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Sammanfattning
Svenska översättningar av Brief Electricity and Magnetism Assessment (BEMA)
och Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM) har gjorts. BEMA
och CSEM är forskningsbaserade flervalsprov som testar konceptuell förståelse
inom elektromagnetism och kan vara utgångspunkt för en fysikundervisning med
fokus på konceptuell förståelse på flera nivåer av utbildning. Originalfigurer har
använts med en figur modifierad för att förtydliga positionen av en partikel (CSEM
uppgift 15). För att motivera översättningarna har det argumenterats för en koncep-
tuell fysikundervisning i kontrast mot en traditionell. Detta gjordes utifrån Skol-
verket, en rapport ifrån Skolinspektionen och ett flertal publikationer inom Physics
Education Research (PER). Speciellt har det argumenterats för en konceptuell fy-
sikundervisning inom elektromagnetism genom att en översikt av de konceptuella
utmaningar som området ofta innebär för elever har presenterats. Vid tillfällen har
det också givits riktlinjer för hur utbildare kan gå tillväga för att bemöta dessa
utmaningar.

Utifrån aspekterna svårighetsindex, träffsäkerhet och reliabilitet inom Classic
test Theory (CTT) kan BEMA och CSEM anses vara likvärdiga. Den som vill
använda BEMA eller CSEM bör därför främst, och kanske också enbart, kolla på
vilket av testerna som innehållsmässigt bäst stämmer överens med den aktuella
kursen. BEMA och CSEM är innehållsmässigt väldigt lika och har flera uppgif-
ter gemensamma, samtidigt som det finns skillnader, till exempel testar BEMA
förståelse för elektriska kretsar medan CSEM inte gör det.

Antar vi att BEMA och CSEM är likvärdiga utvärderingsverktyg, och eftersom
båda består av ungefär lika många (31 och 32) uppgifter samt enbart flervals-
frågor, kan de användas som för- och eftertest inom samma grupp eller parallellt
om två grupper ska testas inom samma kurs. Uppgifter om elektriska kretsar kan
då behöva uteslutas ifrån BEMA för en bättre innehållsmässig överensstämmelse
mellan proven. CTT är beroende av testgrupp, och eftersom de CTT resultaten som
presenteras är baserade på amerikanska collegestudenter kan det vara lämpligt att
som utbildare undersöka om BEMA och CSEM även är likvärdiga inom den kon-
text som de ska användas.
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Abstract
Swedish translations of Brief Electricity and Magnetism Assessment (BEMA) and
Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM) have been made. BE-
MA and CSEM are research-based multiple choice tests on conceptual understan-
ding of electromagnetic concepts. They can be used as a starting point for physics
teaching with emphasis on conceptual understanding at several levels of educa-
tion. Figures are from the original tests with one figure modified in order to clarify
the position of a particle (CSEM question 15). In order to motivate the transla-
tions I make a case for a conceptual approach to physics teaching in contrast to
a traditional. This was based on the Swedish National Agency for Education, a
publication from the Swedish School Inspectorate and several publications within
Physics Education Research (PER). I Specifically make a case for a conceptual ap-
proach to physics teaching within electricity and magnetism with an overview of
common student difficulties. Occasionally guidelines for how educators can deal
with these challenges are given.

Based on the aspects difficulty, discrimination and reliability within Classic test
Theory (CTT) BEMA and CSEM can be considered equivalent. Those who wish
to use BEMA or CSEM should therefore mainly, and perhaps only, decide which
test to use based on which test that best matches the course in terms of covered
content. Contentwise BEMA and CSEM are very similar and have many questions
in common. However, there are differences between them. For example, BEMA
tests understanding regarding electric circuits while CSEM does not.

If we assume that BEMA and CSEM are equal in quality and combine this with
the fact that they are made out of almost the same amount of questions (31 and 32)
that are only multiple choice, BEMA and CSEM can potentially be used as pre-
and post-tests within the same group or in paralell if two groups are to be tested
within the same course. In order to match the two tests in terms of content, electric
circuit questions could be omitted from BEMA. CTT results depend on the tested
group, and since the CTT results that are presented is based on American college
students, further investigation is needed to ensure that they are equivalent also in
the Swedish context.
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1 Inledning
Fysik är ett ämne som består av ett spektrum av kunskaper och färdigheter, vil-
ket innebär att det finns inget entydigt lärandemål för all fysikundervisning. Ex-
empel på lärandemål inom fysik är att kunna arbeta enligt den naturvetenskapli-
ga modellen, att kunna resonera med ett naturvetenskapligt språk med lämpliga
begrepp från fysiken och att kunna lösa fysikaliska problem. Fysikundervisning
hävdas kunna grovt indelas i två olika kategorier utifrån deras främsta lärandemål.
Här benämns de två kategorierna traditionell respektive konceptuell fysikunder-
visning.

Syftet med detta projekt är att visa varför en konceptuell undervisning är att
föredra vid undervisning av fysik och speciellt elektromagnetism. Målet är att
producera svenska översättningar av två utvärderingsverktyg som testar koncep-
tuell förståelse inom elektromagnetism, och på så sätt göra ett bidrag till kun-
skapsmätning av konceptuell förståelse och konceptuell undervisning av fysik på
gymnasieskolan, gymnasievux och universitet. Flera [1–5] anser att administrering
av forskningsbaserade konceptuella prov är en betydande drivkraft till utveckling
av fysikundervisning och fysikdidaktisk forskning. Testerna kan bidra till ett fo-
kus på förståelse i undervisning samt ge konkreta bevis huruvida undervisning
är effektiv eller inte. För att kunna bedriva en konceptuell undervisning krävs att
läraren har en tydlig strategi för att lokalisera alternativa uppfattningar bland sina
elever [6], och dessa tester kan spela en central roll i en sådan strategi. Testerna
som översätts är ”Brief Electricity and Magnetism Assessment” (BEMA) [7] samt
”Conceptual Survey of Electricity and Magnetism” (CSEM) [8, 9].

Under avsnitt 2 ges en definition av en traditionell kontra en konceptuell fysik-
undervisning baserat på utvecklingen av naturvetenskaplig undervisning och Phy-
sics Education Research (PER) under 1900-talets USA, samt egna erfarenheter.
Därefter argumenteras det för ett konceptuellt tillvägagångssätt för fysikundervis-
ning. Under avsnitt 3 ges en forskningsöversikt av de konceptuella utmaningar
som är vanligt förekommande för elever som studerar elektromagnetism. Syftet
med avsnittet är att göra utbildare medvetna om de utmaningar som elever ofta
upplever och på så sätt kunna förbättra sin undervisning. Under avsnitt 4 ges en
närmare presentation och jämförelse av BEMA och CSEM utifrån innehåll och
Classic test Theory (CTT).
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2 Traditionell och konceptuell fysikundervisning

2.1 Undervisningsmodellernas framväxt i utvecklingen av na-
turvetenskaplig undervisning och Physics Education Rese-
arch (PER) under 1900-talets USA

2.1.1 Vad är PER?

PER är ett forskningsområde som kan sägas bestå av två delar [10]. Den första
är att försöka kartlägga elevers kognitiva aktivitet när de jobbar med fysikaliska
koncept, och kan kallas den fundamentala delen av PER. Mönster i elevers resone-
mang över tid och mellan elevgrupper leder till att PER forskare formulerar teorier
som genererar förslag till undervisningsmodeller som ökar elevers inlärning, vilket
är tillämpad PER.

2.1.2 Utveckling under 1900-talets USA

Den Naturvetenskapliga undervisningens historia i USA under 1900-talet spelar
en viktig roll i utvecklingen av PER och en konceptuellt inriktad fysikundervis-
ning. Den historiska redogörelsen baseras på [11] varifrån alla citat är hämtade.

I USA fanns det redan under tidigt 1900-tal en uppfattning att fysikundervisning
var alltför kvantitativt och matematiskt lagd, vilket ledde till en negativ inställning
mot fysik hos amerikanska ungdomar:

It was argued that physics experiments and textbook problems had be-
come so quantitative and were presented in such abstract contexts that
it was difficult to teach physics as relevant, interesting, or connected to
students’ everyday lives. Physics teachers reported that drilling of decon-
textualized information led to students ending up with misconceptions, a
distaste for physics, and lack of understanding of the true spirit of sci-
ence [11] (s. 449).

För att lösa problemen som beskrivs i citatet ovan växte idén fram hos utbildare
att fysiken skulle vara nära sammankopplad med elevers vardag, delvis på grund
av att samhället blev alltmer industrialiserat och teknologiskt krävande. Med and-
ra ord fanns det så småningom ett väldigt starkt fokus på allmänbildning. Det var
inte ovanligt att skolor erbjöd kurser i ”General science” (allmänvetenskap) för
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den som inte var intresserad för ett specifikt område, vilket lever kvar än idag. De
främsta förespråkare för allmänvetenskapliga kurser var vetenskapsfakulteter på
skolor och lärarutbildare, som visade stor skepsis mot ämnesspecifika naturveten-
skapliga studier. Flertalet fysiker, bland dem är Robert Millikan nämnvärd, ansåg
att allmäna vetenskapskurser inte var meningsfulla och skulle få motsatt effekt
genom att avskräcka fysikintresserade.

Ett par årtionden in på 1900-talet utbildades allt fler ungdomar men andelen som
studerade fysik minskade drastiskt. Forskare ansåg att fysikundervisning måste
grunda sig i genuint laborativt arbete för att uppmuntra elevers nyfikenhet och
upptäckande. I det laborativa arbetet menades det att elever skulle lära sig fysikens
principer. Även om det var mycket laborerande inslag i den undervisningen som
bedrevs var syftet att förstå tekniska apparater, och inte att uppmuntra nyfikenhet.
Till exempel kunde ett laborativt tema vara att förstå ångmotorn eller varför bensin
är farligt. De skilda åsikterna bland utbildare och fysiker var tydliga. Fysikernas
delaktighet i debatten minskade efter 1920 och skulle bli betydande igen under
efterkrigstiden. Ett ”vetenskap för vardagen”-fokus dominerade undervisning på
high school nivå även långt efter det.

Under 1960-talet bedrev flera fysiker projekt för att förändra fysikundervisning-
en:

curriculum projects strongly emphasized in-depth conceptual reasoning,
investigation-oriented student laboratory activities, reasoning from evi-
dence, and a focus on relatively few fundamental, unifying principles ins-
tead of a myriad of technical applications [11] (s. 452).

Resnick och Halliday fick med sin bok ”Physics for Students of Science and Engi-
neering” ett stort genomslag på collegenivå:

the new text dropped many topics previously considered standard, while
devoting longer, more conceptually detailed, and more mathematically
sophisticated discussions to fundamental principles that emphasized the
unity and modernity of physics. Practice problems emphasized algebraic
and qualitative solutions, rather than ones that were purely numerical;
”practica applications” [...] were dropped [11] (s. 452).

Efter 1967 växte PER som forskningsområde på universitet. PER bedrevs på flera
avdelningar och artiklar publicerades regelbundet. Flera ansatser för att förbättra
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collegefysik gjordes. I början av 1990-talet publicerade Hestenes och Halloun ett
forskningsbaserat test ”Force Concept Inventory” (FCI) [12, 13] som idag är ett
utbrett verktyg för att testa konceptuell förståelse inom mekanik [1,14–16]. Shoc-
kerande låga resultat på FCI från många håll i världen har resulterat i en interna-
tionell spridning av forskningsbaserad undervisning och PER [10].

Under 1990-talet växte modern PER fram och lanseringen av FCI är en nyc-
kelhändelse i utvecklingen. Andelen high school examinander som tagit en fysik-
kurs hade drastiskt ökat från mitten på 1980-talet till millenieskiftet. Den största
anledningen till detta var konceptuella fysikkurser i 9:e klass och högre åldrar som
betonade kvalitativa resonemang och minimerade de matematiska inslagen. Även
”vanliga” fysikkurser fick mer konceptuella inslag. Tillsammans med de koncep-
tuella fysikkurserna ökade populariteten av Hewitts läromedel ”Conceptual Phy-
sics” [17] och versioner av den. Systematiskt arbete för att förbättra fysikundervis-
ning på universitetsnivå är nu omfattande. Nya high school kurser hade ett starkt
konceptuellt fokus, både kvalitativt och kvantitativt. ”Vetenskap för vardagen” var
nu inte lika etablerat.

Fysikundervisningens historia i USA ger oss en överblick av främväxten av
fysikundervisning som är baserad på konceptuella lärandemål och undersökande
aktiviteter. På high school idag ges konceptuella kurser frigjorda från matematik
och matematiskt avancerade fysikkurser parallellt. År 2005 baserade 6% av fy-
siklärare på high school sin undervisning på ett undersökande upplägg istället för
en traditionell undervisningsmodell. Orsaker till varför PER fick ett sådant starkt
konceptuellt fokus beskrivs mer i avsnitt 2.3.2.

2.2 Definition av traditionell och konceptuell fysikundervis-
ning

Definitionerna baseras på den tidigare beskrivningen av den amerikanska histori-
an, egna erfarenheter samt uttalanden från forskare inom PER. Den traditionella
fysikundervisningen har ofta som främsta mål att elever presterar väl på ett ma-
tematiskt komplext slutprov [14]. Undervisningens centrala budskap är att elever
vid problemlösning använder rätt ekvation, manipulerar den på rätt sätt om det är
aktuellt, och slutligen får fram rätt numeriskt värde. Problemen som elever ska
kunna lösa är ”läroboksartade”, det vill säga de behandlar ofta fysikaliska koncept
på ett isolerat sätt. Undervisningen ger elever en begränsad möjlighet att få en
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helhetsbild av fysikens teori, dess arbetsmetoder och fysikaliska förlopp. Kursens
innehåll och strategier för problemlösning presenteras för elever främst genom
föreläsningar. Knight beskriver ett traditionellt förhållningssätt:

Most traditional texts are heavily weighted toward a quantivative and ana-
lytical approach to physics. There is a tacit assumption that students will
”pick up” the necessary conceptual ideas through extensive practice with
problem solving, and students are rarely or never asked to form a qualita-
tive argument to explain a physical process [15] (s. 14).

Konceptuell fysikundervisning definieras enligt det som Hewitt benämner ”con-
ceptual physics”:

By conceptual physics I mean a qualitative study of the central concepts
of physics with emphasis on mental imagery that relates to things and
events that are familiar in the everyday environment [18] (s. 305).

Hewitt förklarar vidare vad han menar med konceptuell förståelse:

That essential is a conceptual understanding of basic physics-the ability
to conjure a mental image of a physical interaction, process, or concept
and to be able to describe it verbally and symbolically, and to be able to
distinguish the concept from others that are closely related [18] (s. 309).

Den konceptuella undervisningen syftar alltså till att elever ska få en kvalitativ
förståelse av fysikaliska koncept, och således kunna tillämpa den på situationer i
deras vardag. Eleverna ska inte bara kunna lösa problem, utan även kunna beskri-
va förlopp och begrepp med hjälp av språk och/eller symboler. Knight beskriver
också de kunskaper som elever bör förväntas lära sig efter fysikundervisning:

we should expect students to reason qualitatively and logically about phy-
sics phenomena, to express their knowledge in multiple forms (verbal,
pictorial and graphical as well as mathematical), to achieve a modest un-
derstanding of the conceptual structure of physics (modest, because real
perfection cannot be attained in one year), and to have a decent understan-
ding of science as a process [15] (s. 3).

En tydlig diskrepans mellan ett kvantitativt och ett kvalitativt målfokus finns mel-
lan den traditionella och den konceptuella fysikundervisningen [19].
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2.3 Traditionell eller konceptuell fysikundervisning?
2.3.1 Skolverket och Skolinspektionen om fysikundervisning

Det är Skolverket som sätter ramarna för den fysikundervisning som bedrivs i
Sverige på gymnasienivå. Skolverket [20] beskriver syftet med fysikundervisning
på gymnasieskolan (och gymnasievux), och där finns det ingen uttalad distinktion
och således inte heller ett korande mellan kvantitativa och kvalitativa lärandemål.
Det är således svårt att som lärare direkt utifrån skolverkets riktlinjer veta om un-
dervisningen främst bör vara traditionell eller konceptuell. Skolverkets uttalanden
om undervisningen är mer övergripande, till exempel: ”Eleverna ska ges möjlighet
att analysera och lösa problem genom resonemang baserade på begrepp och mo-
deller, såväl med som utan matematik” [20]. Däremot så behöver eleverna en kon-
ceptuell förståelse för att utveckla de förmågor som alla elever ska ges möjlighet
att utveckla under fysikundervisningen: ”Förmåga att analysera och söka svar
på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem [...]”,
”[f]örmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att grans-
ka och använda information”, ”[k]unskaper om fysikens betydelse för individ och
samhälle” [20]. För att utveckla dessa förmågor krävs onekligen en konceptuell
förståelse och en helhetsbild av fysik. Skolverkets beskrivning bör alltså tolkas så
att fysikundervisningen på gymnasiet måste ha konceptuella inslag. Traditionell
undervisning syftar troligtvis i lägre grad till att eleverna ska uppnå de mål som är
formulerade av skolverket.

Skolinspektionen genomförde 2010 en kvalitetsgranskning [21] av fysikunder-
visning på 35 grundskolor runt om i Sverige, med fokus på årskurs 7-9. Resultaten
antas vara relevanta för undervisning på gymnasienivå. Skolinspektionen obser-
verade 110 lektioner samt intervjuade lärare, elever och rektorer. Resultaten var
bland annat att undervisningen inte sker i enlighet med kursplanen och att elever
upplever fysikundervisning som onödig och tråkig:

Många elever ser inte någon mening med att lära sig fysik. De tycker
också att ämnet är svårt och att fysikundervisningen är enformig. Ett stort
problem i skolorna är att lärarna inte tar reda på eller hänsyn till vad
eleverna är intresserade av i fysik. Eleverna kan heller inte påverka ar-
betssätt eller arbetsformer och de får sällan utvärdera fysikundervisning-
en [...] [21] (s. 8).
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Vidare visar flera elevcitat [21] på missnöjet med en traditionell fysikundervis-
ning: ”Alla lektioner är lika, man sitter och lyssnar och skriver” (s. 16), ”Vi får
alltid bara skriva av läraren. Jag lär mig inget av det” (s. 16). Enligt Skolinspektio-
nen beror bristande måluppfyllelse till stor del på att undervisningen inte relaterar
till elevers vardag och teknik i tillräckligt stor utsträckning till följd av att läraren
inte tar hänsyn till elevers efterfrågan när hen planerar sin undervisning, utan låter
lärobok och tradition bestämma. Inte bara problematiken med ett bristande fy-
sikintresse, utan också lösningen enligt Skolinspektionen är mycket lik den som
utbildningsexperter föreslog i USA på början av 1900-talet. Liknelsen att både
nutida och dåtida utbildare anser att fysiken måste relatera mer till elevers vardag
görs även i [11].

Vidare gör skolinspektionen [21] antydningar på att utöver ett vardagsfokus
bör undervisningen också vara mer konceptuellt orienterad: ”[e]leverna efterlyser
också mer tid för reflektion och eftertanke för att öka sin förståelse i fysik” (s. 29),
”[e]leverna vill [...] ha diskussionslektioner oftare” (s. 16), ”[p]å en annan skola
har eleverna fått mer tid för reflektion och diskussioner” (s. 14). I sammanhanget
lyfts det sistnämnda som ett inslag enligt kursplanen.

Sammanfattningsvis finns belägg från Skolverket och Skolinspektionen att fy-
sikundervisning på gymnasieskolan och grundskolan behöver mer konceptuella
inslag.

2.3.2 PER om fysikundervisning

Majoriteten av PER, fundamental som tillämpad, har ett konceptuellt fokus. En
kan fråga sig varför så är fallet, kvantitativ analys är onekligen en stor del av
fysiken. På senare universitetskurser finns det tydliga förväntningar på att studen-
ter har utvecklat en god problemlösningsförmåga. Varför fokuserar då inte PER
främst på att hitta undervisningsstrategier som på ett effektivt sätt utvecklar ele-
vers problemläsningsförmåga? För att besvara frågan presenteras först ett citat från
en fysiklärare:

If I don’t show my students how I solve problems on the blackboard, they
won’t know how to solve problems on their own [5] (s. 6).

Den som är involverad i fysikundervisning har stött på denna uppfattning någon
gång, troligtvis hos sig själv. Uppfattningen bygger på en lärandeteori att kunskap
är något som kan överföras från läraren till eleven. Kunskapen har således en ob-
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jektiv existens oberoende av individen som ska tillägna sig den; de kunskaper som
ska läras ut måste explicit illustreras eller berättas [22].

Det finns belägg för att citatet ovan är en riktig uppfattning. I en metaana-
lys sammanställde Taconis m.fl. [23] 22 st PER artiklar publicerade mellan 1985
och 1995, som behandlade olika undervisningsstrategiers påverkan på elevers pro-
blemlösningsförmåga. Förevisning av lärare och tydliga förväntningar på att elever
följer förevisade procedurer visade sig vara effektiva inslag. Under denna tidsperi-
od var det en allmän uppfattning att en god problemlösningsförmåga också innebar
en god förståelse, vilket forskning skulle visa att så inte var fallet. Halloun och He-
stenes [24] jämförde studenters prestationer på ett grundläggande konceptuellt test
i mekanik med deras slutbetyg i en traditionell kurs som utgick ifrån läroboken.
Det visade sig att elevers konceptuella förståelse var långt under vad deras slut-
betyg antydde. Resultaten var oberoende av föreläsare. Författarnas slutsats var
att traditionell undervisning inte tar hänsyn till elevers uppfattningar som de har
sedan tidigare, ett problem som också tas upp i [15, 21]. High school elever hade
så pass stora alternativa uppfattningar i mekanik att läraren kunde förvänta sig att
allt som hen sa skulle feltolkas [24]. Studien säger oss att konceptuell förståelse
inte alltid är en följd av en god problemlösningsförmåga. Det är rimligt att resulta-
tet var en upprinnelse till FCI, som släpptes av samma författare 7 år senare [13].
Vidare visar studier [3, 25] en förvånansvärt liten mängd bevis att traditionella fy-
sikkurser på högre nivå har en positiv påverkan på BEMA-resultat och således en
konceptuell förståelse inom elektromagnetism.

Däremot finns det flera resultat som visar att en konceptuell förståelse leder till
en god kvantitativ problemlösningsförmåga. Efter en konceptuell undervisning ut-
vecklas problemlösningsförmågan hos elever om inte mer, åtminstone i jämförelse
med vad den gör efter en traditionell undervisning [1, 16, 19]. Knight [15] beskri-
ver undervisning som en transformering av kunskap. För att mottagaren ska kun-
na absorbera kunskaperna ställs dock krav på transformeringen (undervisningen).
Föreläsningar och andra elevpassiva inslag är exempel på en misslyckad trans-
formering, troligtvis på grund av den stora skillnaden mellan föreläsarens och
elevernas kunskaper inom ämnet, enligt Knight. Följande upplägg med tydliga
konceptuella inslag ger Knight som alternativ till föreläsningar:

Class time is then used to discuss ideas (rather than to present them), to
answer questions, to clarify points of confusion, to demonstrate physical
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process, and to practice doing physics while the instructor is present to
give feedback [15] (s. 5).

Via en studie med 225 deltagande universitetsstudenter i en mekanikkurs visar
Knight [15] att det alternativa upplägget (Här definierat som aktivt lärande) är mer
effektivt än ett föreläsningsbaserat. De elever som hade deltagit i ett aktivt lärande
presterade inte bara bättre på ett kvalitativt test (FCI), utan även på ett kvantitativt
kursprov. Skulle fysikens teori sägas bestå av summan av kvalitativ och kvantitativ
analysförmåga är ett konceptuellt fokus i undervisning onekligen överlägsen [5],
vilket troligtvis är orsaken till det fokus på konceptuell förståelse som finns inom
PER. Crouch och Mazur vill dock poängtera att en viss mängd modellering behövs
för att elever ska utveckla en god problemlösningsförmåga:

Students need opportunities to learn not only the ideas of physics but also
the strategies employed by expert problem solvers; otherwise their main
strategy often becomes finding a worked example similar to the problem
at hand [16] (s. 973).

Fysiklärarens val av innehåll och arbetssätt spelar en avgörande roll på elevers
intresse såväl som kunskapsutveckling [26]. En traditionell fysikundervisning har
visats ha en negativ påverkan på elevers uppfattning av fysik [10, 27]. Pollock
[28] fick resultatet att en introduktionskurs i fysik som bedrevs med traditionel-
la undervisningsmetoder försämrade elevers uppfattning av fysik med 10%, där
en god uppfattning innebar att eleverna såg fysiken som ett ramverk med sam-
manhängande koncept och ekvationer som beskriver fysikaliska fenomen, och
som verifieras med experiment. Resultatet erhölls genom för- och eftertest av
en fysikkurs med verktyget Colorado Learning Attitudes about Science Survey
(CLASS) [29]. Andra studier som har använt samma verktyg (CLASS) har hittat
ett samband mellan en god uppfattning av fysik och konceptuell förståelse [27]
och att innehållet kopplas till världen utanför klassrummet [27, 30].

2.3.3 Finns det en konflikt?

Hittills har det konstaterats att det är en rimlig tolkning att Skolverket förespråkar
en konceptuell fysikundervisning. Det har konstaterats att Skolinspektionen ef-
terlyser mer konceptuella inslag till följd av bristande måluppfyllelse och elevers
efterfrågan samt att en konceptuell undervisning är mer effektiv när det kommer
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till elevers utveckling i förmåga att lösa både kvalitativa och kvantitativa problem.
Den konceptuella undervisningen har inte heller samma negativa effekt på elevers
syn på fysik som den traditionella undervisningen. En kan dock fråga sig om den
traditionella och konceptuella undervisningen inte kan bedrivas parallellt. Hewitt
har tydliga åsikter kring detta:

We should first teach our students to conceptualize-then compute! [...] I
think most teacher feel that the conceptual and traditional can be taught
simultaneously. I think not [...] teaching conceptual and traditional phy-
sics together is akin to teching children to dance during the stage of life
when they’d normally be learning to walk [18] (s. 309).

I deras forskningsöversikt av PER beskriver Fraser m.fl. också tidsaspektens
påverkan på lärarens val. Många lärare väljer bort forskningsbaserade metoder
för att hinna ”täcka” allt innehåll:

I accept the value of interactive engagement techniques, but I do not have
the additional time required to implement these approaches [5] (s. 11).

3 Utmaningar inom elektromagnetism

3.1 Övergripande kommentarer
Syftet med avsnittet är att ge en sammanfattning av forskning kring vilka utma-
ningar och konceptuella missförstånd som är vanligt förekommande hos elever
inom elektromagnetism, och emellanåt eventuella förklaringar till hur de uppkom-
mer. Hittills har det argumenterats för en konceptuell fysikundervisning, och syftet
med avsnittet är att göra detsamma för specifikt elektromagnetism.

Konceptuella missförstånd analyseras utifrån två olika perspektiv: alternativa
uppfattningar och p-prims. Alternativa uppfattningar definieras enligt Kuczmanns
förklaring av ”misconceptions”:

misconceptions are beliefs, which contradict scientifically recognized
theory, but are seemingly well-founded on the basis of some practical
experiments or logical conclusions [31] (s. 1).

”Phenomenological primitives” (p-prims) är mycket mindre omfattande än alter-
nativa uppfattningar. P-prims är små kognitiva strukturer som i sig är varken rätt
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eller fel, utan beroende av kontext. Ett exempel är uppfattningen att ”kraft flyt-
tar” [32].

Elektromagnetism är ett brett område som bygger på en tidigare förståelse
av kraft, rörelse och energi [9, 33]. Inlärning av elektromagnetiska koncept un-
derlättas med andra ord väsentligt av en redan stabil kunskap inom mekanik,
men även om en elev har goda kunskaper inom mekanik kan elektromagne-
tism bli problematisk eftersom elever generellt har svårt att överföra kunska-
per ifrån ett område till ett annat [34], och ofta innebär överföringen felakti-
ga övergeneraliseringar [35]. Utöver en förståelse för tidigare inlärda begrepp
behöver elever lära sig nya svårrelaterade koncept [9, 32]. Flera studier har ge-
nomförts som har visat att elektromagnetism innebär flera konceptuella utmaning-
ar för elever, och några av dem presenteras mer ingående.

Enligt Jelicic, Planinic och Planinsic [32] är svårigheter, särskilt inom elektro-
magnetism, grundade i konceptuella missförstånd. Studien undersökte hur sex oli-
ka elever förklarade experiment som berör elektromagnetisk induktion, och utifrån
dessa förklaringar lokaliserades p-prims. Eleverna uppfattade bland annat att mag-
netiska fält påverkar elektriska laddningar, att elektromagnetisk induktion uppstår
genom överlappande magnetiska fält och att passiva objekt, en spole utan ström
till exempel, ger upphov till ett eget magnetiskt fält. Detta är exempel på när in-
tuition leder till felaktiga slutsatser, vilket också uppmärksammas i [36]. Elektro-
magnetiska koncept är till skillnad från de som finns i mekaniken inte en stor
del av elevernas vardag och deras språk [9, 15, 33, 34], vilket kan förklara varför
författarna [32] valde att se elevernas felaktiga uppfattningar av elektromagnetis-
ka koncept som p-prims snarare än alternativa uppfattningar. I mekanik däremot
anses elever ofta ha stabila alternativa uppfattningar medan de själva upplever att
de har en väldigt god förståelse [15, 24, 33].

3.2 Elektriska och magnetiska fält
Kesonen, Asikainen, och Hirvonen [37] genomförde en studie om alternativa upp-
fattningar inom elektromagnetism hos fysikstudenter med en kandidatexamen in-
om något fysikområde. Det visade sig att flera av studenterna hade felaktiga upp-
fattningar om elektriska och magnetiska fält ifrån laddningar i rörelse. En fjärdedel
av studenterna upplevde att bara ett magnetiskt fält omger en laddning i likformig
rörelse. Vidare var det bara 4 av 33 studenter som upplevde att både det elektriska
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och det magnetiska fältet från en laddning under acceleration är under förändring.
Detta tyder på en bristande förståelse för källan av en elektromagnetisk våg. Ingen
av dessa 4 angav att fälten var vinkelräta mot varandra. 6 av 33 studenter angav att
bara det magnetiska fältet var under förändring.

Elever blandar ofta ihop egenskaper hos magnetiska och elektriska fält. Det
faktum att magnetisk kraft och det fält som ger upphov till kraften har olika
riktningar är en konceptuell utmaning för elever [35, 36, 38, 39]. Ytterligare en
utmaning är att elever ofta blandar ihop magnetiska poler med elektriska ladd-
ningar [32, 38, 40, 41]. En teoretisk modell om analogier som kan förklara ele-
vers förvirring kring elektriska och magnetiska fält presenteras av Jeppson och
Haglund [42]: En analogi innebär en jämförelse mellan två kunskapsområden,
även kallade domäner. Domäner består av objekt, deras attribut och relationer mel-
lan objekten, vilket i denna text benämns domänens villkor. För att göra något be-
gripligt antar vi att de villkor som gäller i en för oss bekant källdomän även gäller i
en obekant måldomän. Ellära och magnetism kan ses som två domäner med skilda
villkor vilket leder det till felaktigheter när elever antar att samma villkor gäller i
båda domäner, vilket exemplifieras nedan.

Scaife och Heckler [35] visar att felaktiga övergeneraliseringar sker av egen-
skaper hos elektriska och magnetiska fält. Efter undervisning inom magnetism
uppfattade elever att kraften från ett fält på en laddning alltid är längs med fältet
om det illustreras som poler, och alltid vinkelrät mot fältet om det illustreras som
fältlinjer, oavsett om det gällde ett elektriskt eller ett magnetiskt fält. Författarna
antog att detta beror på att textböcker presenterar i regel elektriska fält som poler
och magnetiska fält som linjer, vilket ger eleverna följemeningen att krafter alltid
är riktad mot en pol och alltid vinkelrät mot en fältlinje. Följande förtydligande av
resonemanget består av egna frågeställningar och illustrationer: Figur 1 och 2 vi-
sar en laddning som färdas genom ett elektriskt respektive magnetiskt fält. Studera
figurerna utifrån följande frågeställning:

Vilken riktning har den elektriska eller magnetiska kraften på laddningen i
respektive figur?
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(a) (b)

Figur 1: Figurerna visar en positivt laddad partikel som färdas med en hastighet v genom ett elekt-
riskt fält E som illustreras med fältlinjer (1a) och med poler (1b).

(a) (b)

Figur 2: Figurerna visar en positivt laddad partikel som färdas med en hastighet v genom ett mag-
netiskt fält B som illustreras med fältlinjer (2a) och med poler (2b).

Antag att elever först får lära sig om elektriska fält och att de främst represen-
teras med poler (Figur 1b). Kunskaper ifrån tidigare kurser i mekanik antyder att
kraften på laddningen kommer att vara riktad mot en pol (eftersom polerna kan ses
som massiva objekt) vilket också visar sig stämma. Eleverna tillämpar således ett
analogiskt tänkande, där mekanik är källdomän och ellära är måldomän. Magne-
tiska fält behandlas sedan och de representeras med fältlinjer (Figur 2a). Eleverna
får lära sig att kraften på en laddning i rörelse alltid är vinkelrät mot det magnetis-
ka fältet. När eleverna sedan möter elektriska fält som fältlinjer (Figur 1a) är det
inte överraskande att de tror att kraften på laddningen är riktad ut ifrån pappret,
som i Figur 2a. Sedan när eleverna möter magnetiska fält representerade som poler
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(Figur 2b) kommer de att erinra sig om riktningen hos den elektriska och gravita-
tionella kraften mellan två objekt, och anta att kraften är riktad mot en magnetisk
pol. De två felaktiga slutsatserna visar hur elektriska och magnetiska poler och
fältlinjer turas om att vara källdomän och måldomän. Eventuellt kan detta vara en
orsak till förvirringen kring magnetiska poler och elektriska laddningar.

Kunskapen om analogier och domäner säger oss att det är viktigt att läraren
uppmärksammar likheter mellan mekanik, ellära och magnetism, samt vilka fel-
aktiga slutsatser kring dem som är nära tillhands [42]. En felaktig slutsats är
ovanstående exempel med vilken riktning kraften på en laddad partikel har i ett
elektriskt respektive magnetiskt fält. Exemplet visar hur stor påverkan represen-
tationsformen har på elevers slutsatser om ett fenomen. Skillnader mellan olika
domäner inom fysiken behöver uttalas och behandlas konceptuellt, samtidigt som
det bör vara tydligt för eleverna att olika domäner ändå är en del av en större
sammanhängande teori. Görs inte detta är det inte orimligt att att anta att skillna-
den mellan gravitationella, elektriska, och magnetiska fält ger eleverna en bild av
fysiken som obegripliga isolerade fakta, vilket är en syn som förekommer [27].

3.3 Newtonsk och Maxwellsk världssyn
Förståelse för elektromagnetiska fenomen hos elever brukar delas in i två kategori-
er, utifrån en Newtonsk och en Maxwellsk världssyn. I en Newtonsk världssyn har
laddning en substantiell betydelse, det är en inneboende egenskap hos den ladda-
de partikelns materia. Interaktioner sker ögonblickligen genom tomrummet mel-
lan kroppar oberoende av mediet mellan dem. I en Maxwellsk världssyn däremot
är elektriska interaktioner inte längre bundna till massiva laddade partiklar, ut-
an förklaras genom propagerande elektriska fält som sträcker sig över hela rym-
den. För att förklara elektrisk interaktion i en Maxwellsk världssyn behövs inte
två laddade partiklar enligt den Newtonska synen, utan ett fält och en partikel är
tillräckligt. Eftersom elektriska fält propagerar stegvis går det inte i en Maxwellsk
världssyn att förstå elektrisk eller magnetisk kraft mellan två kroppar utan att ta
hänsyn till mediet mellan dem. I en Maxwellsk världssyn finns det ett samband
mellan elektrisk och magnetisk kraft, medan i en Newtonsk ses olika typer av
krafter som oberoende av varandra [43].

Utifrån deras karaktärsdrag kan en Newtonsk världssyn benämnas som en
”kraft på avstånd”-modell, och en Maxwellsk världssyn som en ”propagerande
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fält”-modell [43]. De två modellerna har spelat en viktig del i elektromagnetis-
mens historia och är allmänt accepterade i vetenskapliga kretsar. Den Maxwellska
världssynen har dock erkänts vara mer allmängiltig samt en nödvändighet för att
förstå några grundläggande koncept inom elektromagnetism [38, 40].

Att försöka behärska en Maxwellsk världssyn leder till svårigheter för elever.
Viennot [44] upptäckte den konceptuella utmaningen med propagerande fält i
följande elevresonemang:

the students fail to explain the fields inside an insulator for two reasons:
the insulator is said to prevent the electric field ”travelling” through the
media and that the electric field cannot exist if the charges inside the
insulator do not move [39] (s. 52).

Eftersom eleven bakom citatet ovan uppfattar att ingen kraft kan verka på ladd-
ningen eftersom den inte rör sig finns också en uppfattning om kraft och rörelse
enligt impetusteori [45]. Även Saarelainen [39] drar slutsatsen utifrån hur elever
svarar på en följdfråga till uppgift 6 i CSEM (Figur 3) att det är svårt att förstå
fältbegreppet och således anamma en Maxwellsk världssyn. Efter att elever hade
fått lösa uppgiften fick de i uppgift att beskriva det elektriska fältet i den punkt
som laddning B befann sig på tidigare men att den nu avlägsnats. Detta visade
sig vara betydligt svårare än att besvara den ursprungliga frågan, eftersom det inte
längre var Coulombkraften som efterfrågades. Detta tyder på att elever inte ser ett
elektriskt fält som källan till den elektriska kraften på laddning B, utan snarare att
kraften enligt den Newtonska världssynen är en interaktion som är beroende av att
det finns två laddningar som kan beskriva den.
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→ Q6: Vilken av pilarna har samma riktning som nettokraften på laddning B?

Figur 3: CSEM uppgift 6.

3.3.1 Världssynernas historiska framväxt och representation i läroböcker

De Newtonska och Maxwellska världssynerna inom elektromagnetism har sina ur-
sprung i fysikens utveckling från slutet av 1700-talet, en utveckling som kan hjälpa
oss att förstå hur världssynerna kan innebära problematik för elever. Följande hi-
storiska redogörelse baseras på [43].

För att göra framsteg inom elektromagnetism på sent 1700-tal influerades fors-
kare av en tidigare etablerad teori, nämligen Newtons mekanik. En modell för
elektrisk kraft baserad på laddade kroppar som interagerar oberoende av mediet
mellan dem växte fram (Coulombs lag), och alltså den Newtonska världssynen.
Under 1800-talet försökte dock fysiker att ge en sammanhängande förklaring till
olika krafter i naturen genom att utgå ifrån ett energiperspektiv. Experimentella
utfall som var oförenliga med den Newtonska modellen skulle också komma nu.
Till exempel visade Nicholson och Carlisle att en elektrisk ström kan separera ke-
miska substanser i vattenlösningar. En sådan omvandling från elektrisk till kemisk
kraft existerade inte i den Newtonska modellen eftersom olika krafter sågs som
oberoende av varandra. Oersteds experiment som visar att en strömförande kabel
påverkar en magnet var ytterligare en motsägelse mot en modell baserad på krafter
mellan laddade kroppar. Det blev tydligt att det finns ett samband mellan elektrisk
och magnetisk kraft.

Faraday var först att föreslå att den Newtonbaserade modellen var otillräcklig
för att förklara relationen mellan elektrisk och magnetisk kraft. Tidigare förstods
magnetiska fält utifrån de kurvor som uppstår när en stavmagnet placeras under
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en platta med järnspån. Utifrån dessa kurvor förklarade Faraday magnetisk kraft
som linjer, vars riktning i en punkt har ett samband med den magnetiska kraften
som kan uppstå i den punkten. Enligt Faraday var krafter fält som propagerade i
rummet. Faraday förklarade interaktioner mellan två strömbärande ledare genom
en modell baserad på en stegvis polarisering av mediet mellan dem. Han förstod
att elektromagnetisk induktion är en kontinuerlig process snarare än ett resultat av
direkta interaktioner på avstånd enligt den Newtonska modellen. Elektrisk inter-
aktion kunde enligt den fältbaserade modellen förklaras utan att det nödvändigtvis
måste finnas två laddade partiklar som interagerar med varandra, utan det räcker
med en laddning i ett externt elektriskt fält. Detta lade grunden för utveckling av
begrepp som elektrisk potential.

Faradays förklaringar ansågs inte problemfria av fysiker under den senare delen
av 1800-talet. Även när Maxwell senare presenterade en matematisk modell för
en stegvis propagering av elektrisk interaktion var det många som kvarstod vid
den Newtonska förklaringsmodellen för att förklara elektromagnetiska fenomen.
I slutet av 1800-talet kunde Hertz verifiera Maxwells matematiska modell som
skulle bli alltmer vedertagen.

Flera forskare inom PER har undersökt hur undervisning förhåller sig till
elektromagnetismens historiska utvecklingen och de modeller som växte fram
under 1800-talet, och några av deras studier presenteras här. Enligt Nousiainen
och Koponen [46] kan fysikläraren dra lärdom av elektromagnetismens historis-
ka utvecklingen. Författarna delar upp kunskap inom elektromagnetism i tre oli-
ka aspekter: en kraftbaserad, en energibaserad och en fältbaserad aspekt. Dessa
aspekter finns enligt ovanstående redogörelse att hitta i elektromagnetismens hi-
storiska utvecklingen, som också säger att övergången från en kraftbaserad till
en fältbaserad modell möttes med motstånd av dåtidens fysiker. Enligt författarna
presenterar läroböcker vanligtvis elektromagnetism enligt den historiska utveck-
lingen, men misslyckas med att ta hänsyn till svårigheten med denna övergång:

In textbooks, these three facets,however, are not explicitly addressed as
different paths and alternative but complementary ways to build the mea-
ning of field concept [46] (s. 75).

Modellernas historiska framväxt och giltighet bör explicit poängteras för att und-
vika förvirring hos elever. Istället överanvänds den kraftbaserade modellen och
den fältbaserade presenteras inte på ett tillfredsställande sätt [46]. Som tidigare
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nämnt är en fältbaserad modell nödvändig för att kunna förstå vissa koncept in-
om elektromagnetismen [38, 40]. Vidare om läraren utgår ifrån modellerna i sin
undervisning kan det underlätta kartläggning av elevers kunskaper [46]. BEMA
och CSEM kan vara en del av en sådan kartläggning av förståelse för de olika
modellerna eftersom det finns uppgifter som ställer krav på att förstå fältkonceptet
frigjort ifrån laddade partiklar, exempelvis CSEM uppgift 20.

Guisasola, Almudi och Furio [47] visar med en läroboksanalys att konceptet
magnetism ofta presenteras utan historisk kontext. Den historiska kontexten, me-
nar dem, bör inkluderas eftersom det är en viktig del i att förstå den komplexa
relationen mellan elektricitet och magnetism, samt är viktig för att illustrera natur-
vetenskapens karaktär för eleverna:

Behind the theory of the magnetic field is a long history of difficulties
overcome and of theories reformulated which form part of physics itself
[47] (s. 334).

Zuza m.fl. [38] visar att tillvägagångssättet som den elektromagnetiska teorin van-
ligtvis presenteras på i kurser och läroböcker inte stödjer elever i att skilja mellan
en Maxwellsk och en Newtonsk världssyn. De menar att vanligtvis inleds kur-
ser med att elektriska interaktioner beskrivs utifrån kraftbegreppet, den så kallade
Coulombkraften. Den Newtonska världssynen som elever troligtvis har med sig
ifrån tidigare kurser inom mekanik förstärks av denna inledande beskrivning. Vi-
dare behandlas begreppen elektrisk potential och elektrisk potentiell energi som
anspelar på en Maxwellsk världssyn. Coulombkraften används parallellt men när
Gauss lag presenteras så gäller att ”test charges and forces are no longer invited
to the party” [38] (s. 3), och den Newtonska världssynen som beskriver elekt-
risk kraft som en interaktion mellan två laddade objekt är inte längre relevant.
Övergången till den Maxwellska världssynen görs traditionellt utan att kommente-
ra eller poängtera den plötsliga förändringen i den teoretiska modell som används,
vilket leder till elever med fragmentarisk förståelse.

Vidare menar Furio och Guisasola [43] att läraren sällan tar hänsyn till den dis-
kontinuitet som finns mellan de två konceptuella modellerna vilket gör att elever
inte utvecklar den eftersträvansvärda epistemologiska förståelsen (se även [48]
som anser att elevers avsaknad av förståelse för epistemologisk relevans hos
elektromagnetiska koncept är en betydande källa till missuppfattningar av Gauss
och Amperes lag). Inte orimligt är att istället kommer koncepten elektriskt och
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magnetiskt fält att ha flera existerande betydelser samtidigt för en elev, något som
Linder [49] menar inte är omöjligt, och att eleven väljer vilken av betydelserna
som hen ska använda beroende på kontext. Om elever får välja kommer oftast
kraft på avstånd-modellen att föredras eftersom den är enklare att förstå [37, 43].

Sammanfattningsvis menar flera forskare [38, 43, 46, 47] att undervisning och
läroböcker vanligtvis inte explicit adresserar de Newtonska och Maxwellska
världssynerna, men att det bör göras och inom ramen för elektromagnetismens
historiska utveckling. På så sätt illustreras modellernas epistemologiska status vil-
ket skulle möjliggöra för elever att utveckla en fördjupad förståelse för hur de
skiljer sig åt och när den ena är mer aktuell än den andra. Den historiska utveck-
lingen illustrerar dessutom naturvetenskapen som process. Citatet sammanfattar
diskussionen:

The models can be considered as having different but not contradicto-
ry ontological and epistemological status when it comes to interpreting
interactions between charges. In fact, the scientific community assumes
both, while acknowledging the higher conceptual level and power of
the Maxwellian model. Developing field theory requires previous acqui-
sition of the Newtonian model: the electric field is introduced starting
from knowing Coulomb’s electric force model. However, what is often
missing is explicit acknowledgment of the theoretical insufficiencies of
the Newtonian model [38] (s. 2).

3.4 Elektromagnetismens matematiska krav
För att kunna förstå vissa representationer av elektromagnetiska koncept ställs
höga krav på matematisk förmåga. Ett exempel på ett sådant koncept är vekto-
rer och vektorfält [39,50]. Det är inte ovanligt att fysiklärare tar för givet att elever
har en god förståelse för vektorer ifrån deras matematikundervisning som de kan
ta med sig till fysiken. Med en studie visar Knight [51] att så är inte fallet. Studien
visar att bland nyblivna fysikstudenter på universitet hade endast en tredjedel av
dem en tillfredsställande förmåga i grundläggande vektorkalkyl, det vill säga ad-
dition, subtraktion och grafisk tolkning. En tredjedel hade vissa förmågor medan
ytterligare en tredjedel i princip inte förstod vektorer över huvud taget. Elevurvalet
uppskattades vara strax över genomsnittet. En annan studie visar att även studenter
som avlagt en kandidatexamen i fysik har svårigheter med vektorrepresentationer
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hos elektriska och magnetiska fält. Det var inte heller naturligt för dem att utgå
ifrån fält i sina resonemang utan majoriteten utgick hellre ifrån krafter [37].

Virginie, Venturini och Lascours [52] undersökte kunskaper om olika represen-
tationsformer av magnetiskt flöde hos fysikstudenter på universitet som läst en
kurs i elektromagnetism. Det blev tydligt att studenters kunskaper är väldigt frag-
mentariska. Till exempel kunde 58% av de deltagande på ett korrekt sätt beräkna
det magnetiska flödet från en stavmagnet algebraiskt medan endast 9% av dessa
elever ritade det magnetiska fältet från stavmagneten på ett korrekt sätt.

4 Forskningsbaserade tester: BEMA och CSEM

4.1 BEMA
Brief Electricity and Magnetism Assessment (BEMA) konstruerades av Ruth Cha-
bay och Bruce Sherwood med syftet att utvärdera förståelse för grundläggande
elektromagnetiska koncept på inledande nivå av collegefysik [53]. BEMA har ett
flertal gånger använts inom forskning [2, 3, 25, 32]. BEMA består av 31 flervals-
uppgifter och en grovindelning i sex olika kategorier av uppgifterna i BEMA har
gjorts enligt vilket koncept inom elektromagnetismen som de berör [3]:

(1) Elektriska fält, Gauss lag och Coulombs lag: Uppgit 1-6, 18.

(2) Fält i materia: Uppgift 7, 12, 19.

(3) Ström och spänning: Uppgift 8, 9, 13-16.

(4) Elektriska kretsar: Uppgift 10, 11, 17.

(5) Magnetfält från ledare som bär konstant ström: 20-17, 30.

(6) Faradays lag: Uppgift 28, 29, 31.

4.2 CSEM
Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM) konstruerat av David
Maloney, Alan Van Heuvelen, Curtis Hieggelke och Thomas O’Cuma är ett test
som utvärderar elevers kunskaper inom elektromagnetism och konstruerades för
att användas under en introduktionskurs inom fysik på collegenivå [9]. Testet
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består av 32 flervalsuppgifter och liksom BEMA har CSEM använts inom forsk-
ning ett flertal gånger [2, 9, 32, 34, 39, 54].

En grovindelning i sex olika kategorier av uppgifterna i CSEM har gjorts enligt
vilket koncept inom elektromagnetismen som de berör [34]:

(1) Elektriska laddningar och krafter: Uppgift 1-3, 5, 6 och 8. Uppgifterna tes-
tar kunskaper om laddningars fördelning över ledare och isolatorer, Coulom-
bkraften samt superpositionsprincipen av elektriska fält. Uppgifterna kräver
förmåga i vektoraddition och algebraiska resonemang.

(2) Elektriska fält och krafter: Uppgift 9, 12-15. Uppgifterna testar superposition
av- och krafter orsakade av- elektriska fält. Uppgifterna kräver förmåga i vek-
toraddition samt att kunna tolka fältlinjer.

(3) Elektrisk potential och potentiell energi: Uppgift 11, 16-20. Uppgifterna testar
elevernas förståelse av elektrisk potentiell energi samt hur elektrisk potential
relaterar till elektriska fält, arbete och elektrisk kraft.

(4) Magnetiskt fält och magnetisk kraft: Uppgift 21-23, 25, 26 och 28. Uppgif-
terna testar elevers förståelse för laddningar i rörelse i likformiga magnetis-
ka fält, Lorentzkraft, det magnetiska fältet ifrån en strömbärande ledare eller
slinga samt superposition av magnetiska fält. Uppgifterna kräver förmåga i
vektoraddition, vektorprodukt och tolkning av fältlinjer.

(5) Elektromagnetisk induktion: Uppgift 29-32. Uppgifterna testar elevers
förståelse av inducerad spänning som följd av ett varierande magnetiskt flöde
samt hur en rak ledare beter sig i ett likformigt magnetiskt fält. Uppgifterna
kräver förmåga i vektorprodukt och graftolkning.

(6) Newtons lagar i ett elektromagnetiskt kontext: Uppgift 4, 7, 10, 24 och 27.
Uppgifterna testar förmåga att applicera Newtons första lag i kontext av mag-
netisk kraft, Newtons andra lag i kontext av rörelse hos en laddad partikel
i ett likformigt elektriskt fält, samt Newtons tredje lag i kontext av elektris-
ka krafter mellan två olika punktladdningar och magnetisk kraft mellan två
strömbärande ledare. Uppgifterna kräver att elever förstår vektorrepresenta-
tioner av krafter.

Gällande uppgifternas område finns det en markant skillnad mellan BEMA
och CSEM, nämligen att BEMA innehåller uppgifter om elektriska kretsar me-
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dan CSEM inte gör det. Detta leder till att BEMAs uppgifter antas stämma mer
överens med innehållet i en typisk inledningskurs av elektromagnetism på univer-
sitet än vad CSEM gör [55]. Samtidigt har de flera uppgifter gemensamma.

4.3 Provkvalité
BEMA och CSEM har analyserats både utifrån ”Classical test theory” (CTT) och
”Item response theory” (IRT) [9, 53, 55, 56]. På grund av omfattningen och kom-
plexiteten hos IRT presenteras här endast resultat från CTT.

CTT grundar sig i antagandet att en elevs observerade prestation Sobs på ett test
är en kombination av elevens ”sanna” prestation Ssann och de felkällor ε som testet
medföljer [55]: Sobs = Ssann + ε . Olika parametrar finns för att uppskatta detta ε ,
och jämförelsen mellan CSEM och BEMA görs utifrån tre av dessa parametrar:
Svårighetsindex (difficulty) och träffsäkerhet (discrimination) är egenskaper hos
enskilda uppgifter medan reliabilitet (reliability) är en egenskap hos testerna som
helhet [57]. Samtliga tre parametrar är beroende av testgruppen. All data som pre-
senteras kommer ifrån [9] (CSEM, N ≈ 5000) och [53] (BEMA, N = 434), och
eftersom båda studier utgick ifrån collegestudenter i USA bör resultaten mellan
testerna vara någorlunda jämförbara.

4.3.1 Svårighetsindex

Svårighetsindex är som det låter ett mått på hur svår en uppgift är. Antag att för en
hypotetisk uppgift i är antalet korrekta svar Ri av totalt N provtagare. Uppgiftens
svårighetsindex Pi definieras då enligt Ekvation 1 [57].

Pi =
Ri

N
(1)

Svårighetsindex kan anta värden mellan 0 och 1. Notera att svårighetsindex är be-
roende av testgrupp. Ett genomsnittligt värde P på flera uppgifters svårighetsindex,
till exempel alla uppgifter i ett prov, kan då beräknas enligt

P =
1
K

K

∑
i=1

Pi

Där K är det totala antalet provuppgifter och Pi är svårighetsindex för uppgift
nummer i. Det är eftersträvansvärt att uppgifter har ett svårighetsindex som ligger
inom intervallet 0,3-0,9. Uppgifter som har ett svårighetsindex mindre än 0,3 anses
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vara väldigt svåra, medan ett svårighetsindex större än 0,9 innebär en väldigt lätt
uppgift. Ett idealt värde på svårighetsindex är 0,5 [57].

Inga anmärkningsvärda skillnader gällande svårighetsindex finns mellan BE-
MA och CSEM [9, 53, 55]. Majoriteten av uppgifterna i BEMA och CSEM
har ett svårighetsindex mellan 0,2 och 0,6 där endast enstaka uppgifter har ett
svårighetsindex högre än 0,8. Utifrån det tidigare nämnda intervallet 0,3-0,9
på svårighetsindex antyder detta att BEMA och CSEM är något för svårt för
målgruppen. Ett genomsnittligt värde på svårighetsindex för uppgifterna i BEMA
var 0,42, alltså något svårare än det ideala 0,5, men ändå ett rimligt värde [9, 53].

4.3.2 Träffsäkerhet

Träffsäkerhet är ett mått på hur väl en uppgift urskiljer elever med höga och låga
förmågor inom den specifika testgruppen. För att beräkna en uppgifts träffsäkerhet
delas först testgruppen upp i två grupper, vanligen kallad ”hög”- och ”låg”-
gruppen. Hög-gruppen består vanligtvis av den halva av testgruppen som prestera-
de bäst på provet, medan låg-gruppen då består av den undre halvan. Det går också
att utgå ifrån ett mindre urval, till exempel kan det bestämmas att hög-gruppen
består av en den högst presterande fjärdedelen, och låg-gruppen består då av den
lägst presterande fjärdedelen. Oavsett hur stora dessa grupper görs är de alltid lika
stora till antalet. Olika storlekar på hög- och låg-gruppen presenteras i Ekvation
(2)-(3) nedan som har användes för att beräkna träffsäkerheten hos uppgifterna i
BEMA och CSEM.

Antag att vi vill bestämma träffsäkerheten för en hypotetisk fråga som besva-
rats av N personer. Antalet korrekta svar ur hög-gruppen benämns H och antalet
korrekta svar ur låg-gruppen benämns L. Vi bestämmer också att hög- och låg-
gruppen utgör den högsta respektive lägsta presterande fjärdedelen av testgruppen.
Uppgiftens träffsäkerhet D bestäms enligt formeln nedan [57]:

D =
H−L

((N
4 + N

4 )/2
=

H−L
N/4

(2)

Bestämmer vi istället att hög- respektive låg-gruppen består av den högst respek-
tive lägst presterande 27% av testgruppen får vi:

D =
H−L

((0,27N +0,27N)/2
=

H−L
0,27N

(3)
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Träffsäkerhet kan anta värden mellan -1 och +1, där +1 är det bästa värdet och -1
det sämsta. Uppgifter med en negativ träffsäkerhet bidrar inte till testets syftet, en
träffsäkerhet mellan 0 och 0,3 anses lågt medan en träffsäkerhet större än 0,3 anses
tillräcklig [57]. Träffsäkerheterna hos uppgifterna i CSEM bestämdes med hjälp
av Ekvation 3 och träffsäkerheterna hos uppgifterna i BEMA bestämdes med hjälp
av Ekvation 2. Eftersom ekvationerna har i princip lika stora hög- och låg-grupper
(25% och 27%) kan de beräknade träffsäkerheterna jämföras. Träffsäkerheterna
för testerna var nära varandra och de flesta uppgifter låg mellan 0,2 och 0,6. Den
genomsnittliga träffsäkerheten (D) hos uppgifterna (Di) i BEMA beräknades till
0,52, där K är det totala antalet uppgifter:

D =
1
K

K

∑
i=1

Di

Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på att BEMA eller CSEM har en
bättre träffsäkerhet än den andra utifrån de studier som data hämtats från.

4.3.3 Reliabilitet

Reliabilitet är ett mått på ett hur konsekvent ett test är i sin kunskapsutvärdering,
”stabilitet” skulle det också kunna kallas. Det finns flera faktorer som påverkar
reliabiliteten hos ett test, till exempel uppgifternas svårighetsindex, träffsäkerhet
och antal uppgifter. Till exempel, om två test består av uppgifter som alla har lika
träffsäkerhet, då kommer det provet med fler uppgifter att ha en större reliabilitet
[57]. Det finns flera olika metoder för att mäta ett provs reliabilitet. Till exempel
kan samma test ges till samma individer vid två olika tillfällen. Har provet en hög
reliabilitet kan vi då förvänta oss en väldigt stark korrelation mellan resultaten vid
de två olika tillfällena. Denna metod att mäta reliabilitet innehåller dock fallgropar,
till exempel kan provförhållanden vara olika mellan tillfällena, eller så har elever
memorerat provfrågor från det första tillfället och inövat dem specifikt. Ett annat
sätt att mäta reliabiliteten hos ett prov är att konstruera ett till nästan identiskt prov
med lika många uppgifter, med samma fördelning på förmågor som testas och så
vidare. Det enda som ska skilja de två proven åt är uppgiftsformuleringarna. Vid
en hög reliabilitet förväntas då att proven ger samma resultat vid kunskapsmätning
av samma testgrupp. Denna metod att mäta reliabilitet genom att konstruera ett test
parallellt till det första är dock svårt och tidskrävande.
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För BEMA [53] och CSEM [9] har den så kallade ”inre reliabiliteten” beräknats.
För test med flervalsfrågor där det bara finns rätt och fel svar kan den inre relia-
biliteten R beräknas med hjälp KR21 (Ekvation 4) som är en variant av Kuder-
Richardsons formel 20 (KR-20) [9, 58]:

R =
K

K−1

(
1− ∑ P(1−P)

σ2
x

)
(4)

Där K är antalet uppgifter, P är svårighetsindex för en uppgift och σ2
x är provre-

sultatets standardavvikelse. Inre reliabilitet enligt KR-20 kan anta värden mellan
0 och 1. Tabell 1 beskriver olika värden för inre reliabilitet:

Tabell 1: Beskrivning av värden för beräknad reliabilitet enligt KR-21. Data hämtad från [57].

Reliabilitet Beskrivning
0,95-0,99 Väldigt högt och sällsynt
0,90-0,95 Högt, kan mäta kunskaper på individnivå
0,80-0,90 Tämligen högt, kan möjligtvis mäta kunskaper på individnivå
0,70-0,80 Acceptabelt, tillräckligt för att mäta kunskaper på gruppnivå med ej på individnivå
Under 0,70 Lågt, användbart bara för att jämföra genomsnitt mellan grupper

Ekvation 4 ger ett värde på inre reliabilitet för BEMA på 0,85, och 0,75 för
CSEM. Resultatet antyder att BEMA kan lämpa sig att mäta kunskaper på indi-
vidnivå, medan CSEM passar bäst på gruppnivå och resultat på individnivå ska
tolkas med försiktighet. Det är viktigt att återigen poängtera att alla testegenska-
per som beräknas enligt CTT (alltså alla om har presenterats här) är beroende av
testgruppen [55].

En nyligen genomförd omfattande CTT-analys av båda testerna [55] drar
dock slutsatsen att BEMA och CSEM är lika svåra och identiska som
utvärderingsverktyg.

Ytterligare studie [2] jämför testresultat för BEMA och CSEM med varandra.
Resultaten jämfördes också med slutbetyg i en traditionell fysikkurs, könsfaktorer
och prestation på två andra utvärderingsverktyg: ”CLASS” [29] samt ”Lawson
Classroom Test of Scientific Reasoning” (CTSR) [59]. Resultatet var att BEMA
och CSEM hade lika stark korrelation med resultat inom CLASS och CTSR, me-
dan BEMA hade en starkare korrelation med deras slutbetyg. BEMA var också
något svårare för de drygt 500 universitetsstudenter som deltog i studien. Det
fanns också en tydlig könsskilnad inom BEMA, ett resultat som CSEM inte vi-
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sade på. Författarna föreslår ingen förklaring till detta resultat utan uppmuntrar
till vidare undersökningar. Den övergripande slutsatsen var dock även här att som
utvärderingsverktyg är de likvärdiga. Den starkare korrelationen med slutbetyg
hos BEMA kan eventuellt bero på att BEMA testar elektriska kretsar, som nästan
alltid är en del av kurser i elektromagnetism, medan CSEM inte gör det.

Sammanfattningsvis säger den CTT-analys som gjorts av BEMA [53] och
CSEM [9] separat och med olika testgrupper att testerna är lika svåra och
träffsäkra, men att BEMA eventuellt har en högre reliabilitet än CSEM. Däremot
de studier [2, 55] som undersökt båda tester med samma testgrupp drar slutsatsen
att BEMA och CSEM är likvärdiga som utvärderingsverktyg.

5 Slutsats
Svenska översättningar av BEMA och CSEM har gjorts. Se Bilaga för att få
tillgång till översättningarna. BEMA och CSEM är forskningsbaserade flervals-
prov som testar konceptuell förståelse inom elektromagnetism och kan vara
utgångspunkt för en fysikundervisning med fokus på konceptuell förståelse på fle-
ra nivåer av utbildning. Originalfigurer har använts med en figur modifierad för att
förtydliga positionen av en partikel (CSEM uppgift 15). I översättningsarbetet har
jag utöver min handledare fått värdefull återkoppling av John Airey samt Christop-
her Prytz. För att motivera översättningarna har det argumenterats för en koncep-
tuell fysikundervisning i kontrast mot en traditionell. Detta gjordes utifrån Skol-
verket [20], en rapport ifrån Skolinspektionen [21] och ett flertal publikationer
inom PER. Speciellt har det argumenterats för en konceptuell fysikundervisning
inom elektromagnetism genom att en översikt av de konceptuella utmaningar som
området ofta innebär för elever har presenterats. Vid tillfällen har det också givits
riktlinjer för hur utbildare kan gå tillväga för att bemöta dessa utmaningar.

Utifrån aspekterna svårighetsindex, träffsäkerhet och reliabilitet inom CTT kan
BEMA och CSEM anses vara likvärdiga. Den som vill använda BEMA eller
CSEM bör därför främst, och kanske också enbart, kolla på vilket av testerna
som innehållsmässigt bäst stämmer överens med den aktuella kursen. BEMA och
CSEM är innehållsmässigt väldigt lika och har flera uppgifter gemensamma, sam-
tidigt som det finns skillnader, till exempel testar BEMA förståelse för elektriska
kretsar medan CSEM inte gör det.

Antar vi att BEMA och CSEM är likvärdiga utvärderingsverktyg, och eftersom
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båda består av ungefär lika många (31 och 32) uppgifter samt enbart flervals-
frågor, kan de användas som för- och eftertest inom samma grupp eller parallellt
om två grupper ska testas inom samma kurs. Uppgifter om elektriska kretsar kan
då behöva uteslutas ifrån BEMA för en bättre innehållsmässig överensstämmelse
mellan proven. CTT är beroende av testgrupp, och eftersom de CTT resultaten som
presenteras är baserade på amerikanska collegestudenter kan det vara lämpligt att
som utbildare undersöka om BEMA och CSEM även är likvärdiga inom den kon-
text som de ska användas.
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