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Projektet handlar om att utveckla “konkreta mätövningar” för kursen Elektromagnetism 1 (1FA514)

som ges för civilingenjörsstudenter p̊a andra året av programmen Energisystem och Miljö- och vat-
tenteknik (ES2 och W2). Projektets huvuddel (att utveckla de nya mätövningarna, testa i labbet och
skriva instruktioner) genomfördes under 2019 av Elin Berge̊as Kuutmann, Petra Jönsson och Max
Isacson. Mätövningarna har testats vid olika kurstillfällen och vidareutvecklats av Elin, Petra och
övriga lärare p̊a kursen. Projektet finansierades av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universi-
tetspedagogiska förnyelsefond (TUFF) under 2019.

Projektets centrala idé är att knyta teoretisk kunskap och praktisk färdighet närmare varandra
i kursen, genom principen koppla – mäta – räkna – tänka. Vi kallar detta “konkreta mätövningar”
(för att särskilja dem fr̊an de mer traditionella laborationerna i kursen). Studenterna f̊ar först koppla
elektriska kretsar, därefter direkt utföra teoretiska uträkningar. Om uträkning och mätresultat inte
stämmer överens, har man antingen kopplat fel, mätt fel eller räknat fel. Färdighet i denna arbetspro-
cess är en ingenjörs arbetsbeskrivning.

Projektet bygger vidare p̊a en tradition av kursutveckling av elektromagnetism inom denna kurs
och andra liknande kurser p̊a institutionen, samt ett nära samarbete inom lärarlaget för lärare p̊a
elektromagnetismkurserna.

Vi har utvärderat projektet genom formativ kursvärdering och genom att titta p̊a tentaresul-
tat för olika år. Det är dock sv̊art att dra slutsatser fr̊an tentaresultaten, eftersom m̊anga andra
förutsättningar har ändrats och sm̊a förändringar i studentgruppernas sammansättningar kan f̊a stort
genomslag p̊a resultaten.

Projektet har varit framg̊angsrikt, men behöver finslipas i detaljerna, eftersom vissa faktorer,
speciellt tids̊atg̊ang och sv̊arighetsniv̊a, behöver finjusteras.
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1 Bakgrund och sammanhang

Kursen Elektromagnetism 1 (1FA514), 5 hp, ges under en period av andra året för civilin-
genjörsstudenter p̊a programmen Energisystem (ES) och Miljö- och vattenteknik (W). De kon-
kreta mätövningarna, som utvecklades inom projektet, har använts för dessa studentgrupper.
Kursen ges även för förståarsstudenter p̊a civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik (F) och Tek-
nisk fysik med materialteknik (Q), men F- och Q-studenterna har läst en annan kurs, Elektrisk
mätteknik, som inneh̊aller materialet i mätövningarna, för kursen Elektromagnetism. F- och
Q-studenterna har därför inte gjort mätövningarna.

Kursen har fyra olika delar, där speciellt de tv̊a första, om elektrostatik och elektriska kretsar,
inneh̊aller övningsuppgifter som lämpar sig som konkreta mätövningar.

Kursen beskrivs mer ing̊aende i bilaga A, inklusive undervisningsformer och examination.
Kurslitteratur är University Physics [1], Physics Handbook [2] (formelsamling) samt kompendier
med övningsproblem som finns tillgängliga via lärplattformen (Studentportalen eller Studium).

1.1 Projektets pedagogiska idé

En vanlig kritisk synpunkt fr̊an studenterna har under m̊anga år varit att de laborativa delarna
inte hänger samman med det teoretiska kursstoffet. Vi som lärare tycker att det gör de visst,
och försöker p̊apeka likheter, men i denna kurs liksom i m̊anga kurser med laborativa inslag
verkar m̊anga studenter dela upp kursen konceptuellt i “labbar” och “föreläsningar+lektioner”
och sedan ha sv̊art att dra paralleller mellan dem. Vi ville skapa ett moment i kursen som
kopplar laborativa inslag direkt till det teoretiska kursstoffet, p̊a ett sätt som f̊ar studenterna
att omedelbart se sambandet mellan teori och praktik.

Elektromagnetism inneh̊aller flera koncept som är lätta att illustrera i praktiken, exempelvis
elektriska kretsar. Speciellt i kursens första delar handlar teorin om att först̊a olika komponenter
som förekommer i elektronik (framför allt kondensatorer och motst̊and) och det är rättframt
att skapa en fysisk elektrisk krets som motsvarar den teoretiska vi just diskuterade.

V̊ar centrala pedagogiska idé är att studenterna ska koppla – mäta – räkna – tänka. De
f̊ar i uppgift att koppla upp en krets enligt instruktion, mäta olika storheter i kretsen och sedan
räkna ut motsvarande storheter teoretiskt. Om uträkning och mätning inte stämmer överens,
finns tre möjligheter: Att de har kopplat fel, att de har mätt fel eller att de har räknat fel. Att
korrekt utföra uppgifter som dessa är en kortbeskrivning av vad en civilingenjör förväntas göra
i sin yrkesutövning.
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Vi utgick ifr̊an n̊agra av räkneuppgifterna som används vid lektionerna 3, 4 och 5 i kursen,
och skapade enkla laborativa övningar som handlade om att mäta i kretsar som diskuterades i
just dessa uppgifter.

Ett exempel: I slutet av del A elektrostatik introduceras kondensatorn, en kretskomponent
som är vanligt förekommande i hemelektronik. En typisk teoretisk uppgift är att betrakta en
krets med flera kondensatorer och teoretiskt räkna ut vilken kapacitans1 vi skulle behöva ha
p̊a en kondensator som ersätter alla de andra kondensatorerna, utan att kretsens egenskaper
ändras. Figur 1 visar en uppgift fr̊an den första mätövningen.

(a) Konkret mätning i lab-
bet.

(b) Teoretisk uppgift.

Figur 1: Teoretisk och praktisk representation av samma uppgift.

Uppgiften är att koppla upp kretsen. Mäta ersättningskapacitansen mellan a och c. Räkna
ut ersättningskapacitansen teoretiskt. Stämmer det? I den här övningen f̊ar studenterna en
handfast erfarenhet av vad kondensatorer i krets är, och de kan direkt kontrollera sin mätning
mot ett teoretiskt resultat.

Vi valde ut tre konceptuellt viktiga omr̊aden: kondensatorer i kretsar, elektiska motst̊and i
kretsar och kretsar med b̊ade kondensatorer och motst̊and och skapade tre olika uppsättningar
mätövningar för just dessa omr̊aden. Detaljer om genomförandet finns i stycke 2, inklusive hur
vi har ändrat upplägget fr̊an pilotförsöket HT2018, till det ordinarie genomförandet HT2019
och hur vi reviderade övningarna inför 2020. Instruktionerna för samtliga mätövningar (senaste
använda versionerna) finns i bilaga D.

1.2 Relation till tidigare pedagogiska projekt och idéer

Kurserna i elektromagnetism vid IFA har ett aktivt lärarlag och flera olika pedagogiska pro-
jekt har genomförts tidigare. Tv̊a olika projekt presenterades som postrar vid TUK-konferensen
i mars 2018: “A new optional lab lesson on data analysis in the electromagnetism course”
(beskrivning av erfarenheter fr̊an en datorlektion efter en av laborationerna) samt “Studentak-
tiverande laborationer i elektromagnetism”, ett TUFF-finansierat projekt om utveckling av en
av laborationerna p̊a kursen, med Petra Jönsson som huvudsökande.

Idén i den här projektet är att överbrygga det konceptuella gapet mellan teori och praktik,
vilket anknyter till det pedagogiska begreppet konstruktiv länkning [3] (“constructive align-
ment” [4]). Att l̊ata studenterna närma sig samma koncept p̊a flera olika sätt kallas “multipla
representationer” och det kan ha tydliga pedagogiska vinster [5]. Vi är inte de första som har

1Ett m̊att p̊a en kondensators förmåga att lagra laddningar.
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funderat över hur man gör pedagogiska och lärorika laborativa inslag i en kurs [6, 7], men det
är välkänt att aktivering av studenterna leder till ökad först̊aelse av kursmaterialet [4].

Preliminära resultat av projektet har presenterats som postrar vid TUK-konferensen i mars
2019 och Konferens i universitetspedagogisk utveckling, 10 oktober 2019, Uppsala universitet.

2 Genomförande

Projektet har haft tre huvudfaser: Pilotfasen 2018 (innan projektet hade beviljats medel), hu-
vudgenomförandet 2019, samt ytterligare förbättringar 2020. Under hösten 2020 p̊averkades
kursen starkt av den p̊ag̊aende corona-pandemin, och det finns n̊agra slutsatser att dra av
denna erfarenhet.

2.1 Pilotförsöket HT2018

Under 2018 diskuterade vi att det behövdes nya grepp för att förm̊a studenterna att se sam-
bandet mellan teori och laborativa moment. Inom ramen för normal kursutveckling testade vi
att lyfta in enkla laborativa moment i tre av kursens lektioner, där man allts̊a normalt enbart
övade teoretiska koncept. Vi valde lektionerna 3, 4 och 5, eftersom dessa innehöll lättillustrerade
elektriska kretsar. För varje lektion valde vi ut en eller tv̊a uppgifter, där studenterna även skulle
utföra en enkel mätning i samband med de teoretiska beräkningarna. I lektion 5 var det en de-
monstration med reflexionsfr̊agor. Mätövningarna leddes av lektionslärare, inte labbassistenter.
Mätövningarna var frivilliga, men starkt rekommenderade. Direkt efter varje mätövning fick
studenterna fylla i en snabbutvärdering med tv̊a enkla p̊ast̊aenden, följda av en skala graderad
fr̊an “1 – nej inte alls” till “5 – ja definitivt”: “Det var tydligt vad jag förväntades göra” och
“Jag upplevde att mätövningarna var lärorika.” Dessutom fanns ett stort fält för fritextkom-
mentarer. Svaren p̊a utvärderingarna fr̊an samtliga år finns i tabellform i bilaga B tillsammans
med representativa fritextkommentarer.

Fr̊an pilotförsöket fick vi svaren p̊a första fr̊agan, att det var tydligt vad som förväntades,
4,63/5 för lektion 3 (44 svarande), 4,63/5 för lektion 4 (8 svarande), 4,06/5 för lektion 5 (18
svarande). P̊a andra fr̊agan, om övningarna var lärorika, svarade studenterna 4,32/5 (44 svar)
för lektion 3, 4,13/5 (8 svarande) för lektion 4 och 3,89/5 (18 svarande) för lektion 5.

Fritextsvaren indikerade att mätövningen i lektion 3 var populär och intressant, men att inte
alla vanliga lektionsuppgifter hanns med. Mätövningen i lektion 4 uppfattades som sv̊arare, men
var allmänt omtyckt. Tidsbristen fanns även i lektion 5, men även den mätövningen var populär.

Vi ställde även tv̊a fr̊agor om mätövningarna i kursvärderingen, “Under kursen testade vi
konkreta mätövningar, som en hybrid mellan lektion och laboration, under lektion 3, 4 och 5.
Anser du att mätövningarna hjälpte dig att lösa kursens övriga övningsuppgifter mer effek-
tivt?” samt “Anser du att de konkreta mätövningarna (lektion 3, 4, 5) hjälpte dig att först̊a
kursmaterialet bättre?” Även här var svarsskalan fr̊an 1 inte alls till 5 i mycket hög grad.
Sammanställning i tabellform av alla svar vid alla kurstillfällen finns i bilaga C, samt även re-
presentativa fritextsvar. Studenterna svarade i medel 3,1/5 p̊a första fr̊agan, om mätövningarna
var till hjälp för övriga uppgifter i kursen. Snittbetyget p̊a andra fr̊agan, om mätövningarna var
till hjälp för att först̊a lektionsmaterialet, var 3,2/5. 47 respektive 45 studenter av totalt 114
registrerade svarade p̊a fr̊agorna. Fritextsvaren handlade om att instruktionerna var sv̊ara att
först̊a, eller att studenterna uppskattade momentet.

I pilotförsöket stod det klart att vi hade underskattat tiden det tar att koppla upp och
mäta i en enkel krets. Det vi lärare trodde skulle ta 15 minuter tog snarare en timme. Vi
förstod att vi inte kunde lägga till dessa övningar i en vanlig lektion, utan att vi behövde
göra mer genomgripande förändringar. Men överlag var studenterna positiva, s̊a vi ville gärna
vidareutveckla idén.
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2.2 Genomförande HT2019

Under 2019 finansierades projektet med medel fr̊an TUFF och vi hade tid att utveckla v̊ara idéer
ordentligt. Till att börja med fattade vi beslutet att ta bort en tidigare laboration (“Mätteknik”,
hade tidigare varit kursens första laboration, 4 timmar i labbet och 1-2 timmar förberedelser)
och ersätta den med tre stycken kortlaborationer om 2 timmar styck, mätövningarna, som
kunskapsmässigt skulle täcka samma kursstoff, men med en annan pedagogik. Det här gjorde
ändringen tidsneutral, eftersom civilingenjörsstudenter ofta har 30-40 timmar schemalagd tid i
veckan och mer inte f̊ar plats.

Eftersom mätövningarna ersatte en tidigare obligatorisk laboration gjordes dessa nu obliga-
toriska. En annan tanke med det var att n̊a de studenter som behövde övningarna mest, d.v.s.
de som inte är s̊a benägna att delta i undervisningen alls. De praktiska övningarna fr̊an 2018
reviderades rejält och kombinerades med viktiga element fr̊an den strukna laborationen. Re-
sultatet var tre stycken mätövningar, korta laborationer som skulle genomföras p̊a tv̊a timmar
styck. Erfarenheterna fr̊an pilotförsöket 2018 användes för att försöka anpassa uppgifterna till
den tillgängliga tiden. Den tredje mätövningen förändrades mest, d̊a den gick fr̊an att vara en
demonstration till att bli en övning i att undersöka upp- och urladdning av kondensatorer med
hjälp av oscilloskop och funktionsgenerator. Det här momentet ingick i den strukna laborationen
och är en viktig övning inför den första ordinarie laborationen p̊a kursen. För att understryka
att detta handlade om en kombination av teori och laboration handleddes varje mätövning av
en lärare (som normalt undervisade p̊a lektioner) och en labbassistent (som hade hand om de
l̊anga laborationerna).

En viktig skillnad mot 2018 var att vi nu hade ungefär halva studentgruppen mot tidigare –
HT2019 gick kursen enbart för ES-programmet, och W-programmets kurstillfälle flyttades till
period 3 p̊a v̊arterminen.

Även detta år ställde vi fr̊agor direkt efter varje mätövning, samma fr̊agor som 2018. Första
fr̊agan, “Det var tydligt vad jag förväntades göra” fick medelbetyg 4,75 (44 svarande) för
mätövning 1, medel 4,33 (24 svarande) för mätövning 2 och medel 3,20 (32 svarande) för
mätövning 3. Andra fr̊agan “Jag upplevde att mätövningarna var lärorika” fick medelbetyg
4,68 (44 svarande) för mätövning 1, medel 4,63 (24 svarande) för mätövning 2 och medel 3,86
(32 svarande) för mätövning 3. Tabeller med sammanställningen för alla kurstillfällen finns i
bilaga B tillsammans med representativa fritextsvar.

Kommentarerna indikerade att mätövning 1 var uppskattad och uppfattades som lätt av de
flesta men inte alla. Tv̊a studenter använde adjektivet “mysig” om mätövningen. Mätövning
2 ans̊ags vara lite sv̊arare, speciellt uppgiften om mätosäkerhet (som var ett inslag fr̊an den
strukna laborationen). Mätövning 3, den mest förändrade övningen, ans̊ags vara stressig och
speciellt oscilloskopet var sv̊art att först̊a.

Även 2019 ställde vi fr̊agor i kursvärderingen där studenterna gav svar p̊a skalan 1 – 5 där
1 betyder “inte alls” och 5 betyder “i mycket hög grad”. Första fr̊agan“Under kursen införde
vi mätövningar, korta laborationer, som introduktion till kursens laborationsdel. Anser du att
mätövningarna hjälpte dig att lösa kursens övriga övningsuppgifter mer effektivt?” blev me-
delomdömet 4,11/5 (36 svarande) och p̊a andra fr̊agan “Anser du att mätövningarna (kortlabo-
rationerna) hjälpte dig att först̊a kursmaterialet bättre?” blev medelvärdet 4,17/5 (35 svarande).
Totalt var 73 studenter registrerade p̊a kursen, s̊a svarsfrekvensen är omkring 50 %. Av kom-
mentarerna framgick att studenterna uppskattade de enklare mätövningarna som uppvärmning
inför laborationerna, men att n̊agra ans̊ag att det behövdes tydligare instruktioner. Svaren,
inklusive kommentarerna, finns sammanfattade i bilaga C.

Av utvärderingarna och diskussioner med undervisande lärare och labbassistenter stod det
klart att de tv̊a första mätövningarna var populära och i stort väl mottagna, även om det
fanns en del mindre kommentarer om instruktionerna. Mätövning 3 var däremot för sv̊ar och
komplicerad. Till skillnad fr̊an pilotförsöket (där tredje mätövningen var en enkel demonstration
som genomfördes av läraren) s̊a fick studenterna här göra egna mätningar med ett oscilloskop.
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Många studenter möter ett oscilloskop för första g̊angen i den här kursen. En av de pedagogiska
idéerna med mätövning 3 (och tidigare laboration mätteknik) är just att studenterna ska bli
bekanta med oscilloskopet, som behövs i de senare l̊anga laborationerna.

Under december 2019 och januari 2020 reviderades mätövningarna igen, speciellt mät3, men
även de tv̊a första. För mät3 införde vi n̊agra deluppgifter för att hjälpa studenterna att komma
fram till huvudresultatet. Vi diskuterade inom lärarlaget och försökte renodla konceptet koppla
– mäta – räkna – tänka (ibland omkastat till räkna – koppla – mäta – tänka). Studenterna
efterfr̊agade tydligare instruktioner, men det finns en allvarlig fara i att ge för detaljerade in-
struktioner. Om studenterna följer ett kokboksrecept i labbsalen kommer den viktiga aspekten
“tänka” inte med. Istället för att ha alltför detaljerade instruktioner är det viktigt att labbas-
sistenterna och lärarna är medvetna om de vanligaste sv̊arigheterna och är beredda att hjälpa
studenterna där. Det är viktigare att studenterna fastnar p̊a intressanta och lärorika problem,
än att de kan följa instruktionerna utan motst̊and. En labbassistent p̊apekade att det hände att
stressade studenter, efter att ha konstaterat att mätning och uträkning inte stämde överens,
istället för att kritiskt granska b̊ade mätning och uträkning, helt frankt fuskade till uträkningen
tills siffrorna “stämde”. Det här kan hända om studenterna känner sig pressade och är mer
fokuserade p̊a att bli klara än att först̊a vad som händer och lärare m̊aste vara uppmärksamma
p̊a detta.

N̊agra viktiga slutsatser fr̊an 2019:
- Studenterna verkade lära sig n̊agot av det här, och uppskattade mätövningarna.
- Mätövning 3 var för omfattande för 2 timmar.
- Konceptet behövde renodlas ytterligare.
- Det är viktigt att studenterna inte känner sig stressade, för d̊a har de sv̊art att tänka igenom
vad som egentligen händer.

2.3 Andra genomförandet, VT2020 (för W2)

V̊arterminen 2020, i period 3, gavs kursen p̊a nytt, för W-programmet enbart. Mätövningarna
gavs igen som en del av laborationsmomentet i kursen, med de revideringar vi hade kommit
fram till efter 2019 års genomförande.

Snabbvärderingen i klassrummet, med samma fr̊agor som HT2019, gav följande svar (p̊a en
skala fr̊an 1 till 5 där 1 är nej inte alls och 5 är ja definitivt): “Det var tydligt vad jag förväntades
göra”: mätövning 1 gav medel 4,47 (38 svarande), mätövning 2 gav medel 4,48 (33 svarande)
och mätövning 3 gav 3,55 (33 svarande). Sammanställning av svaren och representativa kom-
mentarer finns i bilaga B.

Kommentarerna p̊aminde om dem fr̊an HT2019, d.v.s. att mätövningarna var uppskattade,
men blev progressivt sv̊arare där speciellt mätövning 3 ans̊ags för stressig och otydlig.

I kursvärderingen ställdes samma fr̊agor som HT2019, med svar p̊a skalan 1–5 där 1 betyder
“inte alls” och 5 betyder “i mycket hög grad”. P̊a fr̊agan “Under kursen införde vi mätövningar,
korta laborationer, som introduktion till kursens laborationsdel. Anser du att mätövningarna
hjälpte dig att lösa kursens övriga övningsuppgifter mer effektivt?” svarade studenterna i ge-
nomsnitt 4,26 (34 svarande) och p̊a fr̊agan “Anser du att mätövningarna (kortlaborationerna)
hjälpte dig att först̊a kursmaterialet bättre?” svarade studenterna i genomsnitt 4,15 (33 sva-
rande). Totalt var 115 studenter registrerade p̊a kursen, s̊a svarsfrekvensen är knappt 30 %.
Av fritextsvaren framgick att studenterna tyckte att det var sv̊art att koppla kretsar och att
mätövningarna var till större hjälp för att först̊a den laborativa delen än den teoretiska. Samtliga
kursvärderingssvar finns i bilaga C.

Studenterna var i allmänhet mer nöjda v̊aren 2020 än hösten 2019, vilket indikerar att v̊ara
revideringar gick åt rätt h̊all.
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2.4 Tredje genomförandet, HT2020 (pandemiversionen)

Hösten 2020 hade vi betydligt större förändringar av kursen än mätövningarna, p̊a grund av
den p̊ag̊aende corona-pandemin och nödvändig utglesning för smittskydd. För mätövningarnas
del betydde det att istället för att ha grupper om 35 studenter som handleddes av en lärare
och en labbassistent, fick vi nu ha grupper om max 20 studenter, som handleddes av antingen
en lärare eller en labbassistent. Detta medförde tyvärr att den nödvändiga kopplingen mellan
lektioner och laborationer (med tv̊a lärare p̊a plats) till viss del gick förlorad. Fler studenter
klagade p̊a bristande handledning än föreg̊aende år, trots att andelen lärare per student var
konstant. Det är nog inte s̊a konstigt, för med tv̊a lärare p̊a plats är det större chans att en är
ledig vid fr̊agor, och det finns tv̊a lärare tillgängliga när m̊anga har fr̊agor samtidigt, t.ex. vid
övningens start. Det var samma lärare och labbassistenter HT2020 som HT2019.

P̊a grund av pandemin skickades enkäten till studenterna via lärportalen Studium. Det
ledde till betydligt lägre svarsfrekvens än tidigare år, trots p̊aminnelser, och en del studenter
missförstod vad fr̊agan avs̊ag, vilket syntes i kommentarerna. Minst tv̊a studenter kommenterade
exempelvis inlämningsuppgifterna, och en student lämnade en kommentar som bara kan handla
om labb 1 i utvärderingen av mät3.

Snabbvärderingen i efter mätövningarna via Studium gav följande resultat: “Det var tydligt
vad jag förväntades göra” fick medelomdöme 3,82 (22 svarande) för mätövning 1, 3,88 (8 svaran-
de) för mätövning 2 och 3,00 (11 svarande) för mätövning 3. “Jag upplevde att mätövningarna
var lärorika” fick medelomdöme 4,68 (22 svarande) för mätövning 1, 4,50 (8 svarande) för
mätövning 2 och 3,91 (11 svarande) för mätövning 3. Alla svarade inte p̊a enkäten efter varje
mätövning, s̊a antalet svarande är inte korrelerat med antalet studenter som deltog (momentet
var obligatoriskt).

Studenterna gav ungefär samma omdöme p̊a den andra fr̊agan, om att mätövningarna var
lärorika, som studenterna VT2020, eller möjligtvis en svag nedg̊ang. P̊a första fr̊agan, om det
var tydligt vad som förväntades, gick dock medelomdömet ned för samtliga mätövningstillfällen.
Jämför tabell 1 och 2 i bilaga B. Instruktionerna reviderades inte speciellt mycket mellan v̊aren
och hösten, s̊a förmodligen är det här ett utslag av att studenterna bara hade en lärare tillgänglig
och därför inte fick hjälp lika snabbt. Fritextsvaren handlade huvudsakligen om att studenterna
gillade övningarna, att de var tidskrävande och att de önskade tydligare instruktioner.

Ingen kursvärderingar har genomförts än, eftersom kursen p̊ag̊ar till januari.

3 Slutsatser

Överlag har studenterna varit nöjda med mätövningarna, och de tillför en nyttig aspekt till
kursen. Mätövningarna f̊ar vara kvar, i alla fall de närmaste åren, men givetvis kommer de att
kontinuerligt revideras, precis som vi gör med laborationsinstruktioner och annat kursmaterial.

När vi började projektet hade vi en idé om att utvärdera med hjälp av tentaresultatet,
eftersom vi d̊a kunde använda studenterna i kurstillfället före projektet som kontrollgrupp.
Tyvärr var tentaresultatet för hösten 2019 ovanligt svagt och vid diskussion med lärare p̊a andra
kurser som samma studentgrupp gick vid samma tid framgick det att det svaga resultatet även
fanns i andra kurser, som inte hade genomg̊att speciellt stora förändringar. Det var tydligt att
tentaresultatet inte bara p̊averkades av mätövningarna.

Vi försökte titta p̊a tentauppgifter där mätövningarna borde ha hjälpt, nämligen uppgifter
som handlar om elektriska kretsar. Även här var resultaten förh̊alladevis svaga, vilket är sv̊arare
att först̊a. Det kan ha hänt n̊agot bortom kursen. Det noterades i kursrapporten för HT2019 att
den här studentgruppen är den första som har g̊att högstadiet med LGR11, läroplanen fr̊an 2011.
I den lär sig eleverna mer modulärt. Det skulle förklara varför studenter gör mätövningar och
sedan glömmer dem – i LGR11 examineras eleverna p̊a en sak i taget som sedan inte återkommer.
En alternativ förklaring skulle kunna vara att studenterna blir förvirrade av mätövningarna. Vi
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m̊aste vara mycket uppmärksamma p̊a den risken.
Eftersom gruppen förstag̊angsregistrerade studenter p̊a ES-programmets andra årskurs bara

var runt 40 individer kan sm̊a variationer f̊a stort genomslag. Det hade därför varit intressant att
jämföra tentaresultatet fr̊an VT2020, som gavs för W, med tidigare år. Tyvärr drabbades den
tentan av pandemirestriktioner och blev digital tenta med bara n̊agra dagars varsel. Studenterna
var först̊aeligt upprörda och stressade, och tentaresultatet blev mycket svagt. Det ska noteras att
även följande digitala tentor under pandemin har haft svaga resultat, kanske för att studenterna
har sv̊arare att koncentrera sig i hemmiljö, eller för att pandemin är väldigt stressande i sig.

4 Projektets framtid

Idén är lovande och mätövningarna blir kvar p̊a kursen i ytterligare n̊agra år. De kontinuerliga
revideringarna har lett till förbättringar och mätövningarna är lärorika. Det är viktigt att lärare
och labbassistenter är införst̊adda med mätövningarnas speciella förutsättningar. I synnerhet är
det viktigt att först̊a att syftet med mätövningarna är att studenterna ska f̊a testa och tänka.
Det är därför bättre att en student gör en enda uppgift ordentligt, än löser alla uppgifter utan
eftertanke. Det här skiljer mätövningarna fr̊an vanliga laborationer där det är viktigt att alla
moment genomförs. Under mätövningarna har lärare och labbassistenter en helt annan frihet
att p̊a plats stryka uppgifter för studenter som halkar efter.

Det är viktigt att skapa en lugn och trygg miljö i labbet, för stress är en fiende till först̊aelse.
Höstens oavsiktliga experiment med mindre labbgrupper och färre lärare har dock visat att det
inte är rätt väg att g̊a. Istället är det nog viktigt att vara tydlig med syftet med mätövningarna
och att ge lärare och labbassistenter stor frihet att improvisera p̊a plats.

Om v̊ar gissning stämmer, att LGR11 har orsakat modulärt tänkande hos studenterna, s̊a
är hybridundervisning av den här typen viktigare än n̊agonsin, för att studenterna ska f̊a ta till
sig materialet p̊a olika sätt och för att befästa kunskapen l̊angsiktigt.

Referenser
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A Bilaga: Beskrivning av kursen Elektromagnetism 1

Kursen Elektromagnetism 1 (1FA514), 5 hp, ges av Institutionen för Fysik och Astronomi för
olika civilingenjörsprogram p̊a Uppsala universitet. Programmen som har berörts av projektet
är civilingenjörsutbildningen i Energisystem (ES) samt Miljö- och vattenteknik (W).

Kursen har fyra olika delar, där speciellt de tv̊a första, om elektrostatik och elektriska kretsar,
inneh̊aller övningsuppgifter som lämpar sig som konkreta mätövningar. Kurslitteratur är Uni-
versity Physics [1], Physics Handbook [2] (formelsamling) samt kompendier med övningsproblem
som finns tillgängliga via lärplattformen (Studentportalen eller Studium).

Kurskoncept och undervisningsformer

Kursen har fyra distinkta delar:

Del A: Elektrostatik (stillast̊aende elektriska laddningar ger upphov till elektriska fält)

Del B: Elektrisk ström (elektriska laddningar i rörelse är en ström)

Del C: Magnetiska fält (ström ger upphov till magnetiska fält)

Del D: Induktion och induktans (föränderliga magnetiska flöden ger upphov till elektrisk
spänning)

De mätövningar som har utvecklats inom ramn för projektet ing̊ar i del A (mätövning 1)
och del B (mätövning 2 och 3).

Kursen har följande huvudsakliga undervisningsformer:

• 12 föreläsningar varav 1 gästföreläsning och en repetitionsföreläsning: Genomg̊ang av te-
oretiska koncept.

• 8 lektioner: Öva praktisk räkning med de teoretiska koncepten.

• Laborationer: Öva praktisk mätning och tillämpning av de teoretiska koncepten och
uträkningarna. I den här delen ing̊ar projektets “konkreta mätövningar”, tre pass om tv̊a
timmar styck, samt tre mer traditionella l̊anga laborationer (4 h per laboration), som är
identiska med dem som ges för F- och Q-studenterna.

Kursen examineras p̊a tv̊a sätt:

• Skriftlig tentamen som motsvarar 4 hp (av 5 hp)

• Laborationer, 1 hp (av 5 hp) med antingen redovisning direkt vid laborationstillfället,
eller skriftlig rapport i efterhand. De konkreta mätövningarna examineras i den här delen.

Dessutom finns det frivilliga inlämningsuppgifter som kan ge bonus till tentan.
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B Bilaga: Alla snabbvärderingarna

I tabell 1 och 2 finns resultaten av alla snabbvärderingarna, som genomfördes direkt efter varje
mätövning, sammanställda. Observera att inneh̊allet i den tredje mätövningen ändrades radikalt
mellan 2018 och 2019. HT2020 delades enkäten ut i Studium, med lägre svarsfrekvens som följd.
Typiska fritextsvar för varje år kommer efter tabellerna.

Tabell 1: Resultat av den formativa snabbutvärderingen efter varje mätövning, samtliga år.
Ställningstagande till p̊ast̊aendet “Det var tydligt vad jag förväntades göra”. Siffran anger me-
delvärdet av alla svar p̊a skalan 1 – 5 där 1 betyder “nej inte alls” och 5 betyder “ja definitivt”.
Alla svarade inte p̊a enkäten efter varje mätövning, s̊a antalet svarande är inte korrelerat med
antalet studenter som deltog (momentet var obligatoriskt fr.o.m. 2019 men inte innan). Under
HT2018 var mätövningarna en del av vissa lektioner, inte egna moment.
Kurstillfälle Övningstillfälle

Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5

HT2018 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4.63 44 4.63 8 4.06 18

Mätövning 1 Mätövning 2 Mätövning 3

HT2019 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4,75 44 4,33 24 3,20 32

VT2020 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4,47 38 4,48 33 3,55 33

HT2020 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
3,82 22 3,88 8 3,00 11

Tabell 2: Resultat av den formativa snabbutvärderingen efter varje mätövning, samtliga år.
Ställningstagande till p̊ast̊aendet “Jag upplevde att mätövningarna var lärorika”. Siffran anger
medelvärdet av alla svar p̊a skalan 1 – 5 där 1 betyder “nej inte alls” och 5 betyder “ja definitivt”.
Alla svarade inte p̊a enkäten efter varje mätövning, s̊a antalet svarande är inte korrelerat med
antalet studenter som deltog (momentet var obligatoriskt fr.o.m. 2019 men inte innan). Under
HT2018 var mätövningarna en del av vissa lektioner, inte egna moment.
Kurstillfälle Övningstillfälle

Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5

HT2018 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4.32 44 4.13 8 3.89 18

Mätövning 1 Mätövning 2 Mätövning 3

HT2019 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4,68 44 4,63 24 3,86 32

VT2020 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4,74 38 4,64 33 4,02 33

HT2020 Medel Svarande Medel Svarande Medel Svarande
4,68 22 4,50 8 3,91 11

Representativa kommentarer (parafraserade):

HT2018

- För lektion 3: Bra att f̊a experimentera och testa riktig utrustning. / Jag hann inte med allt,
för det var ju vanliga lektionsuppgifter ocks̊a. / Mycket lärorikt.
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- För lektion 4: Sv̊arare än förra övningen. / Mycket bra för först̊aelsen.
- För lektion 5: Sv̊art att hinna med de vanliga lektionsuppgifterna, men jag gör hellre det här.
/ Hann inte med s̊a mycket.

HT2019

- Mätövning 1: Mysig labb. / Bra instruktioner. / Tydligare instruktioner behövs.
- Mätövning 2: Sv̊art att först̊a uppgiften om mätosäkerhet. / Lite sv̊arare än mät1. / Lagom
sv̊ar, lärorik.
- Mätövning 3: För stressigt. / Otydliga instruktioner. / Sv̊art att koppla upp kretsen och
använda instrumenten.

VT2020

- Mätövning 1: Lärorikt / Kul med praktisk övning / Hade varit bra med mer teorigenomg̊ang
/ För mycket information i instruktionen.
- Mätövning 2: Sv̊art att först̊a hur man kopplar kretsar. / Tidsbrist. / Sv̊art med mätosäkerhet.
/ Lärorikt.
- Mätövning 3: Bra övning. / Sv̊art att använda oscilloskop och funktionsgenerator / Otydliga
instruktioner. / Stressigt.

HT2020

- Mätövning 1: Det behövs bättre instruktioner. / Tydligt vad jag skulle göra.
- Mätövning 2: Mer tidskrävande än Mät1 / Bra / Lagom inneh̊all.
- Mätövning 3: Sv̊arare än föreg̊aende mätövningar / Vi har aldrig använt oscilloskop förut /
Ont om tid.
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C Bilaga: Alla relaterade fr̊agor fr̊an kursvärderingarna

I tabellerna 3 och 3 finns en sammanställning av alla svaren p̊a fr̊agor om mätövningarna som har
förekommit i kursvärderingarna. Typiska fritextsvar för varje år sammanfattas efter tabellerna.
Kurstillfället HT2020 p̊ag̊ar fortfarandet när denna rapport skrivs och ingen kursvärdering har
därför genomförts (än).

Tabell 3: Sammanställning av svaren om mätövningen som ställdes i kursvärderingen i slutet
av kursen, för samtliga år (kursvärderingen för HT2020 är inte genomförd än). Svar p̊a fr̊agan
“Anser du att mätövningarna hjälpte dig att lösa kursens övriga övningsuppgifter mer effektivt?”
Siffran anger medelvärdet av alla svar p̊a skalan 1 – 5 där 1 betyder “inte alls” och 5 betyder
“i mycket hög grad”.
Kurstillfälle Medelomdöme Antal svarande Registrerade p̊a kursen

HT2018 3,06 47 114

HT2019 4,11 36 73

VT2020 4,26 34 115

Tabell 4: Sammanställning av svaren om mätövningen som ställdes i kursvärderingen i slutet
av kursen, för samtliga år (kursvärderingen för HT2020 är inte genomförd än). Svar p̊a fr̊agan
“Anser du att mätövningarna hjälpte dig att först̊a kursmaterialet bättre?” Siffran anger me-
delvärdet av alla svar p̊a skalan 1 – 5 där 1 betyder “inte alls” och 5 betyder “i mycket hög
grad”.
Kurstillfälle Medelomdöme Antal svarande Registrerade p̊a kursen

HT2018 3,18 45 114

HT2019 4,17 35 73

VT2020 4,15 33 115

Typiska kommentarer i kursvärderingen (parafraserade):
HT2018: Sv̊art att först̊a vad vi skulle göra. / Jättebra! Mindre stressig än en vanlig labb.

/ Tidskrävande.
HT2019: Bra! / Skönt med enklare laborationer. / Otydliga instruktioner.
VT2020: Det är sv̊art att koppla kretsar, s̊a övningarna är bra. / Hjälpte att först̊a praktiska

delar av kursen, hjälpte inte s̊a mycket att lösa beräkningsuppgifter.
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D Bilaga: Instruktioner till mätövningarna

Här följer kopior p̊a de mätövningsinstruktioner som delades ut till studenterna HT 2020, senaste
g̊angen kursen gavs.
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Inst. för fysik och astronomi

INSTRUKTIONER FÖR MÄTÖVNINGARNA

Mätövning 1 – kondensatorer i krets
13 september 2020

Författare: Elin Berge̊as Kuutmann, Max Isacson och Petra Jönsson 2019 (delvis baserad p̊a
ett pilotförsök fr̊an 2018)
Modifierad: Elin Berge̊as Kuutmann, Petra Jönsson (2020)

Kurs: Elektromagnetism I 5 hp, 1FA514

Konkreta mätövningar med kondensatorer i krets
Syften med de konkreta mätövningarna:

• Konkretisera teorin i lektionsmaterialet – räkna, mäta, jämföra, tänka.
• F̊a en handfast först̊aelse för vad det är som händer fysikaliskt i elektromagnetiska

processer.
• Knyta de teoretiska och de praktiska momenten i kursen närmare varandra.
• F̊a en konkret först̊aelse för begreppet “ersättningskapacitans”.
• Först̊a hur kapacitans hos en plattkondensator ändras med plattornas avst̊and och om

n̊agot material förs in mellan plattorna.

Ta med till mätövningstillfället:

• Den här instruktionen utskriven p̊a papper (finns p̊a Ångström, hus 1 plan 2 före
laborationen).

• Physics Handbook och/eller kursbok
• Penna och miniräknare

Redovisning: Fyll i protokollen under mätövningen och f̊a framsidan signerad av
labbassistent eller lärare. OBS! Spara signerat protokoll tills labbkursen är helt godkänd
och införd i Ladok!

Namn: Datum:

GODKÄND:



Utrustning

- Komponentplattor kondensatorer
- sladdar
- LCR-meter (Amprobe LCR55A; 1 st)
- plattkondensator (1 st)
- skjutmått
- kollegieblock eller buntar med papper som “dielektrikum”

Använda en LCR-meter för kapacitansmätning

OBSERVERA vid användning av LCR-meter:

• Lägg aldrig yttre spänning p̊a LCR-metern. Lossa den komponent som du
ska undersöka innan du använder LCR-metern!

• LADDA UR kondensatorn före mätning genom att koppla ihop plus- och
minussidan en liten stund – annars bränns instrumentets säkring upp!

• STÄNG AV LCR-metern direkt efter mätning, annars tar batteriet slut
snabbt.

Figur 1: Hur man kopplar in en LCR-meter
för mätning av kapacitans.

För att använda LCR-metern för mätning
av kapacitans ska du koppla kablarna
till utg̊angarna som är märkta “Lx Cx”
(utg̊angarna till vänster i instrumentets
nederkant, se figur 1).
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Mätövning 1.1: Ersättningskapacitans

Start Kontrollmät kapacitansen för de enskilda kondensatorerna som du kommer att
använda.

C1 C2 C3 C4

Angivet C

Uppmätt C

Figur 2: Kondensatorer i krets.

Koppla upp kretsen i figur 2 del för del och fyll i tabellen nedan genom att beräkna och
mäta ersättningskapacitanserna. Rita även ut hur ersättningskretsarna ser ut nedan.

Ersättningskapacitans Analytiskt uttryck för C Beräknat C Uppmätt C

Cab

Cbc

Cac

Mätosäkerhet: Kolla i bilaga A vilken mätosäkerhet du har innan du bestämmer om
uppmätta och beräknade värden stämmer eller inte!

Ersättningskrets med Cab och Cbc Ersättningskrets med Cac
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Mätövning 1.2: Plattkondensatorn

Figur 3: Plattkondensator.

Använd labbets stora plattkondensatorer med cir-
kulära metallplattor (diameter omkring 20 cm), se
figur 3, samt en LCR-meter.

OBS! Plattkondensatorernas kapacitans är s̊a l̊ag
att det är i undre gränsen för vad LCR-metern kla-
rar av. Korta kablar minskar osäkerheterna! (Varför
är det s̊a? Jämför gärna med l̊anga kablar!)

Kapacitans för luftfylld plattkondensator

Mät plattkondensatorns kapacitans när plattavst̊andet
är mellan ungefär 0.5 cm och 2 cm och fyll i tabellen
nedan. Rita sedan in mätvärderna i de tv̊a figurer-
na.

Plattavst̊and d 1/d Uppmätt kapacitans C

Analytiskt uttryck för kapacitansen i en luftfylld plattkondensator:
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Kapacitans med dielektrikum

Pröva n̊agra olika dielektriska material och plattavt̊and. Mät kapacitansen för plattkon-
densatorn med och utan dielektrikum. Var noga med att inte ändra plattavst̊andet när
du gör referensmätningen utan dielektrikum (med luft). Fyll i värden i tabellen nedan.

Dielektrikum Plattavst̊and d C med dielektrikum C med luft Uppskattat εr

Använd mätningarna ovan för att räkna ut ett ungefärligt värde för εr och fyll i tabellen.

Analytiskt uttryck för kapacitansen i en plattkondensator med dielektrikum:

OBS! I laboration Kondensatorförsök kommer du att f̊a mäta εr för plast med en lämpligare
och mer exakt metod.

Kapacitans med dielektrikum och luft

Öka avst̊andet mellan plattorna s̊a att det är ungefär hälften luft och hälften dielektri-
kum. Spelar det n̊agon roll var mellan plattorna materialet befinner sig? Jämför med det
ungefärliga värdet p̊a mätosäkerheten för kapacitans (1 – 2 % i det här mätomr̊adet).
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Om du har tid kvar

EXTRAÖVNINGAR FRÅN KOMPENDIET

Problemtexten är kopierad här. Svar finns i kompendiet “Utdrag ur problemsamling för
elektricitetslära”. Fullständiga lösningsförslag kommer att publiceras p̊a SP senare.

A44 Fyra kondensatorer är kopplade enligt figuren. Beräkna laddningen p̊a kondensato-
rerna samt potentialen i punkten c d̊a punkten b är jordad och punkten a har potentialen
+ 1200 V.

A33 En kondensator best̊ar av tv̊a plana parallella metallplattor p̊a 2,0 mm avst̊and fr̊an
varandra. Deras dimensioner är 4 cm × 10 cm. De förbinds med en spänningskälla p̊a
1000 V.
(a) Bestäm laddningen p̊a plattorna.
(b) En 2,0 mm glasskiva skjuts in mellan plattorna (εr = 5, 0). Bestäm laddningen p̊a
plattorna med glasskivan p̊a plats.

A34 En plattkondensator best̊ar av tv̊a plana cirkulära skivor. Avst̊andet mellan dem
är 3,0 cm. Kondensatorn tillförs laddning fr̊an en spänningskälla p̊a 3,0 kV och isoleras
därefter. D̊a en glasskiva med tjockleken 2,0 cm införs sjunker spänningen till 1,4 kV.
(a) Bestäm εr för glasmaterialet.
(b) Bestäm potentialskillnaden över glasskivan.

A39* En plattkondensator har avst̊andet 3d mellan plattorna.
En dielektrisk platta med tjockleken d och relativa permittivite-
ten εr = 2 är placerad mitt emellan plattorna. Ena plattan har
potentialen 0, den andra V0. Rita en figur som anger hur ~D, ~E
och V varierar med avst̊andet x i omr̊adet mellan plattorna (sätt
x = 0 vid V = 0).

Testa gärna att räkna p̊a uppgiften med dielektrikum placerat p̊a
annat vis, t.ex. intill ena kanten. Blir det n̊agon skillnad? Jämför
med dina experimentella observationer.
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A Bilaga: Mätosäkerhet i kapacitansmätningen

Figur 4 visar ett utdrag ur Data Sheet för LCR-metern Amprobe LRC55A, där instru-
mentets mätprecision vid mätning av kapacitans beskrivs.

Figur 4: Utdrag ur Data Sheet för LCR-metern Amprobe LRC55A. Tabellen är trunkerad,
s̊a att enbart tabellhuvud och informationen om kapacitansmätning syns.

Exempel: Antag att en LCR-meter är inställd p̊a mätomr̊adet 200 pF och visar 115,7 pF
p̊a displayen. Tillverkaren anger mätosäkerheten som “Accuracy: ±(1.0% rdg +1) dgt”
(se figur 4) vilket utläses som “1.0%” of the reading (rdg) +1 in the last digit (dgt)”.
Den aktuella mätosäkerheten blir d̊a:
115, 7 · 0, 01 + 1 · 0, 1 = 1, 257 pF ≈ 1, 3 pF.
Notera att vi här inte kombinerade mätosäkerheterna kvadratiskt, vilket är vanligt d̊a
man inte vet om källorna är oberoende.

För l̊aga kapacitanser spelar mätinstrumentets residualkapacitans (d.v.s. kapacitansen i
mätinstrumentet i sig) en roll. Det betyder att det mätta värdet är en liten aning högre
än det sanna värdet p̊a kapacitansen i komponenten.
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Inst. för fysik och astronomi

INSTRUKTIONER FÖR MÄTÖVNINGARNA

Mätövning 2 – motst̊and i krets
13 september 2020

Författare: Elin Berge̊as Kuutmann, Petra Jönsson och Max Isacson 2019 (delvis baserad p̊a
ett pilotförsök fr̊an 2018 och tidigare laborationer vid IFA)
Modifierad: Petra Jönsson, Elin Berge̊as Kuutmann 2020

Kurs: Elektromagnetism I 5 hp, 1FA514

Syften med de konkreta mätövningarna:

• Konkretisera teorin i lektionsmaterialet – mäta först, räkna sedan.
• F̊a en handfast först̊aelse för vad det är som händer fysikaliskt i elektromagnetiska

processer.
• Knyta de teoretiska och de praktiska momenten i kursen närmare varandra.
• Mäta och räkna ut ersättningsresistans i en krets.
• Mäta och räkna ut spänningen över en komponent i en krets med spänningskälla och

resistorer.

Ta med till mätövningstillfället:

• Den här instruktionen utskriven p̊a papper (finns p̊a Ångström, hus 1 plan 2 före
mätövningen).

• Physics Handbook
• Uppgiftshäftet “Utdrag ur problemsamling i elektricitetslära” (p̊a papper eller digitalt)
• Papper och penna, miniräknare
• Eventuellt kursboken University Physics

Redovisning: Fyll i protokollen under mätövningen och f̊a framsidan signerad av
labbassistent eller lärare. OBS! Spara signerat protokoll tills labbkursen är helt godkänd och
införd i Ladok!

Namn: Datum:

GODKÄND:



Utrustning

• Komponentplattor resistorer (2 st)
• Digitalmultimeter Fluke
• Likspänningskälla

2.1 Ersättningsresistans

Start Kontrollmät resistansen hos motst̊anden som du kommer att använda.

R1 R2 R3 R4

Angivet R

Uppmätt R

Figur 1: Fyra motst̊and, serie- och parallellkopplade.

Koppla upp kretsen i figur 1 och fyll i tabellen nedan genom att beräkna och mäta
ersättningsresistansen. Rita även ut hur ersättningskretsarna ser ut nedan.

Ersättningsresistans Analytiskt uttryck för R Beräknat R Uppmätt R

Rab

Rbc

Rac

Mätosäkerhet: Kolla i bilaga B vilken mätosäkerhet du har innan du bestämmer om
uppmätta och beräknade värden stämmer eller inte!

Ersättningskrets med Rab och Rbc Ersättningskrets med Rac
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2.2 Ström och spänning med motst̊and

Figur 2: Fyra resistorer i krets med likströmskälla. Voltmeter och amperemeter är in-
kopplade för att mäta spänningen över och strömmen genom R1.

Koppla in spänningskällan, s̊a att du f̊ar kretsen i figur 2. Ställ in spänningskällan s̊a att
den ger E = 1, 0 V. Fyll i tabellen nedan genom att beräkna och mäta spänningen över
varje motst̊and och strömmen genom varje motst̊and. Beräkna sedan resistansen utifr̊an
uppmätta värden p̊a spänning och ström.

Beräknat Uppmätt

U I U I R = U/I

R1

R2

R3

R4

Stämmer de uppmätta värderna p̊a R med dem du fick när du mätte resistansen av
motst̊anden vid start?
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2.3 Felfortplantning av mätosäkerhet

När vi säger att teoretisk beräkning och uppmätt värde “stämmer överens” betyder det
att värdena är lika stora inom givna osäkerheter.

Även om digitalmultimetern visar mätvärdet med flera siffror p̊a displayen s̊a betyder
det inte att mätnoggrannheten är s̊a hög. Studera manualen till instrumentet (se utdrag
i figur 4 i bilaga B).

Ange mätosäkerheterna uU för U och uI för I enligt manualen i figur 4 i bilaga B för
mätomr̊adena som användes (glöm inte enhet!):

uU = uI =

Felfortplantning av mätosäkerheterna (uU för U och uI för I) ger mätosäkerheten uR för
R1 i R1 = U1/I1.

Skriv uR uttryckt i R1, U1, I1, uU och uI (d.v.s. storheter som du har mätt eller uppskattat
nu), utg̊aende fr̊an den givna allmänna formeln för felfortplantning av mätosäkerhet:

uR =

√(
uU

∂R1

∂U1

)2

+

(
uI

∂R1

∂I1

)2

⇒ uR =

TIPS! Börja med att uttrycka ∂R1

∂U1
och ∂R1

∂I1
i R1, U1, I1, uU och uI !

Beräkna uR för din mätning av R1:

uR = Ω
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Om du har tid

EXTRAÖVNINGAR FRÅN KOMPENDIET

Problemtexten är kopierad här. Svar finns i kompendiet “Utdrag ur problemsamling för
elektricitetslära”. Fullständiga lösningsförslag kommer att publiceras p̊a SP senare.

B9 Man önskar veta spänningen över
R1 i kretsen i figuren. Spänningen
mäts därvid med en voltmeter med
inre resistansen 1000 Ω som kopplas
över R1. Hur stort procentuellt fel vi-
sar voltmetern?
Tips: “rätt” spänningsvärde är det
som f̊as teoretiskt utan voltmetern inkopplad.

OBS! Denna uppgift ing̊ar i materialet till L3. Testa att använda resistorer fr̊an kurslabbet
och mät spänningen. Den inre resistansen för mätinstrumenten i kurslabb är betydligt
högre än 1000 Ω. Simulera en d̊alig DMM genom att sätta ett 1000 Ω-motst̊and parallellt
med voltmetern.

B16 Betrakta kretsen i figuren till
höger.
(a) Beräkna potentialskillnaden mel-
lan punkterna a och b i kretsen
d̊a brytaren är öppen respektive slu-
ten.
(b) Beräkna strömmen genom kontak-
ten d̊a den är sluten.
(c) Vad är kopplingens ekvivalen-
ta resistans när brytaren är slu-
ten?

B33 Hur stor är spänningen mellan punkterna
A och B i denna koppling?
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A Referenspotential – “jord”

Figur 3: Olika symboler för jord.

En spänningssignal kräver tv̊a ledare: signalledaren och referensledaren. Referens-
ledaren ansluts till det elektroniska systemets referenspunkt. Alla spänningar (potentialer)
anges därefter utg̊aende fr̊an referenspotentialen som d̊a antas ha potentialen 0 V.

Referenspotentialen i likströmskretsar utgörs oftast av minuspolen p̊a spänningskällan
eller batteriet.

I litteraturen ser man ofta att begreppet jord används d̊a referenspotentialen avses.
Denna betydelse av jord blandas ofta ihop med begreppen chassijord eller skyddsjord.

Exempel:
L̊at oss anta att vi har tv̊a nätdrivna elektroniska system. Systemen är inte anslutna
till varandra p̊a n̊agot sätt – det enda de har gemensamt är att de drivs fr̊an samma
spänningskälla (230 V vägguttag). I systemen sitter med all säkerhet en transformator
som transformerar nätspänningen till en lägre växelspänning och som sedan likriktas
och filtreras till en likspänning som f̊ar utgöra drivspänningen till det elektroniska sy-
stemet. I vart och ett av systemen skapas därigenom en referenspunkt (en “nolla” eller
“minuspol”) som f̊ar potentialen 0 V inom respektive system. Dessa b̊ada referenspunk-
ter har absolut ingenting gemensamt och spänningen mellan dem är högst godtycklig
(under förutsättning att den induktiva överhörningen1 mellan transformatorerna kan
försummas). Det är däremot ingenting som hindrar att apparatl̊adorna för de b̊ada sy-
stemen samtidigt är anslutna till vägguttagets skyddsjord. Spänningsskillnaden mellan
de b̊ada apparatl̊adornas höljen blir d̊a noll – även om de b̊ada referenspotentialerna är
skilda åt.

1Förklaras under induktantsdelen av kursen!
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B Mätnoggrannhet med multimeter

Vid mätningar med en digitalmultimeter bör man tänka p̊a att även om instrumentet visar
mätvärdet med flera siffror p̊a displayen s̊a behöver det inte betyda att mätnoggrannheten
är s̊a hög.
Det är vanligt att mätosäkerheten ges som:

mätosäkerhet = (fel i % av mätvärdet) + (antal positioner i sista siffran)

Vilka värden som ska användas framg̊ar i regel av instrumentets manual. I figur 4 visas
den relevanta sidan i manualen för de digitalmultimetrar som används i kurslabbet.

Figur 4: Utdrag ur manualen för Fluke 79/29 multimeter. Angiven noggrannhet avser
99% konfidensniv̊a, motsvarande 3 standardavvikelser.

Exempel: Antag att en multimeter är inställd p̊a 4 V-omr̊adet likspänning (DC) och visar
2,771 V p̊a displayen. Tillverkaren anger mätosäkerheten som “Resolution = 0.001 V,
Accuracy = ±(0, 3% + 1)”. se figur 4. Den aktuella mätosäkerheten blir d̊a:
2, 771 · 0, 003 + 1 · 0, 001 = 0, 0093 V.
Notera att vi här inte kombinerade mätosäkerheterna kvadratiskt, vilket är vanligt d̊a
man inte vet om källorna är oberoende. Den beräknade mätosäkerhet svarar mot en
konfidensniv̊a p̊a 99%, d.v.s. 1 av 100 mätvärden ligger utanför mätosäkerheten och värdet
motsvarar 3 standardavvikelser.
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Inst. för fysik och astronomi

INSTRUKTIONER FÖR MÄTÖVNINGARNA (Mät3)

Mätövning 3 – upp- och urladdning av
kondensator

13 september 2020

Författare: Elin Berge̊as Kuutmann, Petra Jönsson och Max Isacson 2019 (delvis baserat p̊a
tidigare laborationer vid IFA)
Modifierad: Bengt Edvardsson, Elin Berge̊as Kuutmann 2020

Kurs: Elektromagnetism I 5 hp, 1FA514

Syften med de konkreta mätövningarna, omg̊ang 3:

• Konkretisera teorin i lektionsmaterialet – koppla och mäta först, räkna sedan.
• F̊a en handfast först̊aelse för vad det är som händer fysikaliskt i elektromagnetiska

processer.
• Knyta de teoretiska och de praktiska momenten i kursen närmare varandra.
• Mäta och räkna upp- och urladdning av en kondensator i krets.
• F̊a vana att använda oscilloskop.

Ta med till mätövningstillfället:

• Den här instruktionen utskriven p̊a papper (finns p̊a Ångström, hus 1 plan 2 före
mätövningen).

• Physics Handbook
• Uppgiftshäftet “Utdrag ur problemsamling i elektricitetslära” (p̊a papper eller digitalt)
• Papper och penna, miniräknare
• Eventuellt kursboken University Physics

Redovisning: Fyll i protokollen under mätövningen och f̊a framsidan signerad av
labbassistent eller lärare. OBS! Spara signerat protokoll tills labbkursen är helt godkänd och
införd i Ladok!

Namn:

Mätövning 3 GODKÄND:

Datum:



Upp- och urladdning av en kondensator

Material: Funktionsgenerator, digitalmultimeter (DMM), oscilloskop, LCR-meter, re-
sistorer, kondensatorer och sladdar.

3.1 Titta p̊a funktionsgeneratorns signal i oscilloskopet

Börja med att se en signal i oscilloskopet. Koppla som i figur 1. DMM används för att
kontrollmäta spänningen.

Ställ in funktionsgeneratorn p̊a fyrkantv̊ag med frekvensen ≈ 500 Hz och utspänningen
till ca 25 % av maxvärdet (ungefär 5 Vpp är lagom).
Ställ ocks̊a in likspänningsniv̊an (eng. offset) p̊a 0 V (d.v.s. Um = 0 V). Upp kan mätas

indirekt (via effektivvärdet) med en DMM i V-AC omr̊adet (symbol Ṽ), medan Um mäts

med V-DC omr̊adet (V).

Figur 1: Mätning av signal fr̊an funktionsgeneratorn med oscilloskop och DMM. Observera
att de tjocka kopplingslinjerna representerar koaxialkablar med tv̊a ledare.

Signalen fr̊an funktionsgeneratorn ansluts till den ena av oscilloskopets ing̊angar (CH1
eller CH2). Oscilloskopet justeras till bästa avläsbarhet och med minst 1 hel period p̊a
bildskärmen. Rita av signalen i diagram 1. Testa att använda andra former p̊a spänningen
fr̊an funktionsgeneratorn!

Y-axel: V/ruta

Diagram 1: Fyrkantv̊ag fr̊an funktionsgeneratorn. X-axel: s/ruta
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Fakta: s̊a fungerar funktionsgeneratorns utg̊angsresistans
Utspänningen U1 fr̊an funktionsgeneratorn sjunker när den belastas med 100 Ω jämfört
med obelastat (R =∞). Detta beror p̊a att funktionsgeneratorn har en utg̊angsresistans
Rut = 50 Ω (se figur). Obelastad, när ingen ström tas ut, gäller att U = U1 eftersom inget
spänningsfall finns över Rut enligt Ohms lag. Belastad uppst̊ar dock ett spänningsfall över
Rut inne i funktionsgeneratorn.

Figur 2: Ekvivalentschema (inom ramen) för funktionsgeneratorns utg̊ang.
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3.2 Upp- och urladdningsförlopp i RC-krets med hjälp av oscil-
loskop

OBSERVERA vid användning av LRC-meter:

• Lägg aldrig yttre spänning p̊a LCR-metern. Lossa den komponent som du
ska undersöka innan du använder LCR-metern!

• LADDA UR kondensatorn före mätning genom att koppla ihop plus- och
minussidan en liten stund – annars bränns instrumentets säkring upp!

• STÄNG AV LCR-metern direkt efter mätning, annars tar batteriet slut
snabbt.

Med hjälp av oscilloskopet kan vi studera upp- och urladdning av en kondensator.

OBS! M̊anga av de begrepp som används här förklaras i bilaga A.

Teoriuppgifter:
Betrakta RC-kretsen i figur 3. Koppla inte upp kretsen än!

Figur 3: Jordad krets med resistor (R = 10 kΩ), kondensator (C = 10 nF) och funktions-
generator med inre resistansRi som ger en fyrkantv̊ag. Ett oscilloskop mäter spänningarna
U1 och U2.

Funktionsgeneratorn ska ge en fyrkantv̊ag, som i föreg̊aende övning. Den mäts i oscillo-
skopets ing̊ang 1. Oscilloskopets ing̊ang 2 mäter spänningen över kondensatorn.

Använd Physics Handbook för att sl̊a upp de matematiska uttrycken för spänningen (som
funktion av tiden) över en kondensator som laddas upp respektive ur. (Observera att i
Physics Handbook kallas denna spänning VC).

Spänningen över kondensatorn vid uppladdning:

Spänningen över kondensatorn vid ur laddning:

Ange numeriska värden för de konstanter du använt i formlerna ovan, för just det här

fallet (se figur 3).
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Rita vad du förväntar dig att oscilloskopbilden kommer att visa, d.v.s. skis-
sa graferna för spänningen över kondensatorn med hjälp av uttrycken för spänning vid
upp- och urladdning. Reflektera över fyrkantv̊agens periodtid relativt RC-kretsens tids-
konstant. När sker upp- respektive urladdning i förh̊allande till fyrkantv̊agen? Varför
använder vi en fyrkantv̊ag och inte t.ex. en sinusv̊ag i det här försöket?

Diagram 2: Rita din förväntade fyrkantv̊ag fr̊an funktionsgeneratorn och spänningen över
kondensatorn. Välj tidsskala (x-axel) s̊a att du f̊ar drygt en hel period av fyrkantv̊agen i
diagrammet. (Använd olika färg för kurvorna, eller gör den ena streckad. Markera vilken
kurva som är vilken!)

Mätning i kretsen

Börja med att kontrollmäta värdena p̊a R och C för de komponenter du tänker använda.

Angivet värde R = C =

Uppmätt värde R = C =

OBS! Om de uppmätta värdena skiljer sig fr̊an de angivna, ska du använda de angivna
värdena i de följande uträkningarna!

Koppla upp RC-kretsen i figur 3. Börja med att koppla upp kondensatorn och motst̊andet,
sedan funktionsgeneratorn och sist oscilloskopet. Funktionsgeneratorn har tv̊a utg̊angar
och här är det viktigt att du använder den som är märkt med 50 Ω (längst till höger). Se
till att kondensatorn, funktionsgeneratorn och oscilloskopet har konsistent (gemensam)
jord (svarta kablar) enligt figuren. OBS! Jord-symbolerna betyder inte att du faktiskt ska
koppla kablarna till ett jordat uttag, utan markerar var jord-kablarna ska g̊a.

Nu ska du använda en fyrkantv̊ag fr̊an funktionsgeneratorn. Välj frekvens ≈ 500 Hz,
motst̊and R = 10 kΩ och kapacitans C = 10 nF.

Funktionsgeneratorns inre resistans är markerad som Ri och spänningen som levereras
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av funktionsgeneratorn mäts av oscilloskopets ing̊ang 1. Spänningen över kondensatorn
mäts med oscilloskopets ing̊ang 2.

Anslut en RC-krets till fyrkantv̊aggeneratorn enligt figur 3.
Fyrkantv̊agen ska variera mellan 0 och 5 V (använd offset p̊a funktionsgeneratorn).
Oscilloskopet ska vara DC-kopplat (inte AC-kopplat). För att f̊a en bra bild måste
“Trigger”-värdet p̊a oscilloskopet vara korrekt. Testa värden mellan 1 V och 4 V. Det
är viktigt att skalindelningen i y-led för CH1 och CH2 (de olika utg̊angarna) är samma.
Varför?

Rita bilden du ser p̊a oscilloskopet i diagram 3. Jämför med vad du förväntade dig!

Diagram 3: Fyrkantv̊ag fr̊an funktionsgeneratorn och spänningen över kondensatorn,
uppmätt med oscilloskopet. (Använd olika färg för kurvorna, eller gör den ena streckad.
Markera vilken kurva som är vilken!)

Y-axel CH1: V/ruta Y-axel CH2: V/ruta X-axel: s/ruta

I följande uppgifter, räkna och titta i oscilloskopbilden parallellt. Svara med b̊ade analy-
tiskt uttryck (med symboler), samt numeriskt (med siffror) inklusive enhet. t50% är den
tid d̊a kondensatorn är uppladdad till 50 %, om den är helt urladdad vid t = 0.

Uträknat Uträknat Avläst
(analytiskt) (värde) (värde)

Kretsens periodtid T

t50%

Räkna ut kretsens tidskonstant τ fr̊an värdena p̊a R och C.

τ =

Att fundera p̊a: När är kondensatorn helt uppladdad, d.v.s. 100%? Fundera b̊ade vad det
innebär teoretiskt och hur du kan läsa av det ur oscilloskpbilden.
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Byt nu fyrkantv̊agen mot en sinusv̊ag och rita resultatet i diagram 4. Hur förh̊aller
sig spänningen fr̊an funktionsgeneratorn till spänningen över kondensatorn? (Det här
fenomenet kommer att förklaras senare i kursen).

Diagram 4: Sinusv̊ag fr̊an funktionsgeneratorn och spänningen över kondensatorn, uppmätt
med oscilloskopet. (Använd olika färg för kurvorna, eller gör den ena streckad. Markera
vilken kurva som är vilken!)

Y-axel CH1: V/ruta Y-axel CH2: V/ruta X-axel: s/ruta
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3.3 Mäta med oscilloskop

Det finns massor med nyttiga funktioner i ett oscilloskop som underlättar mätningar. I
förra övningen tittade du bara p̊a oscilloskopbilden. Nu ska vi använda oscilloskopet för
att mäta lite noggrannare!

Titta p̊a fyrkantv̊agen (inspänningen) när du svarar p̊a följande fr̊agor:

Gör en grov avläsning av spänning och tid direkt fr̊an oscilloskopets skärm: (T har du
redan läst av i föreg̊aende uppgift).

Upp = U0 = T =

Det digitala oscilloskopet har inbyggda markörer (eng. cursors) med vilka noggrannare
mätningar kan göras.
Aktivera dessa och upprepa föreg̊aende mätning:

Upp = U0 = T =

Jämför mätvärdena fr̊an de b̊ada mätningarna. Hur p̊averkas mätnoggrannheten?

I det digitala oscilloskop som används p̊a laboratoriet finns det förprogrammerade mät-
funktioner som direkt kan beräkna och visa t.ex. topp-till-toppvärde, medelvärde och
effektivvärde.

Utnyttja dessa och jämför med tidigare uppmätta värden:

Upp = U0 = T = f =

Testa att ställa in andra former p̊a spänningen fr̊an funktionsgeneratorn, t.ex. sinusv̊ag.
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Om du har tid kvar:

Gör de stjärnmarkerade uppgifterna om du siktar p̊a betyg 4 eller 5 p̊a kursen.

Testa nu att variera f , R och C!
Tips: Vad ska man tänka p̊a för att se hela upp- och urladdningsförloppet tydligt?

Extra 1 Funktionsgeneratorns utg̊angsresistansRi är 50 Ω och oscilloskopets ing̊angsresistans
är ∼ 1 MΩ. Vad händer om du väljer R nära n̊agot av dessa värden?

Extra 2 Vad händer om tidskonstanten τ är mycket större eller mycket mindre än peri-
odtiden T?

Extra 3* Potentialvandra i kretsen i figur 3 och härled uttrycken för spänningen över
kondensatorn vid upp- och urladdning.

EXTRAÖVNINGAR FRÅN KOMPENDIET

Problemtexten är kopierad här. Svar finns i kompendiet “Utdrag ur problemsamling för
elektricitetslära”. Fullständiga lösningsförslag kommer att publiceras p̊a SP senare.

B22 En kondensator med kapacitansen 2, 0µF ansluts i serie med en resistor till ett
batteri med polspänningen 24 V. Hur stor energi tillförs resistorn under en tid lika med
kretsens tidskonstant? Hur stor energi har tillförts kondensatorn under samma tidsrymd?

B26* Till en likspänningskälla är ansluten en resistans R i serie
med tv̊a parallellkopplade grenar, den ena inneh̊allande en kapa-
citans C, den andra en resistans R i serie med en öppen brytare.
Vid en tidpunkt t = 0 sl̊as brytaren till.

Bestäm spänningen över C som funktion av tiden och illustrera
detta förlopp grafiskt.

B32* Vid t = 0 har kondensatorn C en spänning U0 och
strömbrytaren sluts.

Visa att hela den lagrade energin i kondensatorn omvandlas
till värme i resistansen R vid urladdningen.

Tips: Effektutvecklingen i R är dW
dt

.
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A Mättekniska begrepp och beteckningar – samman-

fattning

En godtycklig periodisk spänning, U(t) (momentanvärde, betecknas ibland ocks̊a u(t))
kan karakteriseras med hjälp av dess medelvärde, Um (eng. mean; ibland används ocks̊a
det likriktade medelvärdet UmDC) och dess effektivvärde, Urms (eng. root mean square).
Urms betecknas ibland bara med U . Definitioner:

Um =
1

T

∫ T

0

U(t)dt, UmDC =
1

T

∫ T

0

|U(t)|dt, Urms =

√
1

T

∫ T

0

U2(t)dt

där T är periodtiden och U(t) = U0 sin(ωt+ φ) för en symmetrisk sinussignal. Vinkelfre-
kvens ω = 2πf , där f är frekvensen.
För växelspänning (sinussignal) gäller Urms = U0/

√
2 och UmDC = U0 · 2/π (se nedan!).

Till denna signal kan en likspänning (“offsetspänning”) Um adderas och signalen sägs d̊a
vara osymmetrisk, se figur 4 som visar alla införda begrepp.

Figur 4: En osymmetrisk sinussignal, U(t) = Um + U0 sin(ωt+ φ), med φ = π/2.

Topp-till-toppvärdet, Upp (eng. peak-to-peak), är skillnaden mellan signalens maxvärde
och minvärde. Amplituden, eller toppvärdet U0, är halva topp-till-topp-värdet för sinus-
formade signaler. Om inte amplitud eller Upp (ibland Vpp eller Utt) skrivs ut avses alltid
effektivvärden för sinusformade signaler (växelström, växelspänning).

För en symmetrisk sinussignal med frekvens f f̊ar vi rms- och likriktade medelvärden s̊a
här:

Urms =

√
1

T

∫ T

0

U2
0 sin2(2πft)dt = |x = 2πft| ⇒

Urms = U0

√
1

π

∫ π

0

sin2(x)dx = U0

√
1

π

π

2
=
U0√

2

UmDC =
1

T

∫ T

0

|U0 sin(2πft)|dt ⇒ UmDC =
U0

π

∫ π

0

| sin(x)|dx =
2U0

π

För andra v̊agformer blir sambanden annorlunda.
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Mätningar med multimeter och oscilloskop

Vid mätning med en digitalmultimeter (DMM) är ofta det uppmätta och visade värdet
vid AC1-mätning ofta ett likriktat medelvärde UmDC (ImDC för ström2) om inte instru-
mentet sägs vara “true-rms”, d.v.s. “sant effektivvärdesvisande”. Instrumentets skala är
sedan kalibrerad s̊a att avläsningen skall motsvara effektivvärdet Urms för en sinusformad
signal. Detta innebär att för en godtycklig signalform visar en AC-mätning med DMM
1.11× UmDC för den aktuella signalen p̊a vilken man mäter (skalfaktorn mellan likriktat
medelvärde UmDC och effektivvärde Urms för en sinussignal). Mäter man n̊agot annat än
sinussignaler bör man allts̊a känna till om instrumentet är “true-rms” eller ej!

1Alternating Current d.v.s. växelström/växelspänning.
2I resten av texten ger vi exempel för spänningsmätning, men alla “U” kan bytas mot “I” för

strömmätning!
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