
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brukerveiledning til 
 
 

2.0  
 

Elektroteknisk pedagogisk programvare 
 utviklet ved Sjøkrigsskolen i Bergen 

 



ElPed  2 
 

INNHOLD 
INNHOLD.............................................................................................................................2 

HOVEDMÅL........................................................................................................................3 

KOPIERING.........................................................................................................................4 

PEDAGOGISK BAKGRUNN FOR ElPed.......................................................................4 

RESULTATER MED ElPed................................................................................................6 

KORT OM PROGRAMMET.............................................................................................6 

INSTALLERING OG OPPSTART...................................................................................7 

BRUK AV ElPed..................................................................................................................8 

DYNAMIKK..........................................................................................................................9 

 AVLESING AV KOMPONENTVERDIER:............................................................................ 9 
ENDRING AV KOMPONENTVERDIER......................................................................... 11 
EKSEMPEL:.......................................................................................................................... 11 

SPØRSMÅL.......................................................................................................................13 

TRENING I ARGUMENTASJON...................................................................................14 

SVARBOKSEN ...................................................................................................................... 15 
EKSEMPEL:.......................................................................................................................... 16 

AVSLUTNING...................................................................................................................18 

REFERANSER ...................................................................................................................19 

 



ElPed  3 
 

HOVEDMÅL 
 
ElPed 2.0 for Windows bygger på programmet Elped 1.0 (DOS), - 
Elektroteknisk Pedagogisk Programvare-. Begge programmene er 
utviklet ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Windowsversjonen er utviklet av 
Arne Hernes, Per Vold, Håkon K. Gjessing,  Geir Anton Johansen og 
Stein Ottar Stalheim. 
 
Målet er at når  ElPed 2.0 for Windows blir benyttet på en fornuftig måte, 
så skal det være til hjelp under innlæring av fundamentale og viktige 
kunnskaper om elektriske kretsers virkemåte.  Programmet skal også 
kunne gi trening i evnen til å argumentere for en konklusjon på en korrekt 
fysisk måte. ElPed 2.0 omhandler grunnleggende elektrisitetslære og 
målgruppen er derfor elever/ studenter i den videregående skole, tekniske 
fagskoler og grunnkurs o.l. i høyskoler.    ElPed er  ikke et selvstendig 
undervisningsoplegg og erstatter ikke  lærebøker eller papir og blyant! 
ElPed forutsetter nemlig at den sentrale teorien i elektrisitetslæren, dvs. 
Ohms lov, Kirchhoffs strøm og spenningslov, elektromotorisk spenning, 
polspenning og effekt er gjennomgått og at elevene har en viss trening i  å 
gjøre kvantitative beregninger for "hånd". Ellers vil de trolig også ha 
mindre nytte av ElPed. 
 
ElPed 2.0 for Windows er utviklet i Borland Pascal 7.0. 
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KOPIERING 
 
Sjøkrigsskolen ved Per Vold har kopirett på ElPed.  Vi tillater nå at 
ElPed kan kopieres fritt fra nettet til ikke-komersiell  bruk. 
Sjøkrigsskolen er ikke ansvarlig for at ElPed fungerer problemfritt på alle 
maskiner. 

PEDAGOGISK BAKGRUNN FOR ElPed 
 
Våren 1990 ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor 350 elever i 
2. og 3. klassetrinn (allmenn studieretning) i den videregående skole 
deltok [1], [2].  Spørsmålene omfattet Kirchhoff's strøm- (KCL) og 
spenningslover (KVL) på både enkle og mer sammensatte problemer.  
Resultatene viste tydelig at elevene i hovedsak hadde to problemer med 
elektriske kretsers virkemåte: (1) Forståelse av kretsenes dynamikk, og 
(2) gjennomføring av sammensatte argumentasjoner for å beskrive og 
forstå sammenhenger mellom årsak og virkning. 
Det er nærliggende å tro at mye av årsaken til dette er at elevene mangler 
trening, spesielt i å gjennomføre sammensatte resonnementer. Spørsmålet 
blir da: Hvordan skal elevene lære å strukturere tankeprosessen slik at de 
blir bedre til å løse sammensatte problemer? Vi tror at det er viktig å 
trene elevene i å bygge opp et resonnement systematisk, noe som bl.a. 
består i å forenkle problemet slik at det blir mer oversiktlig. Vi tror at 
grunnen til at så mange av elevene svarer dårlig på resonnementsspørsmål 
er at de i dag ikke får opplæring i dette, samtidig som de heller ikke får 
sjanse til å øve lenge nok til at de mestrer disse sammensatte, men viktige 
problemstillingene på en overbevisende måte. Dermed vil de ikke være i 
stand til å overføre slike resonnementskjeder fra en type fysisk problem til 
en annen. 
På denne bakgrunn er vi av den mening at det er nødvendig å prøve å 
utvikle nye undervisningsmetoder som bedre tar hensyn til den enkelte 
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elevs evner og anlegg enn tradisjonelle undervisningsmetoder kan gjøre. 
Vi mener videre at den enkelte elev bør få systematisk opplæring i 
hvordan man skal bygge opp og gjennomføre et sammensatt 
resonnement. Eller sagt på en annen måte; få systematisk trening i å 
utvikle generelle strategier som er effektive i forbindelse med 
problemløsning. Innlæringsmetoden må være slik at den stimulerer eleven 
til skikkelig vekselvirkning med lærestoffet på en strukturert måte, og må 
videre bidra til kontinuerlig handlingsaktivitet fra elevens side tilstrekkelig 
lenge. Det betyr at sammensatte resonnementer må gjentas inntil de 
"sitter". 
Ut fra disse kravene har vi utviklet ElPed 1.0 DOS, og senere ElPed for 
Windows. Dette er en interaktiv pedagogisk programvare som (1) viser 
dynamikken til enkle elektriske kretser som et supplement til lab. 
oppgaver, (2) tester elevenes kunnskaper og (3) hjelper elevene med å 
argumentere riktig.  Det er i stor grad snakk om å lære elevene metoder 
og samtidig forstå disse metodene.  
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RESULTATER MED ElPed 
 
DOS-versjonen av ElPed ble solgt til ca. 100 videregående skoler i 
1991. Resultatene av en ny spørreundersøkelse med 350 elever hvor ca. 
halvdelen av elevene hadde brukt ElPed, viste at "ElPed-elevene" svarte 
gjennomgående bedre på de aller fleste spørsmålene. Spesielt svarte de 
betydelig bedre på spørsmål der det ble forlangt begrunnelse. Og det er 
nettopp det som er viktig, da undersøkelsen vår også viste at 
flervalgsspørsmål uten krav til begrunnelse har liten verdi. Dette er 
utdypet mer i artikkelen om ElPed publisert i Computers in Physics [2]. 
(Interesserte kan få særtrykk av artikkelen ved å henvende seg til Per 
Vold.) 
 

KORT OM PROGRAMMET 
 
Hovedmenyen i ElPed 2.0 er delt i tre: 
 
    1)   Trening i kretsdynamikk 
    2)   Spørsmål om kretsdynamikk 
    3)   Trening i argumentasjon 
 
I del 1 kan dynamikken i fire  ulike kretser studeres interaktivt. Det 
tegnes grafer av resultantresistanser, strømmer, spenninger og effekter i 
kretsene, og man kan også studere eksakte verdier i bestemte punkt 
ved hjelp av ‘multimetre’. 
 
I del 2 testes forståelsen av kretsdynamikken i ulike kretser. Det gis 9 
flervalgs-spørsmål fra en rekke forskjellige kretser, som skal besvares 
ved ‘avkryssing’ på skjermen. Når spørsmålene er ferdig besvart, 
kvitterer ElPed med antall rette svar. 
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Del 3 består av spørsmål knyttet til kretser av samme type som dem som 
finnes i del 1 og 2. Her er hovedvekten ikke lenger lagt på riktig svar, 
men på hvordan man resonnerer seg frem til svaret. Hensikten er å gi 
trening og hjelp til å gjennomføre sammensatte argumentasjoner og å se 
sammenhengen mellom årsak og virkning. 
 
Det er mulig å ha flere ‘vinduer’ åpne samtidig, slik at man f.eks. kan 
bruke del 1 til å ‘simulere’ hva som skjer i kretsene dersom man har 
problemer med spørsmålene i del 2 og 3. 

INSTALLERING OG OPPSTART 
 
ElPed 2.0 for Windows må kjøres på en PC med Windows 3.1 eller 
høyere. Det kreves ca. 1,5 MB ledig plass på harddisken. 
ElPed installeres ved at filen install.exe på disketten kjøres fra 
filbehandleren som ligger i Windows. 
 
Du kan endre den foreslåtte katalogen der ElPed blir liggende etter 
installasjonen. 
 

Starter installasjonen.  
 

Etter at filene er kopiert, får du spørsmål om det skal lages en 
programgruppe med navn ‘Elped for Windows’. Denne vil du eventuelt 
finne når du avslutter installeringsprogrammet. 

 
Du kan nå starte ElPed ved å klikke på ikonet i 
programgruppen. 
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BRUK AV ELPED 
Når du starter opp programmet, vises en menylinje øverst på skjermen. 
Like under denne finner du en knapperad, som kan brukes til hurtig å 
velge noen av de funksjonene du finner i menyen.  
 
 

Avslutter ElPed. 
Tilsvarer menyvalget Slutt.  

 
 

Gir hjelp til programmet. 
Tilsvarer menyvalget Hjelp | Hjelp til programmmet. 

 
 

Starter simuleringsdelen av ElPed. 
Tilsvarer menyvalget Menyer | Simulering.  

 
 

Starter delen med flervalgs-spørsmål. 
Tilsvarer menyvalget Menyer | Spørsmål. 

 
 

Starter argumentasjonsdelen i ElPed. 
Tilsvarer menyvalget Menyer | Trening i argumentasjon. 

DYNAMIKK 
 
Denne delen av programmet viser hva som skjer med resultant-
resistanser, strømmer, spenninger og effekter i en krets når en av 
motstandene (R2) endrer verdi kontinuerlig mellom 0 og 500 Ω. 
Skjermbildet består av en kretsfigur oppe til høyre, et sett med 
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‘multimetre’ til venstre, og et kurveområde nede til høyre. Når du starter 
programmet, er både kurveområdet og multimetrene “blanke”, slik at du 
selv kan velge hvilke variable og komponenter du vil studere. 
Parallellkoblingen kommer automatisk frem som valgt krets hver gang du 
starter denne programdelen. 
 
Programmet styres ved hjelp av knappene på skjermen, og ved at du 
klikker med musknappene i bestemte områder på skjermen. 
 

Gir mulighet til å velge andre kretser.Det er her fire ulike 
kretser å velge mellom. 

 
Avslutter dynamikkdelen.  
 

 
Disse knappene hører til kurveområdet. Ved å trykke på 
R, I, U eller P tegnes kurvene til henholdsvis alle 
motstander, strømmer, spenninger eller effekter i kretsen 

når R2 går fra 0 til 500 Ω. Nullstill-knappen brukes til å stille tilbake 
komponentverdiene til utgangspunktet etter at disse har blitt endret.  

Avlesing av verdier: 
Når man trykker f.eks. I-knappen, får man altså tegnet grafer over alle  
forskjellige strømmer som inngår i kretsen.  

I hver ende av aksene står en hvit boks med tall som angir 
maksimal-og minimalverdi for den aktuelle aksen.  
Verdiene på førsteaksen (R2) varierer fra 0 til 500 Ω (dette kan endres 
av bruker, se senere). 
Verdiene på andereaksen velges automatisk av programmet avhengig av 
hvilke verdier som regnes ut. 

Til venstre for y-aksen står en fargekode som angir hvilke 
grafer som tegnes, og hvilken farge som tilhører de respektive 

 

 

 

 

 



ElPed  10 
 
grafer. 
  
Avlesing av førsteaksen: 
Når grafene tegnes kommer det også tilsyne en loddrett markørlinje i 
kurveområdet.  

I bunnen av markørlinjen står en gul boks som viser hvilken R2-
verdi markørlinjen er plassert ved. Til å begynne med står linjen 

plassert på midten av skalaen, dvs. ved 250 Ω. Markørlinjen og boksen 
kan lett flyttes dit man ønsker ved å klikke på den nye posisjonen i 
grafområdet eller på R2-skalaen. De kan også flyttes ved at man trekker 
dem til rett sted v.h.a. musen. Tallverdien i boksen vil da oppdateres til 
den nye posisjonen. 
 
Avlesing av andreaksen: 

Samtidig med at grafene tegnes vil noen av 
multimetrene til venstre fylles med verdier avlest fra 

grafene. Verdien som avleses er utregnet når R2 har verdien som vises i 
den gule boksen på førsteaksen. Til høyre for multimetrene står navnet på 
den størrelsen som avleses.  
I tillegg er det mulig å nytte resten av multimetrene til å avlese andre 
størrelser. Dette gjøres ved at du klikker i kretsfiguren med den venstre  
musknappen på den komponenten du vil se verdien til. Dette gjelder for 
motstander, spenningskilder, strømmålere og spenningsmålere. Vil du 
derimot se verdien til en resultantresistans eller effekt må du klikke på 
variabelnavnet i figuren (variablenavn som kan klikkes er omgitt av et hvitt 
felt). For at simuleringen skal ligne mest mulig på en reell måling i 
laboratoriet er det også vist i kretsfiguren hvordan strøm- og 
spenningsmålere er koblet i en krets ved å bruke vanlig notasjon, 
dvs.  for amperemeter og  for voltmeter. Når du klikker i 
kretsfiguren, vil du se at den komponenten du velger får tilordnet et 
multimeter. Dette fylles automatisk med utregnet verdi. 
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Innholdet i et multimeter kan fjernes ved at du klikker med venstre 
musknapp på det multimeteret du ønsker å fjerne. Innholdet i de andre 
multimetrene vil da forskyve seg, slik at tomme multimetre alltid står 
nederst. Alternativt kan du trykke "Nullstill", men da vil alt nullstilles. 
 

Endring av komponentverdier: 
Verdien til en komponent (motstand eller spenningskilde) endrer du ved å 
klikke i kretsfiguren med den høyre  musknappen på den komponenten 
du vil endre. Det kommer da frem en dialogboks som oppgir nåværende 
verdi og gir deg mulighet til å endre denne. 
Skalaområdet på førsteaksen (verdiene for R2) kan også endres, slik at 
man f.eks. kan fokusere på spesielle deler av grafene. Dette gjøres ved å 
klikke med høyre  musknappen på resistansen R2. Man får da først fram 
en dialogboks med mulighet til å endre minimalverdien til R2, deretter en 
boks for å velge maksimalverdien. 
 
 

Eksempler: 
I appendix er det gitt eksempler på hvordan simuleringsdelen, gjerne i 
kombinasjon med vanlige laboratorieøvelser, kan brukes til å lette 
innlæringen av Ohms lov og Kirchhoffs lover. 
Dessuten viser følgende eksempel i detalj hvordan simuleringsdelen kan 
brukes til å tegne grafer over effekter samt avlese andre verider i en 
sammensatt krets: 
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For å få frem dette skjermbildet må følgende gjøres: 
 
1)  Trykk "Velg krets" og velg Parallell-Serie. 

 
2)    Trykk "P" for å få tegnet grafer over alle effektene i kretsen. 
 De fire øverste multimetrene fylles da med utregnete verdier 
 for effektene. 
 
3)      Pek i figuren på bokstaven "A1" i hvit ramme og klikk med   
 venstre musknappen. Et femte multimeter vil da fylles med 
 verdien til strømmen I1 gjennom motstanden R1. Tilsvarende 
 for spenningen U1. 
 
4) Sett kursoren på markørlinjen eller boksen under og trekk 
 dem til venstre inntil boksen viser verdien 200.0. 

 



ElPed  13 
 

SPØRSMÅL 
 
Spørsmålsdelen gir deg spørsmål til ulike elektriske kretser. Når du 
velger et av spørsmålene ved å trykke på en av spørsmålsknappene på 
venstre side av vinduet, kommer spørsmålsteksten med tilhørende figur 
automatisk frem på skjermen. Hvert spørsmål har fire svaralternativer. Du 
velger ett av dem ved å sette et kryss i en av rutene ved siden av 
spørsmålsknappen. Avkryssingen skjer ved at du peker på ruten med 
musen, og klikker med den venstre musknappen. 
 
  Eks: 
 
 
Du kan skifte spørsmålssett når som helst.  
 

Denne knappen åpner en fildialogboks, som gir mulighet til å 
hente en ny fil. Tilsvarer menyvalget Fil | Hent 

spørsmålsfil.  
Filen du henter inn må være på et bestemt format, og den må ha 
filutvidelsen .qst for å kunne brukes.  
 

Med denne knappen avslutter du spørsmålsdelen. 
Tilsvarer menyvalget Fil | Avslutt. 

 
 

Gir tilbakemelding på hvor mange riktige svar du har. 
Det blir ikke oppgitt hvilke svar som er riktige. 

Du må krysse av alle spørsmålene før du kan få respons. Det er bare 
mulig med ett kryss på hvert spørsmål! 
 

Alle kryss forsvinner, og du kan begynne på nytt. 
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TRENING I ARGUMENTASJON 
 
Argumentasjonsdelen er den viktigste delen av ElPed. Hensikten med 
denne delen er som nevnt å trene og utvikle evner til å gjennomføre et 
sammensatt resonnement på en systematisk og logisk korrekt måte. Her 
skal du ikke bare komme frem til riktig sluttsvar, men vise hele 
resonnementsrekken. 
 
Skjermbildet består av en kretsfigur oppe til høyre, spørsmålstekst oppe 
til venstre, og ett statistikk- og informasjonsfelt nede på skjermen: 

Dette feltet viser hvor mange 
riktige og hvor mange gale svar du 
har, i tillegg til den prosentvise 
andel riktige svar. 
 
 

 
Det samme vises med fargekoder i feltet for valg av spørsmål. 
De hvite firkantene som markerer antall spørsmål på filen 
byttes ut med grønne og røde firkanter for henholdsvis riktige 
og gale svar etter hvert som spørsmålene besvares. De hvite 
firkantene i feltet viser hvor mange spørsmål det er på filen. 
Den gule pilen markerer det valgte spørsmål. Pilen flyttes ved 
hjelp av knappene merket med << og >>. 
 

 
Spørsmålstekst og figur til det aktuelle spørsmålet 
kommer frem på skjermen, sammen med en 

dialogboks som inneholder de knappene du trenger for å svare på 
spørsmålet. Du skal altså ikke bruke tastaturet for å svare. 
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Brukes til å hente inn et nytt spørsmålssett. 
Tilsvarer menyvalget Fil | Hent. Det er ett sett for spenninger 

og strømmer samt ett for effekter. 
Filen som hentes inn må være på et bestemt format, og kun filer 
med utvidelsen ‘.arg’ kan hentes inn. 
 

Avslutter argumentasjonsdelen. 
Tilsvarer menyvalget Fil | Slutt. 

 

Svarboksen 
Dialogboksen for innlesning av svar er delt i tre: Øverst finner du 
knappene Slett ett ledd, Slett alt, Respons og Avbryt, i tillegg til en 
avkryssingsrute der du kan velge om du vil ha automatisk respons på 
svaret ditt etter hvert svarledd. 
 
I midten er alle tekststrengene du trenger for å svare på spørsmålet. 
 
Underst er en hvit boks som inneholder selve svarteksten. Denne 
oppdateres automatisk etter hvert som knappene i midtfeltet trykkes ned. 
 

Denne knappen trykker du når du er ferdig med å svare 
på et spørsmål, eller du ønsker å se om svaret er riktig så 

langt. Du får da en melding som forteller om svaret er riktig, eventuelt hva 
som er feil, og du får også spørsmål om du ønsker å fortsette å svare på 
det aktuelle spørsmålet.  
 

 

 

 



ElPed  16 
 
Hvis du trykker på Respons-knappen før du har begynt å svare på 
spørsmålet, vil dialogboksen lukkes og spørsmålet vil fremdeles være 
ubesvart. 
Vil du rette på svaret, kan det gjøres på to måter:  
 

En og en tekstbit slettes fra svaret ditt bakfra. 
 

Hele svaret bortsett fra det første leddet slettes. 
 

Svarboksen lukkes og spørsmålet vil fremdeles være ubesvart. 
 

Sett et kryss i ruten hvis du vil ha automatisk 
feilrespons. Svarer du riktig, får du ikke 

beskjed før svaret er avsluttet. 
 
 
Hvert svarledd må inneholde et komponentnavn eller variabelnavn, og en 
beskrivelse av hva som skjer med det aktuelle navnet (Eks: R2 ØKER, 
U1 AVTAR, I1 ER UFORANDRET osv.). 
Mellom hvert svarledd må det stå en ekvivalenspil =>, som du også finner 
blant tekstknappene. 
 

Eksempel: 
Spørsmål: 
Hva skjer med strømmen I når 
motstanden R1 reduseres? 
Anta at batteriet er uten indre 
motstand slik at klemmespenningen 
hele tiden er lik den elektromotoriske 
spenningen E. 
 

Riktig svar på dette spørsmålet vil være: 
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R1 ØKER => R ØKER => I AVTAR 
 
Her kunne det kanskje være fristende å svare “R1 ØKER => I AVTAR” 
direkte. Dette er i seg selv riktig, men det ville resultere i en feilmelding 
om at det mangler ett ledd i svaret. Årsaken til denne “spissfindigheten” 
er at hovedpoenget her er å lære å resonnere riktig, det vil si at 
hovedvekten ikke lenger blir lagt på riktig svar, men på hvordan 
man kommer frem til dette. Nødvendigheten av dette kommer best 
frem i de vanskeligste spørsmålene. Det er derimot tillatt å hoppe over 
noen ekvivalent-motstander, slik at hvis fullstendig svar er “R1 ØKER => 
R ØKER => R4 ØKER => R6 ØKER”, så kan man hoppe over 
leddene i midten, altså de som i dette tilfellet inneholder R og R4. 
 
Når du har svart riktig på et spørsmål, eller oppgir at du ikke vil fortsette 
å svare på spørsmålet selv om svaret ditt er feil, vil knappesettet 
forsvinne, og statistikkfeltet oppdateres.  
 
Tilbakemeldingene blir generert etter følgende vilkår: 
 
• Formatfeil i svaret, dvs. at svaret inneholder et ledd med dårlig 

“norsk”, eller at implikasjonspilen => er feilaktig brukt. 
• Svaret refererer til en komponent/ variabel som ikke er definert i 

spørsmålet. 
• Svaret inneholder et utsagn som i seg selv er riktig, men som ikke er 

riktig å bruke i svaret. 
• Svaret inneholder et ukorrekt utsagn. 
• Feil i resonnements-rekkefølgen, f.eks. manglende ledd. 
 
Hvis man i eksempelet på side 16 hadde svart “R1 ØKER => R2 ER 
UFORANDRET” ville følgende feilmelding komme: “Det er 
unødvendig å ta med R2 (men det er riktig at R2 ER 
UFORANDRET). Prøv å finne et mer direkte resonnement”. 
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Dette betyr bare at R2 ikke inngår i noen av de leddene som behøves for 
å uttrykke årsakssammenhengen mellom R1 og I. 
 
En litt spesiell situasjon kan oppstå i effekt-resonnementene. Når man 
skal argumentere for at f.eks. effekten P1 i resistansen R1 øker,  bør  
man først argumentere f.eks. for at spenningen U1 over R1 øker og 
deretter direkte konkludere med at P1 øker: 

⋅⋅⋅ => U1 øker => P1 øker 
Et alternativ ville være å også først diskutere hva som skjer med 
strømmen I1 gjennom R1: 

⋅⋅⋅ => U1 øker => I1 øker => P1 øker 
Dette ville falle naturlig for mange siden man er vant med å beregne både 
strøm og spenning før man beregner effekten. Men her vil ElPed gi 
beskjed om at bruker skal prøve å finne et mer direkte resonnement, 
nemlig vårt første resonnement.  

AVSLUTNING 
 
Vi mener at ElPed i sin nåværende versjon er svært fleksibelt. Det er 
f.eks. mulig å bruke simuleringsdelen gjerne i kombinasjon med 
laboratorieøvelser til å lære å forstå de grunnleggende lovene i elektriske 
kretser bedre (se appendix). Videre er det mulig å legge inn nye spørsmål 
i både flervalgs-delen og i argumentasjonsdelen. Det er som nevnt også 
blitt laget egne program som gjør utvikling av nye spørsmål lettere 
(LAGSPM.EXE og LAGARG.EXE). Likevel er vi svært takknemlige for 
å motta forslag til hvordan ElPed kan gjøres bedre. Vi tror at den trening 
ElPed gir ikke bare er nyttig i elektronikkfag, men generelt når det skal 
utføres tilsvarende argumentasjoner på problemstillinger innenfor andre 
grener av naturvitenskapen. 



ElPed  19 
 

 

 

 

 

REFERANSER 
 
[1] J.E. Nordtvedt, P. Vold: 

En undersøkelse om forståelsen av elektriske kretser blant 
fysikkelever i den videregående skolen. 

 Fra Fysikkens Verden, 4, 1991. 
 
[2] G.A. Johansen, J.E. Nordtvedt and Per Vold: 

ElPed: An interactive PC-based learning program for basic 
electrical circuits. 

 Computers in Physics Vol.7, No.5 (1993) p. 577. 
 
 


