändå är mycket positiva till. Dori och Belcher (2005) driver ett mycket 
framgångsrikt förbättringsarbete inom sin undervisning som mer än halverar antalet 
underkända elever och markant förbättrar deras begreppsliga förståelse. Trots detta är det 46% 
respektive 30% i de två testgrupperna som inte skulle rekommendera kursen till sina 
kamrater. Även i denna studie tycker eleverna att det mest givande är problemlösningen, trots 
alla andra aspekter som gör TEAL annorlunda ur ett undervisningsperspektiv. Detta ger en 
antydan om att det kan finnas en konflikt mellan hur elever vill bli undervisade och hur de ska 
undervisas för att lära sig så mycket som möjligt. 
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5.2 Metoddiskussioner 

5.2.1 Vårt arbete 

Som nämnts tidigare genomförde vi vårt arbete som en systematisk litteraturstudie. Vi valde 
att all litteratur skulle finnas till gänglig i databasen ERIC eller Inspec och att vi bara skulle 
använda artiklar som var peer-reviewed. Det finns säkert mycket annan relevant forskning 
som vi missat eftersom den inte finns representerad i ERIC eller Inspec och inte var kodad 
med de ord vi använt i våra sökningar. Vi är medvetna om att detta är en brist, men tyvärr har 
vi varit tvungna begränsa oss på vissa områden då vi tyvärr inte har obegränsat med tid till 
vårt förfogande. 
 
När man som vi arbetar i enlighet med en systematisk litteraturstudie ska man följa sin 
uttalade sökstrategi, något som rimmar dåligt med att vi tagit med ytterligare artiklar som vi 
inte fann i vår artikelsökning. Under arbetets gång hittade vi dock nya och väldigt intressanta 
artiklar som refererades till av den redan utvalda litteraturen. Vi valde då att ta med dessa nya 
artiklar med hänvisning till att de tillförde väldigt mycket till vår studie. Våra artiklars 
ursprung är från hela världen, även om vi inte lyckades hitta några skrivna i Sverige, vilket 
innebär att nivån på undervisningen som förekommit i olika studier varierar något från den 
som elever får här i Sverige. 

5.2.2 Våra undersökta artiklar 

Som vi varit inne på under 5.1.1 så är det perspektiv på elevers uppfattning som författarna 
väljer avgörande för vilket resultat de får, vad man hittar beror alltså på hur man letar. Flera 
av författarna exempelvis Saglam och Millar (2006) och Leppävirta (2012a), (2012b) har letat 
efter alternativa uppfattningar, till skillnad från Borges och Gilbert (1998) som tittat på 
elevers mentala modeller, eller Guisasola m.fl. (2004) som gjort en fenomenografisk studie. 
Ansatsen att söka efter alternativa uppfattningar täcker in de flesta ickevetenskapliga 
uppfattningar som elever kan ha. Dock omfattar dessa ansatser tyvärr inte de vetenskapligt 
sanktionerade uppfattningar som man vill att eleverna ska lära sig, eftersom dessa ansatser 
inte letar efter dessa. Nackdelen som vi kan se är att man får ett dåligt underlag för hur 
utbredda de alternativa uppfattningarna är relativt de vetenskapligt sanktionerade. Både den 
fenomenografiska ansatsen och sökandet efter mentala modeller, om vi utgår från den 
förklaringen som Gilbert (2004) beskriver, ger en möjlighet att finna de uppfattningar som 
elever har oberoende om de är “rätt” eller “fel”. På det sättet är det resultat vi redovisar här 
något skevt eftersom vi vill få kunskap om alla uppfattningar som elever besitter.  
 
I flera av de studier vi undersökt har CSEM använts som ett verktyg för att söka efter elevers 
uppfattningar. Det är ett bra verktyg för att samla information om hur elever tänker kring ett 
trettiotal frågor inom elektromagnetism. Den kritik vi har emot testet är att det på grund av sin 
utformning som ett flervalstest inte ger oss svar på vad elever har för mentala modeller. En 
mental modell är något som varje elev skapar (Gilbert, 2004) och den utgör elevens sätt att 
förstå något som läraren försöker lära ut. I och med att CSEM redan har färdiga modeller, 
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både felaktiga och naturvetenskapliga, får vi bara reda på vilka av dessa eleverna identifierar 
sina resonemang med. Efter att ha genomfört denna studie kan vi dock konstatera att de 
uppfattningar som förekommer i studier där CSEM har använts är mycket lika exempelvis de 
som framkommer i Guisasola m.fl. (2004) som har en fenomenografisk ansats, vilket ger en 
fingervisning om att CSEM är tillförlitligt för de vanligaste uppfattningarna. 
 
Thong och Gunstone (2008) har skrivit en artikel där de undersöker studenters uppfattning om 
elektromagnetisk induktion. De har dock valt att endast skriva om de “nya” uppfattningar som 
de hittar i sin studie. Här finns det två problem som vi ser det. Det ena är att det är väldigt 
svårt att veta om deras uppfattningar verkligen är nya: vi har i vår studie hittat ytterligare två 
artiklar som visar på en uppfattning om verkliga fältlinjer hos magnetfält som förefaller 
snarlig den som Thong och Gunstone (2008) menar sig vara ensamma om. För det andra tar 
de alltså inte upp de övriga uppfattningar som de funnit som i deras mening inte var unika. 
Detta gör att vi som läsare tyvärr inte får veta hela “sanningen” om deras studie.  
Vi har inte hittat någon artikel som beskrev när författarna hade testat alternativ undervisning 
som inte gett förbättrade resultat. Detta kan bero på att man inte skriver artiklar om studier 
som inte ger “resultat”, eller att man så gärna vill att ens nya alternativa undervisning ska vara 
framgångsrik att man blundar för andra faktorer som kan påverka mer än den nya 
undervisningen, så som inspirerade lärare, duktigare elever eller annat. Men det är utanför 
detta arbetes omfång att ta upp detta till djupare studie. 

5.3 Vidare forskning 

Vi har hittat en del studier som gjorts inom vårt valda område, dock inte så många som vi 
hade hoppats på och dessutom inga alls från Sverige. Med tanke på hur svårt det faktiskt 
verkar vara för studenter och elever med magnetism tycker vi att det skulle vara av stor vikt 
att genomföra studier även i Sverige. Både med inriktningen att undersöka den nuvarande 
situationen, men också för att testa olika didaktiska arbetssätt och se om det går att utveckla 
den svenska gymnasieskolans fysikundervisning inom det magnetiska fältområdet. Detta kan 
bli ett område som vi själva kommer att arbeta vidare med under vår nästa examensarbete 
inom lärarprogrammet.  
 
Vidare är de flesta artiklar vi använt i vår studie sådana som inriktar sig på att finna elevers 
alternativa uppfattningar inom magnetism. Det skulle vara intressant med ett större underlag 
av fenomenografiska studier för att få en bättre uppfattning om hur de alternativa 
uppfattningarna förhåller sig till de vetenskapligt bättre förankrade. Att studera skillnader 
mellan olika länder skulle också kunna vara ett spännande och givande forskningsområdet, 
något som Saglam och Millar (2006) var inne och nosat på i sin studie. 
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6 Slutord 
Studien 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.  
 
ROSE -projektet (2014) visar på att elever tyvärr tycker mindre om de naturvetenskapliga 
ämnena än andra skolämnen. Dessutom uttrycker elever att undervisningen i naturvetenskap 
bara i liten utsträckning visat dem hur viktigt detta är för vår kultur och vårt sätt att leva. Kan 
en kvalitativ ansats på fysikundervisning råda bot på detta? I styrdokumentet för Fysik 2 i 
GY11 (Skolverket, 2014) är det endast två av tjugotre punkter som handlar om att 
matematiskt lösa fysikaliska problem. Egentligen är lärare betydligt friare att prata om, titta på 
och uppleva fysik med sina elever istället för att räkna på det, än vad vi har erfarit under vår 
egna skolgång och även under vår VFU. Vad är det som får alla lärare till att arbeta så hårt 
med kvantitativ fysik/matematisk fysik? Elevernas motstånd mot det (som vi sett i vissa 
studier), kvantitativa läromedel, lärarutbildningen, central styrning medelst stora prov eller 
något helt annat?! 
 
Vi inbjuder alla till att fundera ett varv till kring vad som prioriteras i fysikundervisning. 
Givetvis behövs det individer som är duktiga på att räkna fysik men det är långt från alla som 
läser fysik i svensk grundskola som ska den vägen vandra. Vi avslutar med följande citat från 
skolverkets ämnesplan för fysik under rubriken “Ämnets syfte”: 
 
“Den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel 
teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse av fysikens betydelse i samhället. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår 
omvärld” 
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7 Tack till 
Vi vill skicka ett stort tack till Jesper Haglund som hjälpt oss under hela vårt examensarbete 
med goda råd, tips och kommentarer. Tack också till Fredrik Jeppsson och alla andra 
inblandade i introduktionskursen till examensarbetet, det var en enorm resurs! Till sist ska ett 
tack riktas till tålmodiga flickvänner som stått ut med att vi varit upptagna på kvällar och 
helger. 
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Appendix I - Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans skrivit inledning, centrala begrepp, styrdokument, syfte och 
frågeställningar, metod , resultatdiskussion, slutord, referenser och referenslista. Vi har också 
arbetat mer självständigt med vissa delar i arbetet, även om vi sedan gått igenom varandras 
texter, rättat fel och lagt till text där det har behövts.  
 
Johan har gjort tabeller, skrivit om magnetismens idéhistoria, metoddiskussion och vidare 
forskning. Han har också skrivit sammanfattningar om följande artiklar: 
• Difficulties in learning the introductory magnetic field theory in the first years of university 
• Models of magnetism 
• Assessing undergraduate students’ conceptual understanding and confidence of 
electromagnetics 
• From problem solving to a knowledge structure: An example from the domain of 
electromagnetism 
• How does technology-enabled active learning affect undergraduate students' understanding 
of electromagnetism concepts?” 
• Complex problem exercises in developing engineering students’ conceptual and procedural 
knowledge of electromagnetics 
 
Jörgen har gjort och fixat bilder, skrivit teorigenomgång av magnetism, haft huvudansvar för 
korrektur, samt skrivit sammanfattningar om följande artiklar: 
• Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism 
• Upper high school students’ understanding of electromagnetism 
• Students initial knowledge of electric and magnetic fields - more profound explanations and 
reasoning models for undesired conceptions 
• Some student conceptions of electromagnetic induction 
• The effect of naïve ideas on students’ reasoning about electricity and magnetism 
• History of science and instructional design : The case of electromagnetism 
• Magnetism teaching sequences based on an inductive approach for first-year Thai university 
science students 

 


