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Sammanfattning 
Detta arbete syftar till att utveckla ett förslag på ett utbildningsmaterial i form av en 
programmeringsorienterad fysik- och matematiklaboration. Målgruppen är i första 
hand studenter som läser andra terminen i det ingenjörsförberedande programmet 
Tekniskt basår (KTH), men även studenter på motsvarande kunskapsnivå (till 
exempel elever i gymnasiets naturvetenskapliga program).  
 
Laborationen konstruerades för att skapa förutsättningar för studenterna att:  

1) Visa på kritiskt tänkande,  
2) visa på kollaboration,  
3) öka ämnesförståelsen.  

Det föreslagna utbildningsmaterialet omfattar området beräkningsfysik, där en icke-
linjär differentialekvation härled från en matematisk pendel ska lösas med hjälp av 
numeriska metoder. Laborationens uppgifter formulerades med kritiskt tänkande 
som utgångspunkt och utfördes med parprogrammering som samarbetsform för 
kollaboration.  
 
I detta arbete undersöktes punkter 1) och 2) i en utbildningssituation med elever från 
andra terminen på Tekniskt basår. Fyra elevgruppers konversationer spelades in och 
en innehållsanalys utfördes på transkriberingen av ljudinspelningen. En 
mönsterjämförelsemetod användes för att stärka slutsatserna. Utifrån resultaten av 
undersökningsprojektet konstaterade vi att den teoretiska propositionen om att 
laborationskonstruktionen har medverkat till elevernas kollaboration och applicering 
av kritiskt tänkande, har stärkts.  
 
Nyckelord: Kritiskt tänkande, Kollaboration, Parprogrammering, Datorsimulering, 
Numeriska metoder, Beräkningsfysik, Tekniskt basår, Innehållsanalys, 
Mönsterjämförelse 
  



  

Abstract 
This work aims to develop a proposal for educational material in the form of a 
programming-oriented Physics and Mathematics lab. The target group is mainly 
students from the second semester in the Technical Preparatory Year program 
(KTH), but also students of equivalent knowledge level (for example, students in the 
upper secondary school- natural science program).  
 
The lab was designed to create opportunity for students to:  

1) apply critical thinking,  
2) demonstrate collaboration, 
3) increase subject understanding.  

The proposed educational material comprises computational physics, where a non-
linear differential equation derived from a mathematical pendulum is solved using 
numerical methods. The exercises in the lab were formulated with critical thinking 
in mind and pair programming was used as the context for collaboration.  
 
In this paper 1) and 2) were investigated in an educational setting with students from 
the second semester of the Technical Preporatory Year (KTH). The conversations of 
four student groups were recorded and a content analysis was performed on the 
transcriptions of the audio recordings. A pattern matching method was used to 
strengthen the conclusions. Based on the results of the research project, we found 
that the theoretical proposition that the construction of the laboratory work has 
contributed to the collaboration and application of critical thinking by the students, 
has been strengthened. 
 
 
Keyword: Critical thinking, Collaboration, Pair programming, Computer 
Simulations, Numerical Methods, Computational Physics, Technical preparatory 
Year, Content analysis, Pattern matching 
  



  

Förord 
Vi som har utfört detta examenarbete är Fares Altayy och Fredrik Schmied, båda 
studenter vid programmet civilingenjör och lärare på Kungliga Tekniska högskolan.  
Den ene (Fares Altayy) med inriktningen matematik och fysik och den andre 
(Fredrik Schmied) med inriktningen matematik och teknik. Utbildningen resulterar i 
en examen som såväl civilingenjör som ämneslärare för gymnasiet i ämnena för våra 
respektive inriktningar. 
 
Utifrån vår utbildningsbakgrund har det varit ett intresse hos oss båda att kunna 
integrera områden från båda ingenjörs- och utbildningsvetenskapen i vårt 
examensarbete. Det är just detta gemensamma intresse som fick oss att fatta beslutet 
om att samarbeta. Trots att detta var första gången, så tycker vi att samarbetet under 
projektet har varit framgångsrikt. 
 
Vi vill ge ett särskilt tack till våra handledare Helena Lennholm och Linda Kann för 
deras stöd i vårt arbete. Vi tycker att deras engagemang har haft en stor betydelse för 
vår framgång. Vi vill även rikta ett särskilt tack till Nicklas Hjelm och Svante 
Grankvist (uppdragsgivare på Tekniskt basår Flemingsberg) för deras öppenhet och 
bidrag till att göra våra idéer möjliga att genomföra.  
 
Avslutningsvis vill vi även rikta ett stort tack till studenterna i Tekniskt basårs 
programmet som valde att delta i arbetet. Vi blev imponerade över deras entusiasm 
av att medverka i laborationen och hjälpa oss med vår undersökning. 
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1 Inledning 
Inkluderingen av programmering i den svenska läroplanen för matematikämnet 
(Skolverket, 2019b), skapade ett intresse inom Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
att titta närmare på hur de skulle kunna införa programmering i deras 
ingenjörsförberedande program Tekniskt basår. Detta arbete initierades som ett 
resultat av detta intresse och utfördes tillsammans med Tekniskt basår i 
Flemingsberg. Därmed anses detta arbete medverka till en god utbildning för alla i 
enlighet med FN:s globala miljö- och hållbarhetsmål (United Nations, 2019). 
 
1.1 Tekniskt basår - en bakgrund 
Kungliga Tekniska högskolans (2019d) program, Tekniskt basår, är en förberedande 
utbildning inför de olika civilingenjörsutbildningarna som ges på KTH. Programmet 
finns tillgängligt på tre olika platser: KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH 
Södertälje. Utbildningen är i första hand avsedd för studenter som saknar behörighet 
till civilingenjör programmen (Kungliga Tekniska högskolan, 2019d). Men den 
riktar sig även till studenter som är behöriga och vill öka sina chanser att komma in 
på någon av civilingenjörsutbildningarna, då de som fullbordar utbildningen 
garanteras plats till utbildningen de sökt (Berglund & von Zweigbergk, 2018).  
 
Enligt KTH (2019d) är utbildningens omfattning 60 fup (fup är en förkortning för 
förutbildningspoäng) och den är uppdelad i två terminer. Under den första terminen 
(30 fup) läser studenterna kurser motsvarande Matematik 3, Kemi 1 och Fysik 1 på 
gymnasiet. Studenter som läser den andra terminen (30 fup), läser kurser motsvarade 
Matematik 4 och Fysik 2 på gymnasiet. 
 
Tekniskt basårsprogrammet beskriver sina utbildningsmål i tre kategorier: kunskap 
och förståelse, färdigheter och förmågor samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt. Dessa beskrivs i följande utdrag ur utbildningsmålen. 
 

Efter den behörighetsgivande utbildningen skall studenten: 
Kunskap och förståelse 

• visa goda kunskaper inom de naturvetenskapliga områdena 
matematik, fysik och kemi 

Färdigheter och förmågor 
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika 

sammansättning 
• visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 

enklare naturvetenskapliga problem och lösningar 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• visa förmåga till självständighet och kritiskt tänkande.  
(Kungliga Tekniska högskolan, 2019e) 
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1.2 Problemformulering  
Utifrån diskussion med uppdragsgivaren (KTH, Tekniskt basår i Flemingsberg), 
gällande uppdraget om att inkludera programmering i Tekniskt basårsprogrammet, 
framkom att behovet inte är att införa en omfattande programmeringskurs. Detta för 
att de tycker att kurserna i programmet redan är av tillräckligt stor omfattning i 
förhållande till programmets tidslängd.  Behovet var snarare att införa ett 
programmeringsmoment, i form av exempelvis en laboration, och som bör vara i 
linje med de övriga kurs- och utbildningsmålen för programmet. Detta för att inte 
öka arbetsbördan för eleverna markant.  
 
Vårt förslag för att introducera programmering var att arbeta fram en 
programmeringsorienterad laboration som integrerar ämnesinnehåll som dels är i 
linje med matematik- och fysikkurserna på Tekniskt basår och dels med 
utbildningsmålen för Tekniskt basår. Detta med önskan att momentet ska leda till 
ökad förståelse för dessa två ämnen och hur de kan kopplas till varandra samt ökad 
förståelse för programmeringsämnet. 
 
Utbildningsmålen för Tekniskt basår granskades (se Tekniskt basår - en bakgrund) 
och vi observerade att de inkluderar begreppen kritiskt tänkande och samarbete. 
Kritiskt tänkande och samarbete förekommer även i skolverkets läroplan för 
gymnasiet. Där står det att det är skolans ansvar att varje elev ska kunna tillägna sig 
kunskaper som: ” kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden […] kan 
lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 
tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2019d).   
 
Utifrån egna erfarenheter är kritiskt tänkande ett mångtydigt begrepp, till exempel 
direkt synonymt med källkritik. Mångtydigheten av kritiskt tänkande har även 
identifierats av ett antal tidigare studier (Ennis, 1987; Halpern, 2003; Paul, 1993). 
Detta ledde till att vi valde att titta närmare på kritiskt tänkande och hur vi kunde 
jobba med det. 
 
Samarbetsförmåga är intressant eftersom det har en stor roll i lärandeteori. 
Sociokulturella perspektiv, med ursprung ur Vygotskijs teorier om tänkande och 
språk, utgår från att social samverkan är själva utgångspunkten för lärande och 
utveckling. Vygotskij menade att kognitiva processer som minne, perception och 
begreppsbildning har sitt upphov i social aktivitet och uppstår primärt på en 
intermental nivå (i samverkan med andra) och därefter på en intramental nivå (hos 
individen). Den individuella medvetandedimensionen är alltså avledd och utformad 
från den sociala (Dysthe, 2003, s. 78). Interaktion och samarbete betraktas som helt 
avgörande för lärande, liksom individens förmåga att delta i en social praktik. 
(Dysthe, 2003, s. 78). 
 
Ett problem som vi har fått erfara som lärare gällande begreppet samarbete är att 
elever ibland väljer att dela upp det ursprungliga arbetet i delkomponenter de 
fördelar mellan sig och sedan löser individuellt, när intentionen var att de skulle 
arbeta tillsammans. Eftersom en uppdelning av arbetet tekniskt sett fortfarande är 
samarbete, då slutmålet är att lösa det gemensamma problemet, så använder vi 
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kollaboration som begrepp för att beteckna tillvägagångssättet då elever arbetar 
gemensamt med samma problem (efter det motsvarande engelska begreppet 
”Collaboration”).  
 
Intentionen med arbetet var att formulera ett förslag på ett laborationsupplägg där 
kritiskt tänkande stimuleras och tydliggörs. I förslaget ville vi även föreslå en 
kontext där elever stimuleras till ett kollaborerande arbetssätt när de löser 
uppgifterna.  
 
Ämnesförståelse är också ett mål i utbildningsmålen för Tekniskt basår, vilket vi 
tycker är ett naturligt mål att inkludera i ett utbildningsmaterial. Vi valde därför även 
att titta närmare på hur man kan arbeta för att bidra till elevers ämnesförståelse. 
Målen med arbetet beskrivs i följande avsnitt. 
 
1.3 Mål för examensarbetet 
Målet med examensarbetet var att konstruera en programmeringsorienterad 
laboration i ämnena fysik och matematik som stimulerar kritiskt tänkande, 
kollaboration och som ökar ämnesförståelse. När laborationen konstruerats 
undersöktes den tillsammans med studenter från Tekniskt basår Flemingsberg för att 
stärka att målet uppfyllts. Ämnesförståelsen undersöktes inte i denna studie som en 
begränsning av arbetet (mer om det i 1.4 Arbetsprocessen – två projekt). 
 
Målgruppen för laborationen är i första hand studenter i Tekniskt basårsprogrammet 
termin två (eller elever med motsvarande kunskapsnivå, till exempel gymnasielever 
som läser kurserna Matematik 4 och Fysik 2). Laborationsmaterialet konstruerades 
så att: 

1) Uppgifterna i laborationen ska avse att testa på kritiskt tänkande-förmågor 
och därmed bidra till stimulerandet av elevernas applicering av kritiskt 
tänkande. 

2) Tillvägagångssättet för att lösa uppgifterna av laborationen ska bidra till 
elevernas kollaboration. 

3) Tillvägagångssättet för att lösa uppgifterna av laborationen ska bidra till 
elevernas förståelse för ämnena fysik, matematik och programmering. 

 
Undersökningen gjordes i form av en fallstudie där en innehållsanalysmetod 
tillsammans med en mönsterjämförelsemetod användes för att stärka slutsatserna för 
arbetet (se 3.6.2 Dataanalysmetoder). 
 
I nästkommande avsnitt beskrivs arbetsprocessen för detta arbete, med avseende på 
att uppfylla målet beskrivet ovan.  
 
1.4 Arbetsprocessen - två projekt 
Arbetet delades upp i två projekt. Dessa projekt kallas i denna text för 
Utvecklingsprojektet respektive Undersökningsprojektet. Dessa två projekt har olika 
arbetsprocesser, dock förenas de med ett gemensamt mål, nämligen att bidra till 
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uppfyllandet målet för hela examensarbetet (se 1.3 Mål för examensarbetet). Vi 
beskriver här dessa två projekt och hur de hör ihop med varandra.  
 
I delen om Utvecklingsprojektet presenteras en litteraturstudie, uppdelad i två 
delar, vars syfte är att underbygga det resulterande laborationsmaterialet med 
forskning. Den första delen utgör den grund som användes för att bestämma ett 
konkret ämnesinnehåll som kritiskt tänkande kan appliceras på och som 
laborationsuppgifterna sedan utgick ifrån. Den andra delen redogör grunden för valet 
av den genomförandeform som användes för uppgifterna i laborationen. Beslutet om 
genomförandeform redogörs i sin tur i två delar, dels ett beslut om en samarbetsform 
som bidrar till stimulerandet av elevernas kollaboration och dels ett beslut om ett 
lämpligt programmeringsspråk med en utvecklingsmiljö som arena för elevernas 
gemensamma arbete. 
 
Efter att Utvecklingsprojektet genomförts erhölls ett laborationsmaterial som 
resultat. Dock vill vi betona att även om upplägget av laborationsmaterialet vilar på 
forskning och beprövade erfarenheter, så är det ändå ett resultat av vår egen 
uppfattning av den underliggande teorin. Med andra ord, laborationsmaterialet blir 
inte mer än en teoretisk proposition som vilar på teori, och som behöver undersökas 
empiriskt för att få ytterligare stöd. Det är här Undersökningsprojektet har sin roll. 
 
Undersökningsprojektet handlade om att undersöka det erhållna 
laborationsmaterialet i en konkret utbildningssituation. Detta för att undersöka 
huruvida laborationsupplägget, som en teoretisk proposition, kan få stöd ifrån 
empirin. Dock undersöktes endast den del av upplägget som handlar om 
stimulerandet av studenternas kollaboration och applicering av kritiskt tänkande. 
Utvärdering av ämnesförståelsen exkluderades med anledning att begränsa 
omfattningen av undersökningsprojektet, då arbetet är tidsbegränsat. Att undersöka 
ämnesförståelsen lämnas därför till vidare studier.  
 
I Undersökningsprojektet beskrivs först syfte, forskningsfrågor och metodologi samt 
hur dessa styrt designen av Undersökningsprojektet, vad det gäller val av 
datainsamlings- och analysmetoder. Därefter presenteras resultat och analys av den 
erhållna datamängden från undersökningen. Undersökningsprojektet avslutas sedan 
med en diskussion kring de erhållna resultaten, en utvärdering av projektet och 
förslag på vidare studier. 
 
Utfallet från diskussionen om resultaten används som grund för utvärderingen av det 
föreslagna laborationsmaterialet i Utvecklingsprojektet. Detta i syfte att föreslå 
förbättringsmöjligheter för laborationsmaterialet. Arbetsflödet för dessa två projekt 
ges i följande diagram (Figur 1). 
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Figur 1. Bild som illustrerar arbetsflödet. Pilarna visar riktningen på arbetets gång. Den streckade linjen visar 
på att Undersökningsprojektet även styrde litteraturstudien. Förkortningen CT avser kritiskt tänkande. 
 

1.5 Våra respektive bidrag till arbetet 
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur vi fördelade arbetet mellan oss.  
 
Efter att kritiskt tänkande och kollaboration valdes ut som undersökningsobjekt i 
början av arbetsprocessen, fördelade vi ansvaret av dessa områden mellan oss. Fares 
ansvarade för kritiskt tänkande och Fredrik ansvarade för kollaboration. Ansvarig 
för respektive område valde ut ett teoretiskt ramverk som, efter en kritisk 
granskning, bedömdes vara lämplig att använda för Utvecklingsprojektet och 
Undersökningsprojektet.  
 
Arbetet i Utvecklingsprojektet fördelades i sin tur utefter våra individuella 
kompetenser. Fares ansvarade för beräkningsfysik och Fredrik ansvarade för 
programmering. 
 
I Undersökningsprojektets kvalitativa analys av den erhållna datamängden så 
fokuserade Fares på att analysera kritiskt tänkande och Fredrik fokuserade på att 
analysera kollaboration. 
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2 Utvecklingsprojektet  
Nedan presenteras de litteraturstudier som gjordes för att bestämma ämnesinnehåll i 
laborationsmaterialet och genomförandeform för laborationen. 
 

2.1 Litteraturstudie för valet av ämnesinnehåll i 
laborationsmaterialet 

I det första av två avsnitt beskrivs ett teoretiskt ramverk för att definiera och 
analysera kritiskt tänkande. I det andra beskrivs och motiveras det valda 
ämnesinnehållet, som i sin tur satte ramen för uppgifterna i laborationen. 
 
2.1.1 Teoretiskt ramverk för kritiskt tänkande 
För att kunna formulera uppgifterna i laborationsmaterialet så att de ger 
förutsättningar för eleverna att visa på kritiskt tänkande, behövs först en 
konkretisering av begreppet kritiskt tänkande. 
 
Dwyer, Hogan och Stewart (2014) ämnade att skapa ett teoretiskt ramverk specifikt 
för att identifiera och utveckla kritiskt tänkande. De gjorde det genom att sätta den 
internationellt accepterade definitionen av kritiskt tänkande (förkortas CT) som ges i 
den så kallade Delphi-rapporten (Facione, 1990), i relation till redan existerande och 
bredare teoretiska ramverk om tankeprocesser i utbildningssammanhang. Exempel 
på dessa ramverk är Blooms taxonomi för lärandemål (1956) och King och 
Kitcheners utveckling av teorin för reflekterande bedömning (1994). De centrala 
förmågorna för CT i Delphi-rapporten (analys, utvärdering och slutledning) blir då 
de centrala kategorierna för CT i ramverket och de används för att identifiera och 
mäta CT (Dwyer et al., 2014). 
 
Men syftet med detta ramverk är, enligt Dweyer et al. (2014), inte enbart att använda 
det för att identifiera och mäta CT, utan även för att utveckla det. De menar att det 
därför är nödvändigt att även inkludera andra kategorier, självreglerande 
metakognitionsfunktioner och reflekterande bedömning, vars roll är att effektivisera 
genomförandet och tillämpningen av CT-processerna. Därmed blir ramverket även 
lämpligt för att utveckla CT-processer.  
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Ramverket består av två typer av kategorier: lägre ordningens kategorier och högre 
ordningens kategorier. 
 
Lägre ordningens kategorier 
De lägre ordningens kategorier och hur de är relaterade till varandra illustreras i 
diagrammet i figur 2 nedan. 
 

 
 
Figur 2. Diagrammet visar att lägre ordningens kategorier består av minnes- och fattningsförmågan (Dwyer et 
al., 2014).  
Dwyer et al. (2014) beskriver minnesförmågan som individens förmåga att 
återkalla kunskap från sitt minnessystem vid begäran. De beskriver modellen för 
minnet enligt följande: En individ kan lagra information dels långvarigt i 
långtidsminnet (eng. Long-term Memory) och dels kortvarigt i arbetsminnet (eng. 
Working Memory). Baddeley (2000) beskriver arbetsminnet som ett 
multikomponentssystem med olika delar, som inkluderar:  

1) Två så kallade slavsystem: fonologiska loopar (eng. Phonological Loops) 
och visuospatiala skissblock (eng. Visuospatial Sketchpad). De bearbetar 
ljud respektive visuell information. 

2) Ett centralt verkställande system, som ansvarar för uppmärksamhets -och 
fokuseringsprocesser (eng. Perception/Attention Processing) 

3) Ett lagringscenter (eng. Episodic Buffer) som integrerar ny information i 
arbetsminnet med existerande kunskap i långtidsminnet. 

 
Minnesförmågan presenteras här endast för dess definition. Relationen mellan 
arbetsminnets system kommer inte beskrivas här, utan vi hänvisar läsaren till 
originaltexten om det finns intresse att veta mer.  
 
Fattningsförmågan (eng. Comprehension) är enligt Dwyer et al. (2014) tänkarens 
förmåga att tolka, förklara, summera, omskriva eller illustrera information baserat på 
det hen har lärt sig tidigare. De menar att fattningsförmågan är direkt beroende av 
långtidsminnet, då fattning kan ses som en schemaändring i långtidsminnet. 
 
Dwyer et al. (2014) menar att lägre ordningens kategorier inte är direkt relaterade till 
kritiskt tänkande, men de är ändå nödvändiga i ramverket då de fungerar som en 
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förutsättning för att högre ordningens kategorier ska kunna äga rum. De menar att, 
till exempel, utan förmågan att återkalla kunskap vid begäran eller att kunna tolka 
och förklara information, blir analysprocessen (tillhör högre ordningens kategorier) 
omöjlig.  
 

Högre ordningens kategorier 

Högre ordningens kategorier och relationen mellan dem illustreras i följande 
diagram (Figur 3): 

 
 
Figur 3. Högre ordningens kategorier och relationen dem emellan (Dwyer et al., 2014) 
 
Rutan till vänster i figur 3 visar så kallade självreglerande 
metakognitionsfunktioner (eng. Self – Regulatory Functions of Metacognition). 
Metakognition definieras som ”kunskap gällande ens egna kognitiva processer och 
produkter eller allt relaterat till dem, och den aktiva övervakningen, följdregleringen 
och orkestreringen av dessa processer” (Översatt från engelska. Flavell, 1976). 
Vidare, för att en individ ska kunna tänka metakognitivt, behövs: 1) förmåga till 
självreglering och 2) förmåga till att kunna applicera de egna och tillgängliga 
kognitiva processerna med syfte att lära sig eller ta fram lösningar till olika problem 
(Brown, 1987; Ku & Ho, 2010).  
 
Dwyer et al. (2014) beskriver självregleringsförmågan som individens förmåga att 
visa på viljan att applicera CT. Den viljan medför i sin tur förbättrad applicering av 
kritiskt tänkande. De menar att denna vilja att självreglera kan åstadkommas via 
exekutiv funktion (eng. Executive Function), nyckeldispositioner (eng. Key 
dispositions) mot kritiskt tänkande, en motivation (eng. Motivation) för att tänka och 
lära samt uppfattat behov av att använda specifika kognitiva processer när man löser 
problem (eng. Need for Cognition). Med exekutiv funktion menas de metakognitiva 
processer som används specifikt för att reglera tankar, exempelvis uppmärksamhet, 
minnesprocesser och högre ordningens tankeförmågor. Exempel på 
nyckeldispositioner mot kritiskt tänkande är: sanningssökande, öppenhet, 
analyticitet, systematik, konfidens, nyfikenhet och mogenhet (Dwyer et al., 2014). 
Exempel på motivation för kritiskt tänkande är motivation till att reglera: 
ansträngningar, tankeprocesser och tron på att utförd inlärning leder till positiva 
utfall för lärandet. 
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Rutan till höger i figur 3 visar dels de centrala kategorierna för kritiskt tänkande, 
nämligen analys- (eng. Analysis), utvärderings- (eng. Evaluation) och 
slutledningsförmågan (Inference), och dels förmågan till reflekterande bedömning 
(eng. Reflective Judgment).  
  
Analysförmågan är förmågan att identifiera och bryta ner argument och idéer till 
sina beståndsdelar. Exempelvis genom att analysera ett argument och bryta ner det 
till sina huvudslutsatser, de premisser och resonemang som ligger till grund för 
stödjandet av huvudslutsatserna, relationen mellan dessa premisser, resonemang 
samt möjliga invändningar mot slutsatserna. 
 
Utvärderingsförmågan utgör steget direkt efter analyssteget i CT-processen. 
Specifikt används den vid bedömningen av de premisser i argument (samt 
slutsatserna de ger upphov till) med avseende på trovärdighet, relevans, logisk 
styrka och potentiella brister och obalanser i argumentet.  
 
Slutledningsförmågan är förmågan att samla trovärdig, relevant och logiskt baserad 
evidens från den tidigare utförda analysen och utvärderingen, med syftet att 
formulera en mängd av konsekvenser. Till exempel kan en slutledning innebära att 
tänkaren behöver ta ställning till en slutsats (eller till påstående som anses vara 
logiskt ekvivalent med slutsatsen), givet rådande evidens. 
 
Reflekterande bedömning är tänkarens förmåga att basera sina slutsatser på 
tillgänglig evidens och därmed inse/acceptera att trovärdigheten av slutsatserna är 
direkt beroende av trovärdigheten av den underliggande evidensen. Som konsekvens 
av detta, behöver tänkaren ha en öppenhet till att hens syn på sanning vid en viss 
tidpunkt, kan falsifieras av nya evidens vid senare tidpunkt. Reflekterande 
bedömningsförmågans relation till både de centrala CT förmågorna (analys, 
utvärdering och slutledning) och självreglering är sådan att den påverkar 
effektiviteten av utvecklingen och tillämpningen av CT-förmågorna och de 
självreglerande metakognitionsfunktionerna. En mer utvecklad reflektiv bedömning 
leder till en effektivare självreglering och tillämpning av de centrala förmågorna av 
CT. 
En sammanfattning av de olika kategorierna och hur de är relaterade till varandra 
kan illustreras enligt följande diagram i figur 4.  
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Figur 4. Ett teoretiskt ramverk för att identifiera, mäta och utveckla CT, där enkelriktade pilar innebär att den 
tidigare kategorin är en förutsättning för den senare, t.ex. att göra en analys är en förutsättning för att göra en 
meningsfull utvärdering. Dubbelriktade pilar innebär att båda kategorierna är en förutsättning för varandra. 
(Dwyer et al., 2014) 
 
2.1.2 Koppling mellan CT-förmågorna och vår syn på 

problemlösningsförmågan 
Här beskrivs vår analys av begreppet problemlösning och motiveringen till hur det 
kan kopplas till förmågorna i CT-ramverket. Denna koppling har sedan en viktig roll 
i formuleringen av de teoretiska propositioner som användes i 
undersökningsprojektet (mer om detta i Undersökningsprojektet, 
Dataanalysmetoder, Mönsterjämförelse).  
 
Vi utgick från Skolverkets och KTH:s syn på vad som utgör 
problemlösningsförmåga. Vi gjorde det med anledningen att målgruppen för 
laborationen som detta arbete avser att utveckla är studenter från Tekniskt 
basårsprogrammet eller elever med motsvarande kunskapsnivå. Och eftersom denna 
målgrupp antagligen uppfattar problemlösningsförmågan i enlighet med någon av 
dessa auktoriteter (Skolverket och KTH), så anser vi att det är lämpligt att även vi 
gör det vid utvecklingen av laborationsmaterialet. 
 
Skolverket beskriver problemlösning i matematik som förmågan att: 
”Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, 
metoder och resultat” (Skolverket, 2019b).  
 
För problemlösning i fysik, beskriver skolverket problemlösningsförmågan som: 
”Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, 
formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda 
strategier, metoder och resultat” (Skolverket, 2019a) . 
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Problemlösningsförmågan i lärandemålen från KTH:s Tekniskt basår, för kursen 
Matematik för basår II, beskrivs enligt:  
”Formulera, analysera och lösa matematiska problem inom området samt skriftligt 
kommunicera det matematiska resonemanget. Problemen kan vara baserade på 
realistiska situationer och/eller innefatta hantering av matematiska procedurer av 
standardkaraktär.” (Kungliga Tekniska högskolan, 2019a).  
 
Problemlösningsförmågan i lärandemålen från KTH:s Tekniskt basår, för kursen 
Fysik för basår II, beskrivs enligt:  
”Identifiera, analysera och lösa fysikaliska problem samt redovisa dem på ett 
strukturellt sätt.” (Kungliga Tekniska högskolan, 2019b) 
 
Utifrån citaten ovan, drogs slutsatsen att det finns en konsensus mellan Skolverkets 
formulering av problemlösningsförmågan och formuleringen given i lärandemålen 
för kurserna i termin två av Tekniskt basårsprogrammet. Vi konstaterade att 
begreppen analys och utvärdering förekommer i Skolverkets och KTH:s 
beskrivningar av problemlösningsförmågan, och att de används på ett sätt nära 
relaterat till beskrivningen av dessa förmågor i CT-ramverket. Eftersom att lösa ett 
problem är en slutledning i enlighet med CT-ramverket, så drar vi även kopplingen 
att slutledningsförmågan (i CT-ramverket) också tillhör problemlösningsförmågan. 
 
Vi betraktar därmed de centrala CT-förmågorna (analys, utvärdering och 
slutledning) som en delmängd till problemlösningsförmågan. 
 
2.1.3 Beräkningsfysik som ämnesinnehåll i laborationen 
Vi valde området beräkningsfysik som innehåll i laborationen. I detta avsnitt ges 
först en kortfattad beskrivning av beståndsdelarna i området beräkningsfysik, 
nämligen numeriska metoder och datorsimuleringar. Beskrivningen är anpassad efter 
de delar som inkluderades i laborationsmaterialet. Sedan presenteras de 
forskningsresultat som motiverar valet av beräkningsfysik som ämnesinnehåll i 
laborationsmaterialet. 
 
2.1.3.1 Numeriska metoder  
Numeriska metoder används för att approximera lösningar till matematiska problem 
inom matematisk analys som analytiska metoder har svårigheter att lösa. De utgörs 
av en algoritm som baseras i analytiska resonemang och som tillsammans med en 
indelning i stegintervall löser ett givet problem med hjälp av en dator. Eftersom 
matematikkurserna på Tekniskt basår innehåller differentialekvationer och eftersom 
differentialekvationer kan lösas med numeriska metoder så anser vi att det passar väl 
att integrera programmering med. Ett exempel på ett problem där numeriska 
metoder kan användas i beräkningsfysik är att bestämma läget av en matematisk 
pendel. Två exempel på numeriska metoder som kan användas för att lösa problemet 
är Eulers metod och Euler-Cromers metod. Den matematiska pendeln och de två 
metoderna samt pendelsystemets energi beskrivs nedan då dessa delar inkluderades i 
laborationsmaterialet. 
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Matematisk pendel 
En matematisk pendel (eng. Simple rod pendulum) beskrivs 
av Pook (2011) som en förenklad modell av en riktig 
pendel under ideella förhållanden. Den matematiska 
pendeln består av en punktmassa fäst i en sträng som 
roterar runt en svängpunkt. Punktmassan är en partikel liten 
nog att låta den representeras av en matematisk punkt som 
tillskrivits en massa m. Strängen är masslös, oelastisk och 
oböjbar, och har därför alltid samma längd l. Svängpunkten 
är en punkt som är fixerad i rymden och punktmassan följer 
därför en cirkulär båge runt den. Dessutom är svängpunkten 
friktionslös, vilket innebär att ingen kraft utövas från 
svängpunkten på strängen när strängen roterar runt den. 
Den enda kraft som utövas på punktmassan är 
gravitationskraften mg (g = gravitationskonstanten), som 
antas vara uniform och riktad vertikalt nedåt. Pendelns rörelse har endast en 
frihetsgrad och dess position kan därför beskrivas av en parameter, förslagsvis 
pendelns vinkel θ, mätt från en vertikal linje som går genom svängpunkten. Se figur 
5 för en bild på en matematisk pendel.  
 
En differentialekvation för den matematiska pendeln kan härledas från den givna 
informationen: 
 
�̈� = −

𝑔
𝑙 	sin	(𝜃) 

 
𝜃 = 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
�̈� = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
𝑔	 = 	𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝑙	 = 	𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛 
 
Eulers metod för andra ordningens ordinära differentialekvationer 
Eulers metod är en numerisk metod som används för att approximera en lösning till 
ordinära differentialekvationer med ett begynnelsevillkor. Metoden går ut på att man 
startar i en punkt (bestämt av begynnelsevillkoren) och under ett kort tidsintervall ∆𝑡 
följer lutningen, beskriven av differentialekvationen, till nästa punkt. Lutningen 
beräknas om i den nya punkten och en ny linje följs under samma tidsintervall ∆𝑡 till 
nästa punkt. Metoden upprepas tills dess att önskat intervall på tidsaxeln har 
approximerats (Sauer, 2012, s. 283), likt följande formel: 
 
𝜃(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡) ∙ 	∆𝑡 
 
Ska metoden lösa andra ordningens ordinära differentialekvationer appliceras 
samma princip för att approximera derivatan i nästa punkt. Formeln blir då: 
 

?𝜃
(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡) ∙ 	∆𝑡
�̇�(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡

 

Figur 5. En matematisk pendel med 
punktmassan m, längden på strängen 
l, pendelvinkeln θ och 
gravitationskraften mg (g = 
gravitationskonstanten) 
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Exempelvis, givet differentialekvationen för pendeln med begynnelsevillkor: 
 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧	�̈� = −D

E
	sin	(𝜃)

𝜃F =
G
H

�̇�F = 0
∆𝑡 = 0.01
		𝑡 = [𝑎, 𝑏]	

 (*) 

 
𝜃 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
�̇� = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
�̈� = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
𝑎 < 𝑏	𝑜𝑐ℎ	𝑎, 𝑏 ∈ ℝ 
 
Så kan (*) approximeras med hjälp av: 

?𝜃
(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡) ∙ 	∆𝑡
�̇�(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡

  

 
Euler-Cromers metod för andra ordningen ordinära differentialekvationer 
Euler-Cromers metod är en numerisk metod som används för att approximera en 
lösning till andra ordningens ordinära differentialekvationer. Metoden följer samma 
princip som Eulers metod, men istället för att använda derivatan i 
begynnelsepunkten approximeras först derivatan i nästkommande punkt (med 
tidsintervallet ∆𝑡) (Ydri, 2016, s. 44), likt följande: 
 
𝜃(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡 + ∆𝑡) ∙ 	∆𝑡 
 
Där �̇�(𝑡 + ∆𝑡) approximeras av: 
 
�̇�(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡 
 
Då kan (*) approximeras av: 
 

?�̇�
(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡										
𝜃(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡 + ∆𝑡) ∙ 	∆𝑡

 

 
Energin för pendelrörelsen 
Den totala energin för pendelrörelsen härleds med beskrivningen av den 
matematiska pendeln tillsammans med läges- och rörelseenergin för pendeln enligt 
följande ekvation: 

𝐸VWV =
𝑚	𝑙H

2 	𝜃H + 𝑚𝑔𝑙(1 − cos	(𝜃)) 
där 𝐸VWV är den totala energin för pendelrörelsen. 
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Av anledningar som inte förklaras här så bevarar Euler-Cromers metod energin för 
pendeln och 𝐸VWV\ = 0 medan Eulers metod inte gör det och 𝐸VWV\ = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 (Ydri, 
2016, s. 44). 
 
2.1.3.2 Vad är en datorsimulering? 
För att förstå begreppet datorsimulering behöver begreppet sättas i relation till 
begreppen system och modell. Ett system är ett avgränsat område av intresse att 
studera (Downey, 2017, s. 1). Om ett system är för komplext att studera i sin helhet 
blir frågan: hur kan systemet förenklas så att det går att studera utan att försumma 
systemets essentiella komponenter? Förenklas systemet utan att försumma dess 
fundamentala komponenter, så erhålls det som kallas för en modell av systemet 
(Downey, 2017, s. 2).  
 
Modellen blir alltså en approximation av systemet och hur bra modellen är bestäms 
av storleken av felet approximationen ger upphov till. En metod för att analysera 
modellen, med avseende på bland annat avvikelsen från det ursprungliga systemet 
(dvs. med avseende på felet), är att först implementera modellen i ett datorprogram 
för att sedan tillämpa numeriska metoder för att analysera och kontrollera felet. Det 
är just implementeringen av modellen i en dator som kallas för datorsimulering 
(Downey, 2017, s. 2).   
 
Ett diagram som visar sambandet mellan begreppen system, modell och simulering, 
ges i figur 6. 

 
Figur 6. Figuren visar sambandet mellan begreppen system, modell och simulering (Downey, 2017, s. 1). 
 
2.1.3.3 Motivering av beräkningsfysik som innehåll i 

laborationsmaterialet 
Programmeringsprocessen av datorsimuleringar har visat sig vara en effektiv metod 
för att få en ökad ämnesförståelse. I en studie av Psycharis (2011) undersöktes hur 
datorsimuleringar kan påverka studenters (motsvarande årskurs 3 i svenska 
gymnasieskolan) tillvägagångsätt för lärande i fysiken. Det visade sig att tillämpning 
av datorsimuleringar, i samband med problem av undersökande karaktär, har lett till 
ökad konceptuell förståelse och uppmärksammandet av fysiken i problemet. Studien 
har även visat att studenterna har fått en ökad insikt av att matematik, fysik och 
informationsteori är starkt kopplade discipliner (Psycharis, 2011).  
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Relevansen av datorsimuleringar för att öka elevers förståelse för ämnet har även 
bekräftats av resultat från studien av Taub, Armoni, Bango och Ben-Ari (2015). 
Syftet med deras studie var att undersöka hur implementeringsprocessen av 
datorsimuleringar i fysik påverkar elevers konceptuella förståelse av fysiken bakom 
formlerna. Det visade sig att studenterna spenderade mycket tid på att representera 
sin kunskap av fysik i programmeringsmiljön (till exempel när formler ska 
implementeras i programmeringskod), vilket ledde till ökad förståelse av de centrala 
begreppen i ämnet. Forskarna i studien av Taub et al. (2015) kunde även identifiera 
fyra kunskapsformer hos studenterna vid implementeringen av datorsimuleringar: 
struktur, procedur, systematik och verkställande. Utifrån vår granskning av dessa 
kunskapsformer, beskrivna i deras artikel, konstaterades att det finns en koppling 
mellan dem och definitionen av några av förmågorna i CT-ramverket. Till exempel 
beskriver Taub et al. (2015) den strukturella kunskapsformen som studenternas 
kunskap om att strukturera de programmeringsenheter som avser de materiella 
komponenterna av den datorsimulerade modellen, exempelvis identifiering, 
definiering och initialisering av lämpliga variabler. Denna beskrivning är i linje med 
definitionen av fattningsförmågan i CT- ramverket, då det omfattar bland annat 
identifiering och definiering av lämpliga variabler (förmågor som kräver att eleven 
kan tolka information). Den systematiska kunskapsformen beskrivs av Taub et al. 
(2015) som egenskaperna hos den datorsimulerade modellen och en förståelse av 
relationen mellan modellens objekt. Denna beskrivning kan kopplas till definitionen 
av analysförmågan i CT-ramverket. För att förstå relationen mellan olika objekt i en 
datorsimulerad modell, krävs en förmåga att kunna bryta ner idéer eller argument till 
sina beståndsdelar. Dessa kopplingar leder till slutsatsen att, utifrån Taubs et al. 
(2015) resultat, programmering av datorsimuleringar kan bidra till stimulering av 
kritiskt tänkande. 
 
Stimulering av kritiskt tänkande som följd av datorsimuleringar har även undersökts 
i en tidigare studie av Weis och Guyton-Simmons (1998). De undersökte huruvida 
implementering av datorsimuleringar stimulerar kritiskt tänkande hos studenter i 
sjuksköterskaprogrammet. De fann att implementeringen av datorsimuleringar 
tvingade studenterna till att göra tolkningar, ta ställning, fatta beslut och att planera 
strategier, förmågor som är synonyma med dem i CT-ramverket.  
 
I en nyligen genomförd studie i Indonesien av Sulisworo, Handayani och 
Kusumaningtyas (2019) undersöktes påverkan av vald undervisningsform för 
stimulering av CT-förmågor i fysikundervisning. Begreppen energi och arbete var 
ämnesinnehållet för de deltagande högstadieeleverna (årskurs 8). Studien jämförde 
en undervisningsform där datorsimuleringar användes med en konventionell 
undervisningsform (arbete med uppgifter ur en lärobok). De fann att undervisning 
via datorsimuleringar hade bättre effekt på stimulering av CT-förmågor än den 
konventionella undervisningsformen. 
 
Utifrån de olika resultaten som presenterades i detta avsnitt, drogs slutsatsen att 
valet av datorsimuleringar lämpar sig väl som ett ämnesinnehåll för uppgifterna i 
laborationen. Detta eftersom det medför att uppgifterna blir i linje med arbetets 
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första och tredje mål, nämligen att bidra till elevernas ämnesförståelse och 
applicering av kritiskt tänkande. 
 
2.2 Litteraturstudie för valet av genomförandeform för 

laborationen 
Förutom beslut om ämnesinnehåll behövdes även tas beslut om laborationens 
genomförandeform. Genomförandeformen består dels av hur samarbetet ska ske och 
vilket programmeringsspråk som ska användas. Nedan presenteras först ramverket 
för kollaboration som användes, dels för att identifiera kollaboration under 
laborationen och dels som underlag för vald samarbetsform. Därefter redogörs för 
grunden av beslutet för det valda programmeringsspråket Python. 
 
2.2.1 Ramverk för kollaboration 
För att bestämma den samarbetsform som eleverna ska tillämpa i 
problemlösningsuppgifterna i laborationen behövs ett förtydligande av begreppet 
kollaboration och hur det kan analyseras. I följande del av detta avsnitt presenteras 
ett teoretiskt ramverk för att definiera och identifiera kollaboration. 
Roschelle och Teasley (1995) har konstruerat ett ramverk för att analysera samarbete 
vid problemlösning, specifikt med en dator eller annat digitalt verktyg som 
hjälpmedel. De utgår från en definition av kollaboration som en koordinerad och 
synkroniserad aktivitet som är resultatet av ett kontinuerligt försök att konstruera 
och upprätthålla en delad uppfattning av ett problem. De skiljer på kollaboration 
(eng. Collaboration) och samverkan (eng. Cooperation). Med samverkan menar de 
en process där problemlösningen styckas upp i delmoment som fördelas deltagarna 
sinsemellan, då också med ansvaret. Ramverket fokuserar alltså på situationer där 
deltagarna befinner sig i direkt närhet till varandra och samarbetar för att lösa 
problem. 
 
Roschelle och Teasley (1995) framför vad de kallar “Joint Problem Space” (JPS), en 
kunskapskonstruktion som delas av deltagarna med syfte att underlätta 
problemlösning. De identifierar följande som del av en JPS:  beskrivning av målet, 
beskrivningar av problemet och den nuvarande lösningsstrategin samt medvetenhet 
om tillgängliga lösningsmetoder. Alltså en förhandlad överenskommelse kring 
frågorna: Vart är vi på väg? Var är vi nu? Hur tar vi oss dit? 
De förklarar att samarbetsdriven problemlösning handlar om att lösa problemet 
tillsammans och bygga upp en JPS. De två aktiviteterna är symbiotiskt länkade i det 
att samtal för att lösa ett problem är processen som bygger upp och upprätthåller en 
JPS. Samtidigt är JPS-strukturen det som möjliggör betydelsefulla diskussioner om 
problemlösningen. Därmed behöver deltagarna sätt att introducera och acceptera 
kunskap in i JPS:en, sätt att överblicka pågående aktiviteter för att synliggöra 
missförstånd och sätt att reparera missförstånden som förhindrar samarbetet. 
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Roschelle och Teasley (1995) identifierar följande fem kategorier för samarbete i 
deras ramverk: 
 
Turtagning 
Likt socialt utvecklade protokoll om hur en konversation är uppbyggd krävs att 
turtagningen i kollaborationen fungerar väl så att deltagande parters uppfattningar 
representeras och tillförs till JPS:en. Flödet, innehållet och turtagarstrukturen är 
faktorer som indikerar att deltagarna förstår varandra. När kollaboration analyseras 
söks sekvenser där turtagningen är smidig och följer ett samarbetsmönster där 
eleverna bygger på varandras påståenden och resonemang. 
 
Gemensamma resonemang 
Om någon under turtagningen framför ett resonemang och den andra parten i sin tur 
slutför resonemanget, så är det ett gemensamt resonemang. De menar att 
gemensamma resonemang är ett effektivt sätt för att konstruera en delad 
kunskapsuppfattning då det möjliggör för båda deltagarna att aktivt tillföra kunskap 
till JPS:en.  
 
Reparerande åtgärder 
Under kollaboration sker stundvis individuella aktiviteter, exempelvis formulering 
av idéer och resonemang. Denna kategori handlar om hur väl deltagarna hanterar 
konflikter som uppstår när individuella aktiviteter motsätter sig varandra. 
Användandet av motiveringar, motförslag, påståenden och vidareutvecklingar för att 
lösa missförstånd med syfte att nå en gemensam förståelse av problemet, är exempel 
på reparerande åtgärder.  
 
Förklarande kommentarer 
Endast en deltagare åt gången kan interagera med datorn, därför är det viktigt att 
denne framför förklarande kommentarer samtidigt som datorn används. Detta i syfte 
att kommunicera intentionen till den andre parten för att synliggöra skillnader i 
uppfattningen av problemet. Kommentarer av detta slag uppmärksammar snabbt 
eventuella missförstånd och kan tydliggöra ifall någon vill pröva något som inte har 
direkt med lösningen av uppgiften att göra. 
 
Handlingar som visar på förståelse 
Det är inte bara verbala kommentarer som leder till förståelse mellan deltagarna. 
Vad de sedan gör på datorn som ett resultat av kommentarerna tillförs till den 
gemensamma förståelsen. Utföranden på datorn kan även användas för att presentera 
idéer. 
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2.2.2 Parprogrammering 
Vi valde parprogrammering som samarbetsform för genomförandet av 
laborationsmaterialet. Nedan presenteras forskningsresultat som motiverar valet av 
den samarbetsformen. 
 
Webb et al. (1986) utförde en studie om programmering i små grupper och noterade 
att för grupper om två, jämfört med grupper av större storlek, besvarades elevernas 
frågor till varandra i större grad. De påpekade att det kan ha att göra med den mindre 
gruppen eftersom det då är väldigt tydligt till vem frågan är ställd. I en annan studie 
konstaterar Webb (1989) att elever i större grupper tenderar att ta mindre ansvar och 
att frågor då kan ignoreras enklare. Detta tyder på att ramverket om kollaboration, 
JPS (Joint Problem Space), underlättas i grupper om två då tydlig kommunikation 
och individuellt ansvarstagande för uppgiften krävs för att upprätthålla JPS:en. 
 
Salleh et al. (2011) beskriver parprogrammering som en aktivitet då två elever sitter 
tillsammans framför en dator och samarbetar med samma programmeringsrelaterade 
uppgift. Den ena har rollen som “förare” och ansvarar för designen och skrivandet 
av koden samt ansvar för datorn och dess komponenter. Den andre har rollen som 
“navigatör” och observerar förarens arbete och försöker upptäcka fel och erbjuda 
lösningsförslag på problem. Rollerna ska även bytas med jämna mellanrum. 
 
Enligt metaanalysen av 74 studier, gjord av Salleh et al. (2011), identifierades några 
fördelar och framgångsfaktorer gällande parprogrammering. Några av studierna 
mätte kvaliteten på arbetet när parprogrammering användes. Överlag fann de att 
parprogrammering leder till högre kvalitet på arbetet i jämförelse med solo-
programmering. De fann även att parprogrammering inte hade någon större 
påverkan på elevernas slutexamination, men däremot hade det en större påverkan på 
resultaten av uppgifterna. Utöver det fann de att eleverna upplevde att de var mer 
tillfredsställda med uppgiften och de såg ökade affektiva värden som ett resultat av 
parprogrammeringen. Utöver det fann de att gruppens produktivitet var starkt 
korrelerad med parets nivå av individuella kompetenser och färdigheter. 
Parprogrammering fungerar alltså som bäst då eleverna har liknande kunskapsnivå. 
 
En metaanalys av 15 studier, gjord av Dybå et al. (2007), fann att parprogrammering 
hade en positiv effekt på kvaliteten och tiden det tar att göra klart uppgiften. 
Däremot vad de kallar “ansträngning” (alltså persontimmar lagd på arbetet) visade 
sig vara högre för parprogrammering än för soloprogrammering. Utöver det 
rekommenderade de parprogrammering på nybörjarnivå, oavsett svårighetsgrad på 
uppgiften, samt på “halvavancerad” nivå, förutsatt att uppgiften inte var för enkel. 
Däremot rekommenderade de inte parprogrammering på avancerad nivå. 
 
Parprogrammering lämpar sig därför väl som en aktivitet för kollaboration i ett 
programmeringssammanhang.  
 
 



 19 
 

2.2.3 Val av programmeringsspråk 
Det finns många programmeringsspråk som i sin tur passar olika bra till olika 
situationer. Vi behöver alltså ett språk som passar väl för programmering såväl inom 
matematik som för utbildning. Grandell, Peltomäki, Back och Salakoski (2006) 
förklarar att ett programmeringsspråk för utbildning bör vara lätt att lära sig, 
strukturerad i sin design och vara användbart inom många områden. Vidare bör 
språket ha enkel syntax och ge meningsfull feedback. För matematiken behöver 
språket ha stöd för att utföra diverse matematiska beräkningar och operationer. 
Dessutom konkluderar Pears et al. (2007) att trots att det finns mycket litteratur om 
tillvägagångsätt för att introducera programmering så finns lite systematisk evidens 
om vilket specifikt tillvägagångssätt som är bäst. Då även gällande val av 
programmeringsspråk. 
 

 
Programmeringsspråk, vilka används? 
En studie av Mason och Simon (2017) undersökte vilka programmeringsspråk som 
används i introduktionskurser i programmering på universitet och institutioner i 
Australien och Nya Zeeland. De fann att bland de 35 universitet och institutioner de 
undersökte så var Java och Python de programmeringsspråk som användes mest och 
i lika många kurser. I samma studie undersökte de även anledningar till att språken 
valdes. De tre huvudsakliga anledningarna var relevans för industrin, 
objektorienterat språk och plattformens oberoende för Java respektive pedagogiska 
fördelar, tillgänglighet/kostnad och plattformens oberoende för Python. I en annan 
studie av Simon, Mason, Crick, Davenport och Murphy (2018), där resultat från 70 
institut i Storbritannien inkluderades, var Java och Python också de två språk som 
användes mest i introduktionskurser i programmering. Däremot användes de inte 
lika frekvent. Java användes i betydligt fler kurser än Python. 
 

Syntax – Uppsättning regler som definierar hur korrekta satser ska skrivas 
(specifika för programmeringsspråk). 
Pseudo-kod - kod formulerad utanför sammanhanget för ett specifikt 
programmeringsspråk. Används ofta innan implementering av kod för att 
illustrera en lösning på ett programmeringstekniskt problem. 
Programmeringsparadigm – Ett programmeringsrelaterat sätt att tänka kring 
lösningen av problem. Programmeringsspråk kan baseras i ett men oftast 
flera olika paradigm. 
Modul - En samling kod designad för ett visst syfte och som kan användas i 
det egna programmet och oberoende av det. Open-source-moduler finns som 
kan utöka funktionalitet till ett språk. 

Paket - En samling moduler.  

Figur 7. Figuren visar en ordlista för några termer som används i avsnitt 2.2.3 Val av 
programmeringsspråk.  
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Tiobe.com har konstruerat ett index som uppdateras varje månad och försöker 
kartlägga populariteten av över 250 olika programmeringsspråk. De har kriterier för 
vad de räknar som ett programmeringsspråk och det, tillsammans med en sökfråga 
till 25 olika sökmotorer, har använts för att konstruera indexet. Enligt indexet har 
Java, C och C++ varit i topp fyra de senaste 15 åren med Python i topp tio under 
samma period. I perioden april 2018 till april 2019 har Python legat på fjärde plats 
med störst popularitetsökning av alla språk (Tiobe.com, 2019). 
 
Java och Python är båda populära och de används i stor utsträckning i 
utbildningssyfte. Java verkar väljas för att det är relevant för industrin och Python 
verkar väljas för dess pedagogiska fördelar. Hadjerrouit (1998) och Böszörményi 
(1998) argumenterar för att Java inte passar som ett första språk, eftersom det är 
svårt för nybörjare att sätta sig in i. Python undersöks därför närmare som ett språk 
att använda för Utvecklingsprojektet. 
 
Beskrivning av Python 
Python är ett programmeringsspråk som stödjer ett antal programmeringsparadigm, 
bland annat objektorienterad och imperativ programmering. Det är ett 
interpreterande högnivåspråk, som innebär att programkod tolkas samtidigt som den 
körs och koden är inte maskinnära, d.v.s. lättare för människor att förstå men 
eventuellt svårare för datorn. Python använder sig av stark dynamisk typning. Det 
betyder att nya variabler inte behöver deklareras innan de används men att variabler 
av olika typ, t.ex en sträng (eng. string) och ett heltal (eng. integer), inte kan 
interagera med varandra utan att Python ger felmeddelanden (Python.org, 2019a). 
 
Språket skapades av Guido van Rossum och en av grundtankarna var att språket 
skulle vara lätt att läsa för användaren. Fokus har därför lagts på att göra syntaxen 
tydlig genom att bland annat utnyttja strukturen på koden istället för symboler. 
Python använder sig av indentering (indrag) av en kodrad för att visa tillhörighet till 
ovanstående sats istället för att använda “{ }” runt om koden, som t.ex Java gör 
(Python.org, 2019a). 
 
Python är open source och går att köra på flertalet UNIX-baserade operativsystem 
såsom Mac och det fungerar även på Windows. Språket har ett stort 
standardbibliotek som täcker diverse områden, men om det inte räcker finns moduler 
som utökar Pythons funktionalitet (Python.org, 2019a).  
 
Python som första programmeringsspråk 
Objektorienterad programmering betonas av Skolverket (2019c) som ett innehåll i 
programmering på gymnasiet elever ska undervisas i. Flertalet stora 
programmeringsspråk följer detta paradigm, bl.a Java, C++ och Python. Paradigmet 
medför dock en konstruktionsstruktur som kan vara svår för en nybörjare att förstå 
utan att ha tränat på mer fundamentala programmeringsprinciper såsom att deklarera 
variabler och konstruera programmeringssatser. McCracken et al. (2001) utförde en 
studie baserad på resultatet från studenter från fyra olika universitet. De undersökte 
studenternas programmeringsförmåga efter programmeringskurser de haft under 
deras första år. De identifierade en potentiell anledning till svårigheter med att starta 
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i ett objektorienterat programmeringsparadigm. De förklarar att det antagligen tar 
längre tid för studenter att uppnå tillräcklig kunskap för att börja lösa problem på 
egen hand. Det är då en fördel att Python även stödjer ett imperativt 
programmeringsparadigm, det går alltså att skriva kod utan konstruktionsstrukturen 
som används i det objektorienterade paradigmet. Nybörjaren kan då öva på 
fundamentala koncept utan att saken försvåras av överflödig notation och abstrakta 
konstruktioner såsom klasser och objekt.  
 
Grandell et al. (2006) identifierar några av de fördelar som Python har som ett första 
språk för programmering:  

• Intuitiv syntax -- påminner om pseudo-kod och har mindre mängd notation i 
jämförelse med t.ex Java och C++. 

• Struktur genom indentering -- Python förstärker en tydlig struktur genom 
indentering. 

• Dynamisk typning -- minskar notation ytterligare. 
• Snabb feedback -- små program exekeveras snabbt vilket medför snabb 

återkoppling på programmeringskoncept, dessutom är felmeddelandena lätta 
att förstå. 

• Relevant och open source-program -- Finns mycket handledning, 
övningsuppgifter och dokumentation på internet.  

 
Däremot pekar Grandell et al. (2006) ut potentiella problem som Python har. I och 
med att Python är ett interpreterande språk så är prestandan lägre för större program. 
För nybörjare bör detta inte vara ett problem då deras programkod kommer att vara 
relativt kort. Dessutom finns det problem med den dynamiska typningen. Den 
minskar notation och gör koden lättare att läsa, men hanteringen av variablerna kan 
bli slarvigare, vilket eventuellt leder till svårupptäckta fel. 
 
Mannila, Peltomäki och Salakoski (2006) utförde en studie där de jämförde 
programkod skriven av elevgrupper på gymnasienivå (eng. high school), där den ena 
gruppen använde Python och den andra gruppen använde Java. De förklarar att den 
enda skillnaden mellan grupperna var vilket programmeringsspråk som användes. 
De hade samma lärare, samma klassrum och samma kursinnehåll. Även målet med 
kursen var detsamma för båda grupper. Den första delen av deras studie gick ut på 
att jämföra Python-koden mot Java-koden för ett examinerande moment i slutet av 
kursen. Därefter gjorde de en uppföljning med ett antal av dem som var del av 
Python-gruppen för att undersöka huruvida programmeringskunskaper utlärda i 
Python påverkar deras förmåga att anpassa sig till Java vid senare studier. De fann 
att gruppen som programmerade i Python hade en signifikant mindre andel syntaxfel 
och logikfel än Java-gruppen. Den efterföljande uppföljningen av Python-gruppen 
indikerade att det inte var ett stort problem att senare övergå till Java, med sin mer 
komplicerade syntax, eftersom programmeringsprinciperna för båda språken är 
desamma. 
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Python som språk för matematik 
Pythons grundfunktionalitet är begränsad för matematisk beräkning. Till Python har 
det därför utvecklats ett antal moduler som utökar funktionaliteten. En beskrivning 
av några av dessa följer här. 
 
Math 
Math-modulen innehåller ett antal funktioner och matematiska konstanter som 
används för enklare matematiska ändamål såsom trigonometriska, exponentiella, 
logaritmiska och roten-ur funktioner. Detta möjliggör matematiska beräkningar på 
enklare nivå likt innehållet i matematikkurser på gymnasienivå (Python.org, 2019b). 
 
SciPy 
SciPy är open source och innehåller en samling av paket som används för 
matematik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Paketen utökar Pythons 
funktionalitet så det blir användbart på universitetsnivå. SciPy innehåller bland 
annat: 

• NumPy: Ger funktionalitet för matriser. 
• Matplotlib: Ger funktionalitet för 2D plottning och animation. 
• SymPy: Ger stöd för matematiska objekt och manipulering av dessa 

(SciPy.org, 2019) 
 
De presenterade modulerna ger Python den matematiska funktionalitet som behövs 
för examensarbetets laboration. 
 
Avslutande resonemang 
Python är ett populärt programmeringsspråk som ofta väljs av universitet för att det 
anses vara lätt att lära sig som ett första språk. Eftersom Python är open-source, och 
även har många moduler som utökar dess funktionalitet, så uppfyller Python även 
vår vilja att medverka till en god utbildning för alla i enlighet med FN:s globala 
miljö -och hållbarhetsmål (United Nations, 2019). 
 
Vårt behov för laborationen var ett programmeringsspråk som är lätt att lära sig som 
första språk, som inte kräver att eleverna måste förstå komplicerade 
programmeringskoncept (såsom objektorienterad programmering) och som det går 
fort att producera fungerande program i. Python uppfyller dessa krav och vi 
bedömde därför att språket var lämpligt att använda i laborationen. 
 
2.3 Resultat - Laborationsmaterialet 
Utifrån val av ämnesinnehåll av genomförandeform konstruerades ett 
laborationsmaterial. Laborationsmaterialet finns som bilaga (se Bilagor, 
Laborationsmaterialet. I detta avsnitt motiveras de olika delarna i 
laborationsmaterialet utifrån forskningsresultaten presenterade i litteraturstudien av 
Utvecklingsprojektet.  
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2.3.1 Lärarhandledning 
Innehållet i lärarhandledningen delades upp i följande tre delar: 1) beskrivning av 
allmänna mål och lärandemål, 2) beskrivning av innehållet i de två delmomenten i 
laborationen och 3) beskrivning av uppgifterna i laborationen samt hur studenterna 
kan hitta och använda laborationsfilerna (se 7.1.1 Lärarhandledning). 
 
Syftet med lärarhandledningen är att förse en lärare inom ämnena Fysik, Matematik 
eller Programmering med nödvändig information för att kunna leda genomförandet 
av laborationsmomentet. Vi specificerar dock inte hur lärarens pedagogiska och mer 
detaljerade didaktiska val ska vara. Det beslutet lämnar vi åt läraren i fråga att fatta.  
 
Eftersom innebörden av CT-begreppet är ofta mångtydigt för både lärare och elever 
(som det har nämnts i 1.2 Problemformulering), lades en beskrivning av CT-
ramverkets centrala förmågor till i lärarhandledningen. 
 
2.3.2 Elevhandledning 
Innehållet i elevhandledningen delades upp i följde tre delar: 1) Beskrivning av 
allmänna mål och lärandemål, 2) Beskrivning av uppgifterna i laborationen och 3) 
Dokumentation av de programmering- och fysikkoncept i som användes i 
laborationen. 
 
Beskrivning av allmänna mål och lärandemål 
Innebörden av CT-begreppet är ofta mångtydigt för både lärare och elever. Det 
behöver förtydligas för att läraren ska kunna göra en bedömning av CT och eleverna 
ska kunna visa CT. Därför lades en beskrivning av CT-ramverkets centrala förmågor 
till i elevhandledningen. 
 
Uppgiftsbeskrivning 
Som tidigare har nämnts i avsnittet om Beräkningsfysik (se 2.1.3 Beräkningsfysik 
som ämnesinnehåll i laborationen) så är programmeringsprocessen av 
datorsimuleringar en effektiv metod för att öka elevernas förståelse av 
ämnesinnehållet och stimulera kritiskt tänkande. 
 
Därmed beslutades att uppgifterna i laborationen ska omfatta problem där eleverna 
ska lösa problem genom att programmera datorsimuleringar. Uppgiften som valdes 
till laborationen är inspirerad av ett laborationsmaterial från kursen Simulering och 
Modellering (Kungliga Tekniska högskolan, 2019c).  Uppgiften handlar om att 
simulera en enkel pendelrörelse (också kallas för Matematisk pendel). 
 



 24 
 

Uppgifterna som eleverna ska lösa i laborationsmomentet är enligt följande: 

  

1. I följande kod (se Fig. 1) ska ni implementera: 
a) Eulermetoden,  
b) Euler-Cromermetoden 
c) Energin 

 
2. Jämför pendelrörelsen med hjälp av animationerna och graferna från 

Eulermetoden och Euler-Cromermetoden. Hur skiljer de sig åt? Hur skiljer sig 
graferna för energin? 
 

3. Vilken av metoderna modellerar pendelrörelsen bäst? Motivera! 
 

  
  
 
(Extra uppgift) Genomför punkt 1 och 2, med fallet då det finns en dämpning som är 
proportionell mot hastigheten av pendeln (proportionalitetskonstanten kallas för gamma 
i den givna koden). 

Figur 8. Utdrag från elevhandledningen i laborationsmaterialet 

Figur 1 
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Deluppgifterna 1a) och 1b) handlar om att tillämpa de numeriska metoderna Eulers 
metod och Euler-Cromers metod. Resultatet av implementeringen är att det erhålls 
en numerisk lösning av den icke linjära differentialekvationen för pendelrörelsen. 
För att lösa 1a) så behöver studenterna först implementera Eulers metod i Python. 
Sedan behöver de mata in accelerationen som funktion av positionen. Exempel på en 
elevlösning är: 

På så sätt är deluppgift 1a) ett sammansatt problem, det vill säga det består av flera 
delproblem. Detta innebär i sin tur att eleverna, via uppgiften, ges förutsättningar att 
visa på sin analysförmåga. De kommer behöva göra en uppdelning av ett argument i 
dess beståndsdelar. I det här fallet det sammansatta problemet i dess delproblem och 
hur delproblemen är relaterade till varandra. Genom testkörning av programmet med 
avseende på att utvärdera koden ges även förutsättningar för eleverna att visa prov 
på sin utvärderingsförmåga.  
Om eleverna efter körningen av koden visar sig har gjort en felinmatning, så 
kommer de behöva felsöka koden. Detta är en process som också förser eleverna 
med förutsättningar att visa på analys- och utvärderingsförmåga. Skälet till det är att 
eleverna i felsökningsprocessen behöver dela upp koden i mindre delar och 
utvärdera varje del för sig. 
 
Om eleverna lyckas med att mata in metoderna korrekt, kommer de (i Python 
konsolen) få se en animering av pendeln, där pendelns maximala läge ökar för varje 
svängning (den validerar därmed lagen om mekaniska energins bevarande).  
 
I uppgift 2 har eleverna möjlighet att koppla beteendet av pendelrörelsen till lagen 
om mekaniska energins bevarande. Detta kan de göra via en slutledning där valet av 
numeriska metoden (Eulers metod) för just det här specifika problemet inte är 
lämpligt eftersom den leder till en validering av lagen av mekaniska energins 
bevarande. 
 
Lösningen av deluppgift c) generar en graf på positionen, hastigheten och energin 
för pendeln. Tanken med denna deluppgift, är att eleverna kan få ytterligare evidens 
på sina slutsats från a)- delen (att energins bevarande valideras). Därmed får de 
möjlighet att stärka den underliggande evidensen från tidigare dragna slutledningar, 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 = 	−
𝑔
𝐿
∗ sin	(𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎) 

𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 + 𝑑𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑑𝑡 
𝑑𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 𝑑𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 ∗ 𝑑𝑡 
𝑡 = 𝑡 + 𝑑𝑡 
Där, 
𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙 = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
𝑑𝑡ℎ𝑒𝑡𝑎 = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 
𝐿 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	(𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡) 
 Figur 9. Exempel på elevlösning av uppgift 1a). 

	



 26 
 

vilket i sin tur skapar förutsättningar för dem att återigen visa på 
slutledningsförmåga. 
 
I uppgift 3 kommer eleverna jämföra Eulers metod med Euler-Cromers metod. 
Eulers metod och Euler-Cromers metod är av samma ordning (det vill säga de ger 
upphov till samma felvärde). Men det som skiljer dem, i detta specifika problem, är 
att Euler-Cromer bevarar energin. Tanken med denna uppgift är att eleverna ska få 
en ökad förståelse för skillnaden mellan dessa två numeriska metoder. Vidare ska 
eleverna få en introduktion till det centrala problemet inom beräkningsfysiken, 
nämligen att kunna välja en lämplig numerisk metod baserad på det fysikaliska 
problemet i en fråga. 
 
Programmerings- och fysikkoncept i laborationen 
Som det har konstaterats i det teoretiska ramverket för kritiskt tänkande, är en 
förutsättning för att elever ska kunna applicera CT förekomsten av lägre ordningens 
kategorier (minnes- och fattningsförmåga). Eftersom målgruppen inte förväntades ha 
några förkunskaper om ämnesinnehållet för laborationen samt det faktum att den 
teoretiska genomgången var relativt kort, tog vi beslutet att inkludera dokumentation 
för de olika programmerings- och fysikkoncepten som användes i laborationen. 
Anledningen till det är att försöka begränsa kravet på de lägre ordningens förmågor 
och därmed elevernas applicering av CT. 
 
3 Undersökningsprojektet 
Vi vill påminna läsaren om att Undersökningsprojektet handlade om att undersöka 
laborationsupplägget som en teoretisk proposition.  
 
3.1 Syftet med Undersökningsprojektet 
Målet med examensarbetet var att konstruera en programmeringsorienterad 
laboration i ämnena fysik och matematik som stimulerar kritiskt tänkande, 
kollaboration och som ökar ämnesförståelse. Undersökningsprojektets syfte var 
därför att undersöka om detta mål uppfyllts. I Undersökningsprojektet undersöktes: 

• Laborationens stimulering av elevernas kollaboration 
• Laborationens stimulering av elevernas applicering av CT 

 
Som tidigare beskrivet (se 1.4 Arbetsprocessen – två projektet) exkluderades 
ämnesförståelsen från undersökningen för att begränsa arbetets omfång. 
3.2 Forskningsfrågor 
Syftesbeskrivningen leder till formuleringen av följande två forskningsfrågor: 

1. Bidrar uppgifterna i laborationen till studenternas applicering av kritiskt 
tänkande? 

2. Bidrar valet av genomförandeform för uppgifterna i laborationen till 
stimulerandet av studenternas kollaboration?  
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3.3 Metodologi 
Våra ontologiska och epistemologiska antaganden i Undersökningsprojektet 
(refereras även som undersökningen) bygger på pragmatismen, det vill säga ett 
ontologiskt perspektiv där epistemologiska och metodologiska antaganden (därmed 
även vilka metoder som används) anpassas efter syftet och forskningsfrågorna för 
den aktuella studien (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, s. 23). Vi designade 
därmed inte undersökningen utifrån någon specifik filosofisk kategorisering av 
verkligheten (till exempel realismen eller naturalismen). I första hand utgick vi från 
naturen av problemet i frågan, vad det gäller syftet och lämpliga forskningsfrågor, 
för att sedan designa undersökningen.  
 
Kritiskt tänkande är kontextberoende (Bailin, Case, Coombs, & Daniels, 1999; 
Facione, 1990; Paul, 2006). Vidare är laborationsupplägget tänkt att stimulera CT 
och kollaboration i en kontext där studenter samarbetar i par för att lösa ett 
programmeringsrelaterat problem. Utifrån det blir det lämpligt att välja en 
undersökningsdesign där kontexten är viktig för undersökningen av företeelsen. I 
vårt fall är företeelsen laborationsuppläggets stimulering till CT och kollaboration. 
En fallstudie är en undersökningsdesign där kontexten är viktig och passar därför för 
undersökningsprojektet. I följande avsnitt beskrivs vad en fallstudie i allmänhet går 
ut på, hur den definieras, vilka komponenter den omfattar och hur kvaliteten på den 
kan bedömas. Syftet var dels att upprätthålla en konsensus över definitionen på en 
fallstudie, och dels att motivera valet av fallstudie som undersökningsdesign till vårt 
specifika fall. 
 
3.3.1 Fallstudie som forskningsstrategi 
I detta avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av den definition av fallstudie 
som vi kommer att utgå ifrån i denna undersökning. Därefter följer en beskrivning 
av teorin bakom de datainsamlings- och analysmetodermetoder som användes.  
 
3.3.1.1 Definition av en fallstudie 
Den definition av en fallstudie med tillhörande studiedesign som vi använde, är den 
som föreslås av K.Yin (2007, s. 31), vilken kan formuleras enligt följande: en 
empirisk undersökning av en aktuell företeelse i sin verkliga kontext, speciellt då 
gränsen mellan företeelsen och kontexten inte framgår tydligt.  
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3.3.1.2 Design av en fallstudie i allmänhet 
Baserat på denna definition av fallstudie, föreslår K.Yin (2007, s. 40-53) att 
designen av en fallstudie ska omfatta följande fem komponenter:  

1. Studiens frågor. 
2. Teoretiska propositioner för vägledning av datainsamlingen och 

dataanalysen. 
3. Väldefinierad analysenhet som definierar innebörden av fallet i fallstudien 

(till exempel studie om individer, program eller implementeringsprocesser). 
4. En operationalisering av datamängden, det vill säga en mängd av 

kriterier/kategorier för att tolka de erhållna resultaten. 
5. En logisk länk mellan studiens teoretiska propositioner och de erhållna 

resultaten. 
 

3.3.1.3 Observation och att transkribera 
Cohen, Manion och Morrison (2011, s. 456) beskriver observation som en 
datainsamlingsmetod i vilken en mängd företeelser observeras systematiskt. Vidare 
kan observationen dokumenteras genom ljudinspelning, videoinspelning eller 
anteckningar. 
 
Att transkribera beskrivs av Björndal (2005, s. 86) som en process där man övergår 
från ett teckensystem till ett annat. Vanligtvis övergår verbala utsagor från ljud- eller 
bildinspelning till text. Även det överordnade sammanhanget ska återges för att öka 
tillförlitligheten. Syftet med att transkribera till textformat är att det blir lättare att få 
en överblick över de mönster som uppvisas. 
 
3.3.1.4 Kodning och innehållsanalys 
Givet den transkriberade datamängden från datainsamlingssteget, blir nästa steg att 
analysera denna datamängd. En vanlig analysmetod av kvalitativa data är 
innehållsanalys. Cohen et al. (2011, s. 559) beskriver innehållsanalysmetoden som 
en analysmetod med syfte att reducera överflödiga data från datamängden erhållen 
ur datainsamlingssteget. De menar att metoden går ut på att sortera textdatamängden 
utifrån väldefinierade teoretiska kategorier, som oftast är bestämda i förhand, innan 
analyssteget. Dessa kategorier kan i sin tur kodas genom att man associerar dem 
med ett visst ord eller en viss beteckning. 
 
3.3.1.5 Mönsterjämförelsemetoden 
Mönsterjämförelsemetoden går ut på att jämföra de observerade mönstren i 
datamängden med de redan bestämda teoretiska propositionerna, så kallade 
förväntade mönster (K.Yin, 2007, s. 146).  Om mängden av förväntade mönster i sin 
helhet visar sig stämma överens med mängden av observerade mönster, så anses 
fallstudien ha lett till ett starkt test av de teoretiska propositionerna och därmed 
stärks fallstudiens interna validitet (K.Yin, 2007, s. 146).  
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3.3.1.6 Bedömning av kvaliteten på designen av en fallstudie 
Enligt K. Yin (2007, p. 54), är kriterierna för bedömning av en fallstudies design 
desamma som gäller för alla typer av empiriska samhällsvetenskapliga 
undersökningar, nämligen dessa följande fyra kriterier: 1) Begreppsvaliditet, 2) 
Intern validitet, 3) Extern validitet och 4) Reliabilitet. 
 
Begreppsvaliditeten visar kvaliteten på utformningen av de operationaliseringar av 
begrepp som studien avser att mäta. Intern validitet visar kvaliteten av den logiska 
länken mellan studiens teoretiska propositioner och de erhållna resultaten, därmed 
kvaliteten av studiens analysmetoder. Extern validitet visar storleken av det område i 
vilket de erhållna slutsatserna i studien är giltiga, därmed ett mått på 
generaliserbarheten av studiens slutsatser. Generaliserbarheten i kontexten av 
fallstudier beskrivs i termer av analytisk generaliserbarhet, vilket innebär att 
resultaten ska bidra till en utökning eller generalisering av en viss teori. Reliabilitet 
visar på kvaliteten av undersökningsutförandet, gällande huruvida studien går att 
upprepa så att samma resultat erhålls. (K.Yin, 2007, s. 55-59). 
 
3.4 Designen av Undersökningsprojektet  
I detta avsnitt beskrivs först tillvägagångssättet för att få tag på deltagare till 
undersökningen samt hur etiska aspekter hanterades. Sedan beskrivs 
utbildningssituationen. 
3.4.1 Deltagare och etiska aspekter 
Deltagarna i studien är studenter som går andra terminen i programmet Tekniskt 
basår, KTH Flemingsberg.  
 
Forskningsetiska aspekter är viktiga att beakta i forskning. Vetenskapsrådet (2002) 
förklarar att då forskning är viktigt för individernas och samhällets utveckling, följer 
också ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Tillgängliga kunskaper ska 
fördjupas och metoder förbättras. Forskningskravet, som kravet kallas, begränsas i 
sin tur av etiska aspekter gällande individen. Forskning ska aldrig ske på bekostnad 
av individens hälsa, varken psykisk eller fysisk. Relationen mellan detta 
individskyddskrav och forskningskravet är emellertid inte absolut och ansvariga 
forskare måste väga värdet av forskningen mot potentiella risker för 
undersökningsdeltagarna.  
 
Individskyddskravet delas i sin tur upp i fyra huvudkrav. Informationskravet 
innefattar öppenhet från forskaren mot undersökningsdeltagaren. De som berörs av 
forskningen ska informeras om dess syfte. Dessutom ska deltagaren vara väl 
medveten om att deltagandet är frivilligt och att man har rätt att avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet medför att forskaren ska inhämta samtycke från 
deltagarna och att detta samtycke ska respekteras. Samtycket är en kvittens på 
informationskravet och får heller inte påverkas av påtryckningar från forskaren. 
Dessutom, ifall medverkan avbryts, ska detta inte ha negativa konsekvenser för 
deltagaren. Konfidentialitetskravet berör personinformation och hanteringen av 
dessa. Det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt 
personinformationen samt identifiera enskilda personer från rapporteringen av 
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forskningen. Slutligen, nyttjandekravet, som medför att insamlade uppgifter om 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
 
Nedan följer beskrivningar på hur vi förhöll oss till individskyddskravet. 
 
Information och samtycke 
I en första kontakt med målgruppen förklarades de väsentliga delarna av projektet 
och dess syfte, nämligen att de hade möjlighet att delta i en 
programmeringslaboration och att data skulle insamlas för en undersökning om 
kritiskt tänkande och kollaboration. Målgruppen hade möjlighet att ställa frågor och 
intresseanmälningar samlades därefter in. En tydligare beskrivning av studien 
förmedlades muntligt vid själva laborationstillfället och de elevgrupper som 
spelades in skrev på en samtyckesblankett (se bilaga Samtyckesblankett). Blanketten 
informerar även om att deltagandet är frivilligt. Därmed ansågs informations- och 
samtyckeskraven vara uppfyllda. 
 
Konfidentialitet 
Insamlad data lagrades på författarnas lösenordsskyddade datorer samt 
säkerhetskopierades till en lösenordsskyddad molntjänst. Molntjänsten delades i sin 
tur med våra två handledare, Linda Kann och Helena Lennholm. Ingen 
dokumentation om deltagarnas personuppgifter fördes och transkriberingen 
anonymiserades. Det enda sättet att identifiera enskilda personer skulle vara att 
känna igen dem på deras röster från ljudinspelningarna. Ljudinspelningarna 
raderades därför efter att examensarbetet godkändes och användes därför endast för 
undersökningsprojektets syfte. Därmed ansågs konfidentialitets- och 
nyttjandekraven vara uppfyllda. 
 
3.4.2 Beskrivning av utbildningssituationen 
För att skapa en kontext där CT och kollaboration kan appliceras och observeras, 
konstruerades laborationsmomentet så att det omfattade två delar. I den första delen 
(ca. 80 min) fick studenterna en teoretisk genomgång av ämnesinnehållet för 
laborationen i kombination med interaktiva moment (se Bilagor lärarhandledning). 
Syftet med första delmomentet var att eleverna skulle få en bakgrundskunskap som 
de kunde utgå ifrån vid genomförandet av laborationen. I början av den andra delen 
fick eleverna en kortare genomgång för att förbereda övergången till 
laborationsuppgifterna. Därefter fick studenterna genomföra laborationen och då 
ägde även undersökningen rum. Momentet startade med att eleverna fick en kort 
presentation av uppgifterna i laborationen och om övrig information i 
elevhandledningsdokumentet. Studenterna genomförde laborationen under cirka 60 
minuter.  
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3.5 Material 
De material som användes i undersökningen är följande: 

1) Fyra ljudinspelningsaparater med beteckningen Zoom H1n. 
2) Programmeringsspråket Python 3.7. 
3) Utvecklingsmiljö (eng. Integrated Development Environment (IDE)), 

Spyder. 
4) Dataanalysverktyget, Atlas.ti 8.1. 

 
3.6 Metod 
I detta avsnitt ges en beskrivning av de olika datainsamlings- och analysmetoder 
som har tillämpats i undersökningen. 
 
3.6.1 Datainsamlingsmetod 
Elevernas konversationer var av intresse för undersökningsprojektet och spelades in 
för att sedan analyseras. En ljudinspelningsapparat monterades i ett stativ och 
placerades på bordet vid varje studentgrupp som hade lämnat samtycke om 
inspelning (totalt 4 grupper, med två studenter i varje grupp). Eleverna genomförde 
laborationen med programmet Python 3.7, via utvecklingsmiljön (eng. Integrated 
Development Environment, IDE) Spyder. Efter undersökningen fördes ljudfilerna till 
dataanalysverktyget Atlas.ti för att lättare analyseras. Det är även där 
transkriberingen ägde rum (exempel finns i Resultat och Analys avsnittet).  
 
3.6.2 Dataanalysmetoder 
Vi vill betona att trots att det var olika individers konversationer som analyserades, 
så var dessa individer inte analysenheten för Undersökningsprojektet. 
Analysenheten var laborationsuppläggets stimulering av kritiskt tänkande och 
kollaboration. Elevernas konversationer var kontexten där kritiskt tänkande och 
kollaboration kan appliceras, och därmed observeras. Deluppgifterna i laborationen 
och genomförandeformen fungerade som subanalysenheter. Nedan följer 
dataanalysmetoderna som tillämpades i Undersökningsprojektet på dessa 
subanalysenheter. 
 
3.6.2.1 Mönsterjämförelsen 
De teoretiska propositionerna (förväntade mönstren) med vilka de observerade 
mönstren ska jämföras med är följande:  

1) I uppgift 1 kommer de dominerande kategorierna för kritiskt tänkande att 
vara analys och utvärdering. Genomförs uppgift 2 förväntas eleverna visa på 
sin slutledningsförmåga. (För beskrivning av uppgifterna, se 7.1.2 
Elevhandledning) 

2) Där centrala CT-förmågor (analys, utvärdering eller slutledning) finns, så 
förekommer även någon av kategorierna för kollaboration. 
  

Det observerade mönstret är fördelningen av kategorierna från elevkonversationerna. 
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Motivering av det första förväntade mönstret: 
Uppgifterna i laborationsmaterialet (beskrivet i avsnitt 3.1.2 Uppgiftbeskrivning) 
konstruerades så att de testar CT-förmågor. Förekomsten av dessa förmågor är 
därför en del av det förväntade utfallet. 
 
Motivering av det andra förväntade mönstret: 
Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.1.2) så är analys, utvärdering och slutledning (de 
centrala förmågorna i CT-ramverket) en delmängd till problemlösningsförmågan. 
Vidare är samtal under problemlösningsprocessen också en del av processen som 
bygger upp och upprätthåller JPS:en. Därför förväntas samtal mellan elever där de 
visar på CT-förmågor även innehålla kategorier för kollaboration.  
 
Testet av de teoretiska propositionerna: 
Logiken i testet av de teoretiska propositionerna är enligt följande: om de 
observerade mönstren (vid det här fallet, den erhållna kategorifördelningen) är sådan 
att det matchar de förväntade mönstren, då ökas stödet för de teoretiska 
propositionerna.  
 
3.6.2.2 Kodning och innehållsanalys 
Kategorierna i CT- ramverket och JPS-ramverket fördes som koder i 
dataanalysprogrammet Atlas.ti, så att namnet eller beteckningen på en viss kategori 
(till exempel analys) blev själva koden. För att testa de förväntade mönstren (se 
3.6.2.1 Mönsterjämförelsen) fördelades arbetet med att lyssna på ljudfilerna genom 
att den ena lyssnade på hälften av ljudfilerna och kodade sekvenser med avseende på 
CT-ramverket. Den andre lyssnade på resterande ljudfiler och kodade sekvenser med 
avseende på JPS-ramverket. Därefter tog den ena emot den andres ljudfiler och 
kodade de erhållna textutdragen med avseende på respektive ramverk. Genom detta 
arbetssätt kunde vi utöver att identifiera CT kategorier (det första förväntade 
mönstret), även undersöka överlappningen mellan CT- och JPS-kategorier (det andra 
förväntade mönstret).  
 
Vi vill påminna läsaren om att uppgifterna i laborationen konstruerades för att testa 
de centrala förmågorna för CT (analys, utvärdering och slutledning). Det är även 
dessa CT-förmågor som var i fokus under innehållsanalysen med avseende på 
kategorierna i CT-ramverket. De övriga CT-förmågorna, minnes-, fattnings-, 
självreglerings- och reflekterande bedömningsförmågan inkluderades inte i 
kodningsprocessen av olika anledningar. Som tidigare har nämnts (i avsnitt 2.1.1 
Teoretiskt ramverk för kritiskt tänkande) är de lägre ordningens kategorier i CT- 
ramverket (minnes- och fattningsförmågan) en förutsättning för de högre ordningens 
kategorier (analys, utvärdering, slutledning, självreglering och reflekterande 
bedömning). Om därmed högre ordningens CT-kategorier uppvisas i analysen, så 
följer det att även de lägre ordningens CT-kategorier uppvisas. Av denna anledning 
har det inte skett en explicit kodning av dessa lägre ordningens kategorier i 
innehållsanalysprocessen.  
 
Trots att vi anser att självregleringsförmågan är mätbar med undersökningens 
datainsamlings- och dataanalysmetoder, var denna förmåga inte en kategori i 
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analysprocessen. Tanken var att den skulle ha använts vid diskussion kring 
eventuella elevgrupper som inte visade tillräckligt på de övriga förmågorna. 
Specifikt i diskussionen kring huruvida orsaken till eventuella brister i uppvisandet 
av övriga högre ordningens kategorier är något som tillhör upplägget av 
laborationen eller om det är en fråga om en elevernas bristande självreglering. 
 
Förmågan reflekterande bedömning är individens förmåga att inse att trovärdigheten 
av de slutsatser som hen drar är direkt beroende på trovärdigheten av den 
underliggande evidensen och att därmed kan dessa slutsatser ändras med nya 
evidens (se 2.1.1 Ramverk för kritiskt tänkande). Att mäta denna förmåga genom att 
enbart lyssna på elevernas konversationer anser vi är orimligt att göra. Därför valde 
vi att inte inkludera förmågan av reflekterande bedömning i innehållsanalysen. 
 
3.7 Resultat och analys 
I detta avsnitt visas ett exempel på analysen av ett transkriberat samtal. Den 
fullständiga transkriberingen med tillhörande analys finns i form av bilaga (se bilaga 
Dataanalys). Därefter presenteras en sammanfattning av de erhållna resultaten.  

3.7.1 Exempel på analys av ett transkriberat utdrag 
I figur 10 visas ett av de transkriberade utdragen från ett samtal. Utdraget är taget 
från konversationer mellan eleverna i grupp 1. 
Beskrivning av de olika delarna i exemplet: 
Precis efter gruppbeteckningen (det vill säga efter rubriken Grupp 1) anges antalet 
utdrag från elevernas samtal (vid det här fallet 13 utdrag). Sedan, under rubriken 
Citat från elevernas konversationer anges transkriberingen av samtalen. 
 
Under rubriken Sammanhang, försökte vi beskriva sammanhanget som de olika 
citaten från elevernas konversationer tillhör. Att beskriva sammanhanget för 
elevernas citat är viktigt dels för att få en bättre förståelse för elevernas tankegång 
och dels för analysen med avseende på kategorierna. Det är till exempel svårt att 
utgå helt och hållet från citaten för att avgöra om eleverna arbetar med att lösa ett 
problem och därmed visar prov på analysförmåga. 
 
Direkt efter beskrivningen av sammanhanget, under rubriken Motivering av valda 
kategorier, sker analysen av transkriberingen med tillhörande sammanhang. 
Slutligen, under rubriken kategorier, anges fördelningen av de erhållna kategorierna. 
 

Observera: uppgifterna 1b och 3 har utgått i denna fallstudie till följd av ett 
tekniskt fel. De ingår därmed inte heller i resultat- och analysdelen. För mer 
information, se Diskussion, Felkällor.  
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1:1  
Transkribering av elevernas konversationer: 
Samtal 1: 
1. Elev 1: ”Det är det här vi ska fylla i va?” (Pratar om parametrarna) 
2. Elev 2: ”Ja, det som ska hända, den där funktionen som de skrev på 
tavlan" 
3. Elev 1: ”Så en funktion Euler som beror på t, theta, dtheta, dt...” 
4. Elev 2: "...massan, längden på L och gravitationen" 
5. Elev 1: "Och de här, g, L, m, de tror jag kommer direkt från 
pendulum filen" 
6. Elev 2: "Jag tror också det" 
 
Samtal 2: 
7. Elev 1: "Theta är *tankepaus* vinkeln, va det va? vilken vinkel är 
det?" 
8. Elev 2: "Theta är ju O:et med streck igenom" (Elev2 hänvisar till 
vad som skrivits på tavlan) 
9. Elev 1: "Juste. Och dtheta är derivatan av den och det blir 
hastigheten" 
 
Sammanhang: 
Eleverna börjar med att ta reda på vad parametrarna till funktionen är. 
De påbörjar lösningen av det sammansatta problemet (att bestämma 
energin för pendeln) genom att dela upp problemet i mindre 
delproblem, där det första är att bestämma positionen på pendeln via 
Eulers metod. Detta är ett arbete som kräver att studenterna förstår det 
givna koden (”funktionen Euler, theta och dtheta”). 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna börjar med att göra en uppdelning av problemet i mindre 
delproblem. De har därmed visat på analysförmåga. 
 
JPS:en skapas. Via väl fungerande turtagning och ett gemensamt 
resonemang (rad 3–6) tillsammans med förklarande kommentarer 
besvarar eleverna frågan: "Vart är vi nu?". På rad 7 uppstår ett 
missförstånd hos Elev 1 om vad theta är. Elev 2, i en reparerande 
åtgärd, hänvisar till en definition utskriven på tavlan och löser 
missförståndet. 

5 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ 

Reparerande åtgärder / ○ Turtagning 

 
Figur 10. Utdrag från dataanalysbilagan.  Utdraget är från grupp 1. 
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3.7.2 Sammanfattning av resultaten från analysen 
Ljudinspelningen från varje grupp var cirka 60 minuter lång. Transkriberingen 
gjordes i enlighet med beskrivningen i avsnittet 3.6.2.2 Kodning och 
innehållsanalys. Därmed reducerades mängden textdata betydligt. Tabell 1 och 2 
innehåller enbart sekvenser från den reducerade textdatamängden, vilket betyder att 
sekvenser som bedömts vara irrelevanta inte togs med. Med irrelevanta sekvenser 
menas sekvenser som var obegripliga, där inget sades eller innehöll samtal om annat 
än uppgifterna. Även sekvenser där studenterna fick hjälp av lärare togs inte med. 
Det beslutet togs eftersom motiveringen till det andra förväntade mönstret utgår 
ifrån att konversationen sker mellan eleverna och inte med läraren (se 3.6.2.1 
Mönsterjämförelsemetoden).  
 
Tabell 1 visar antalet tillfällen då grupperna uppvisar de CT-förmågor som 
förekommer i respektive uppgift av laborationen. Av tabellen framgår även vilka 
uppgifter som har genomförts av elevgrupperna. Dessa resultat är det observerade 
mönstret som ska jämföras med det första förväntade mönstret (se 3.6.2.1 
Mönsterjämförelsemetoden) 
 
Tabell 1. Sammanfattning av analysen som avser testet av det första förväntade mönstret. 
 Genomförd  Analys Utvärdering Slutledning 
Grupp 1 
Uppgift 1a Ja 2 1 0 
Uppgift 1c Ja 1 2 1 
Uppgift 2 Ja 0 1 2 
Grupp 2 
Uppgift 1a Ja 4 2 1 
Uppgift 1c Nej 0 0 0 
Uppgift 2 Nej 0 0 0 
Grupp 3 
Uppgift 1a Ja 2 1 0 
Uppgift 1c Nej 0 0 0 
Uppgift 2 Nej 0 0 0 
Grupp 4 
Uppgift 1a Ja 3 2 0 
Uppgift 1c Nej 0 0 0 
Uppgift 2 Ja 0 0 1 
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I följande tabell visas det observerade mönstret som avser överlappningen mellan 
CT-förmågorna och JPS-kategorierna. 
 
Tabell 2. Tabell som visar överlappningen mellan CT-förmågor och JPS-kategorier. Första raden visar antalet 
utdrag med enbart CT-förmågor. Andra raden visar antalet utdrag där både CT-förmågor och JPS-kategorier 
inträffar. 

Grupp 1 2 3 4 
Totala antalet utdrag 
med CT- förmågor  

5 5 3 6 

Antal utdrag med både 
CT-förmågor och JPS-
kategorier  

5 5 3 6 

Överlappningsfrekvens 100% 100% 100% 100% 

 
3.8 Resultaten och utvärdering av Undersökningsprojektet 
3.8.1 Resultat och diskussion 
Från analysen av resultaten kan vi konstatera att det observerade mönstret är sådant 
att: 

1. alla elevgrupper (1–4) har genomfört uppgift 1a. Vidare gäller att de 
dominerande förmågorna som har visats via lösningen av denna uppgift är 
analys- och utvärderingsförmågorna. Även om förekomsten av dessa två 
förmågor skiljer sig mellan grupperna. Till exempel har analysförmågan 
förekommit fyra gånger i elevgrupp 1, men enbart två gånger i elevgrupp 2. 

2. Två av fyra elevgrupper genomförde uppgift 2 och uppgift 1c. Dessa 
elevgrupper har visat på slutledningsförmåga via lösningen av minst en av 
uppgifterna 2 och 1c. 

3. Förhållandet mellan antalet utdrag där både CT-förmågor och JPS-kategorier 
har inträffat samt totala antalet utdrag där CT har inträffat är 100% för alla 
grupperna (1–4). 

 
Vad kan vi dra för slutsats gällande testet av de redan formulerade teoretiska 
propositionerna (se avsnittet 3.6.2.1 Mönsterjämförelse) utifrån dessa resultat? 
Utifrån den del av det observerade mönstret som ges i punkterna 1 och 2 ovan dras 
slutsatsen att det har skett en matchning med det första förväntade mönstret. Motivet 
är att enligt det första förväntade mönstret i uppgift 1a ska de dominerande 
förmågorna vara analys och utvärdering. I uppgift 1c förväntas även förekomsten av 
slutledning (se avsnitt 3.6.2.1 Mönsterjämförelse). Punkt 3 i det observerade 
mönstret leder till slutsatsen att det även har skett en matchning med det andra 
förväntade mönstret. Detta med anledning att det andra förväntade mönstret: i de 
utdrag där CT-förmågor förekommer ska det även förekomma förmågor för 
studentsamarbete (se avsnitt 3.6.2.1 Mönsterjämförelse). Därmed dras slutsatsen att 
det förväntade mönstret i sin helhet har matchats med det observerade mönstret. 
 
Vilka slutledningar kan vi nu dra gällande forskningsfrågorna? Eftersom det har 
skett en hel matchning mellan de förväntade och de observerade mönstren, har 
orsakssambandet mellan valet av uppgifter som testar på CT-förmågor och 
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stimulerandet av studenternas CT stärkts. Detta är i enlighet med den teoretiska 
beskrivningen av metoden Mönsterjämförelse. Även orsakssambandet mellan 
genomförandeformen av laborationen och studenternas kollaboration har stärkts. 
Utifrån slutledningarna ovan, dras följande slutsatser om forskningsfrågorna i 
studien: 
 

3.8.2 Slutsats 
1. Uppgifterna i laborationen anses ha bidragit till studenternas applicering av 

kritiskt tänkande.  
2. Genomförandeformen för laborationen anses ha bidragit till elevernas 

kollaboration. 
 
Vidare, eftersom kollaboration inträffade samtidigt med kritiskt tänkande kan vi 
konstatera att det inträffade betydelsefulla samtal där det visades på kritiskt tänkande 
när eleverna arbetade gemensamt. Med andra ord, kritiskt tänkande verkar inte 
hämmas av det gemensamma arbetet. En potentiell följd av kollaborationen är att 
deltagarna i elevgrupperna hjälper varandra med de självreglerande 
metakognitionsfunktioner som effektiviserar appliceringen av kritiskt tänkande.  
 
Som redovisats i avsnitt 2.1.3.3 Motivering av beräkningsfysik som ämnesinnehåll 
finns det ett antal studier om datorsimuleringens positiva påverkan på stimulering av 
kritiskt tänkande. Men dessa studier hade ett annat upplägg och en annan målgrupp 
än vad som gäller för denna studie. Resultaten av denna studie anses därmed 
medverka till stödet för implementering av datorsimuleringar i fysik-och 
matematikundervisning, för att stimulera kritiskt tänkande. 
 
Dock begränsas trovärdigheten av dessa slutsatser av ett antal faktorer som 
diskuteras i kommande avsnitt. 
 
3.8.3 Utvärdering av studien 
Nedan följer en utvärdering av Undersökningsprojektet. I utvärderingen ges först en 
diskussion kring undersökningens validitet och reliabilitet. Sedan diskuteras ett antal 
felkällor som uppkom under genomförandet av Undersökningsprojektet. Även 
begränsningar av datainsamlingsmetoden och dess påverkan på de erhållna 
resultaten från Undersökningsprojektet diskuteras. Avsnittet kommer att avslutas 
med förslag till vidare studier. 
 
3.8.3.1 Validitet och reliabilitet 
Operationaliseringarna i denna undersökning härrör från kategorierna i de två 
teoretiska ramverken, CT- och JPS-ramverket. Därför blir begreppsvaliditeten i 
denna studie direkt beroende på begreppsvaliditeten av kategorierna till dessa två 
teoretiska ramverk. Som tidigare har nämnts i denna text, är syftet med 
Undersökningsprojektet att undersöka hur laborationsupplägget har medverkat till 
studenternas kollaboration och applicering av CT. Studien syftar därmed till att 
identifiera kausala händelser. Vidare är en vanlig felkälla vid studier där kausala 
händelser undersöks falska effekter som kan vara av betydelse för orsakssambandet 
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(K.Yin, 2007, s. 56). För att minimera risken för att sådant ska inträffa har vi använt 
Mönsterjämförelsemetoden, en metod som (se teoretiska perspektiv, 
Mönsterjämförelse) är konstruerad så att den stärker den interna validiteten.  
 
Då Undersökningsprojektet enbart omfattar en fallstudie blir den analytiska 
generaliserbarheten av studiens propositioner tyvärr begränsad. Men trots detta anser 
vi att undersökningen var nödvändig att genomföra och att dess resultat är viktiga att 
betrakta. Detta för att undersökningen är den första av sitt slag för denna målgrupp 
(studenter på programmet Tekniskt basår vid KTH Flemingsberg). Vår ambition 
med denna undersökning är att den ska fungera som ett basfall, det vill säga en 
initial undersökning där vi testar om de teoretiska propositionerna får stöd eller inte. 
Om de inte får det, kanske det är så att vi behöver ifrågasätta dessa propositioner. 
 
När det kommer till reliabilitetsaspekten i denna studie, vill vi vara tydliga med att 
reliabiliteten avser vid det här fallet erhållandet av ett observerat mönster som är i 
linje med det förväntade mönstret. Att erhålla samma transkriberingar eller siffror i 
avsnittet 3.7 Resultat och analys, är orimligt att förvänta sig. Det är till exempel 
orimligt att förvänta sig, även om fallstudien genomfördes igen på exakt samma sätt 
och med samma deltagare, att en godtyckligt vald deltagare skulle ge samma 
beskrivning av en viss företeelse. För att tillföra till reliabiliteten i denna studie 
försökte vi beskriva designen av studien så noggrant som möjligt. Vi har till 
exempel givit en detaljerad beskrivning av datainsamlings- och analysmetoder. 
 
3.8.3.2 Felkällor och begränsningar 
Vid genomförandet av laborationen, upptäcktes en bugg i elevernas Python-filer 
som hade en betydande påverkan på tiden för genomförandet av uppgift 1a. Buggen 
löstes men det tog tid och lösningen behövde utföras på samtliga gruppers datorer. 
Detta går att notera från transkriberingen genom att alla studentgrupper spenderade 
mycket tid på uppgift 1a med att försöka felsöka sin kod. Dock, som följd av 
felsökningsprocessens natur i programmeringssammanhang (se 2.3.2 
Elevhandledning) kunde eleverna trots buggen visa på CT-förmågor. Men buggen 
hade den negativa konsekvensen att den fungerade som ett hinder som fördröjde 
tiden för eleverna att fortsätta med de andra uppgifterna i laborationen. Detta skulle 
kunna vara en betydande orsak till att enbart hälften av elevgrupperna kunde 
genomföra de andra uppgifterna. 
 
Även den teoretiska genomgången (se Lärarhandledningen) inför laborationen 
startades senare än väntat. Detta till följd av ett tekniskt fel i några av elevernas 
datorer, vilket krävde en viss tid av oss som påverkade tiden för genomgången. 
Förseningen ledde till att vi valde att inte gå igenom Euler-Cromers metod. Detta 
ledde i sin tur till att vi tog beslutet om att inte inkludera uppgifterna i laborationen 
där Euler-Cromers metod är inblandad (det vill säga uppgift 1b och uppgift 3). 
Exkluderingen av dessa två uppgifter anser vi också har en betydelse för mängden 
uppvisade förmågor (till kritiskt tänkande och kollaboration) under laborationen. 
 
En begränsning i datainsamlingsmetoden (observationer via ljudinspelning) som vi 
anser har betydelse för statistiken i tabellerna presenterade i 3.7.2 Sammanfattning 
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av resultaten från analysen, är att det var svårt för oss att bedöma sammanhanget för 
några av elevernas konversationer i efterhand. Detta gjorde att vi inte kunde ta med 
vissa utdrag som kunde ha varit av betydelse för undersökningen, till följd av att vi 
inte var säkra på hur det skulle transkriberas. 
 
3.8.4 Vidare studier 
I konstruktionen av materialet för laborationsmoment har det inte tagits hänsyn till 
studenter som eventuellt är i behov av särskilt stöd. Vi föreslår, inför vidare studier, 
att undersöka lämpligheten av laborationsmaterialet även för denna målgrupp.  
 
Lärarens roll i genomförandet av momentet har inte undersökts vid denna studie, 
trots att det är en faktor som vi tror är av betydelse för elevernas applicering av CT. 
 
Vi har inte heller undersökt laborationens bidrag till elevernas ämnesförståelse. Vi 
föreslår att utöka fallstudien till en flerfallsstudie och att där undersöka bidraget till 
ämnesförståelsen.  
 
4 Slutsats om målen för examenarbetet 
Utifrån slutsatserna från Utvecklingsprojektet och Undersökningsprojektet 
sammanfattas våra slutsatser om målen för examensarbetet enligt följande:  

1. Uppgifterna i laborationen anses ha bidragit till studenternas applicering av 
kritiskt tänkande.  

2. Genomförandeformen för laborationen anses ha bidragit till elevernas 
kollaboration. 

3. Laborationens bidrag till elevernas ämnesförståelse lämnas som en teoretisk 
proposition att undersöka vidare. 

 
5 Utvärdering av laborationsupplägg - nytt förslag 
Ett problem som vi identifierade är att ordningen av uppgifterna i 
uppgiftsbeskrivningen (i elevhandledningen) kan ha påverkat fördelningen av de 
centrala CT-förmågorna så att fördelningen blir ojämn. För att lösa uppgift 1 
behövde eleverna implementera båda de numeriska metoderna samt 
energifunktionen. Det är en process som kan ta mycket tid och då finns det en risk 
för att eleverna spenderar merparten av tiden på att lösa uppgift 1. Det skiftar 
fördelningen av CT-förmågorna åt de förmågor som uppgift 1 avser att testa (analys 
och utvärdering). 
 
Vi nämnde tidigare i avsnitt 3.8.2.2 Felkällor och begränsningar att det skedde vissa 
tekniska fel som ledde till att vi behövde ändra koden i samband med 
laborationstillfället. Dessutomtill laborationsfilerna enbart muntligt till studenterna. 
Detta fungerade bra ändå eftersom det var vi (som har konstruerat laborationen) som 
ledde laborationsupplägget. Men detta tror vi skulle vara lite problematisk om det är 
någon annan lärare som leder laborationsmomentet.  
För att minska risken för uppståendet av de två problemen ovan, föreslår vi ett nytt 
förslag på uppgiftsbeskrivning i elevhandledningen: 
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Uppgiftsbeskrivning 
Hämta laborationsfilerna via följande länk:  
 
https://github.com/fancysandwich/Pendellaboration.git 
 
Utför sedan följande: 

1. Implementera Eulermetoden i filen studenSol.py. När ni har implementerat 
koden, kör programmet genom att köra main.py filen. Resultatet av 
körningen borde visa en animering av pendelrörelsen. Diskutera 
pendelrörelsen med hjälp av den erhållna animationen. Vad gäller för lagen 
om mekaniska energins bevarande? 
 

2. Implementera Euler-Cromer-metoden i samma fil (studenSol.py). Kör även 
här programmet genom att anropa main.py filen. Diskutera sedan 
pendelrörelsen med hjälp av den erhållna animationen. Vad gäller för lagen 
om mekaniska energins bevarande? 
 

3. Jämför de olika två numeriska metoderna ovan. Vilken av metoderna 
modellerar pendelrörelsen bäst? Motivera! 
 

4. I samma fil (studentSol.py), bestäm den totala energin för pendeln. Hur kan 
du koppla de erhållna graferna till dina tidigare slutsatser i uppgift 3?  

 
Tanken med den nya uppgiftsbeskrivningen är att eleverna ska direkt börja resonera 
kring animationen, efter att de har implementerat de numeriska metoderna. På det 
sättet minimerar vi risken för att en elevgrupp kör fast i implementeringssteget av 
alla ekvationer. Detta i sin tur leder till en jämnare fördelning av de centrala 
förmågorna av CT, till skillnad från det tidigare upplägget där det finns risk för att 
eleverna visar mer på analys och utvärdering i förhållande till slutledning. Dessutom 
ges i den nya uppgiftsbeskrivningen en tydlig skriftlig instruktion om var och hur 
studenterna ska hitta och köra laborationsfilerna. 
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7 Bilagor 
• Bilaga 7.1 är laborationsmaterialet uppdelat i en lärarhandledning och en 

elevhandledning. 
• Bilaga 7.2 består av dataanalyser och de tillhörande transkriberingarna från 

ljudinspelningen. 
• Bilaga 7.3 är den samtyckesblankett som delades ut till eleverna inför 

ljudinspelningen. 
•  

7.1 Laborationsmaterialet 
7.1.1 Lärarhandledning 
Laboration – Lärarhandledning 
Simulering av enkel pendelrörelse med hjälp av Python 
Beskrivning: 
Laborationsmomentet går ut på att, med hjälp a Python, lösa den icke linjära 
differentialekvationen för pendelrörelse genom att tillämpa olika numeriska 
metoder. 
 
Momentet består av två delmoment, där det första är en genomgång av 
grundläggande programmering i Python som är specifik för laborationen samt 
genomgång av numeriska metoder och fysiken (och matematiken) bakom 
pendelrörelsen. Det andra momentet består av en uppgift där två numeriska metoder 
ska implementeras i Python för att lösa pendelns differentialekvation och därefter 
jämföra dem. 
 
Mål 

• Kritiskt tänkande 
o Analys 
o Utvärdering 
o Kunna dra slutledningar 

• Samarbete 
 
Innehåll / Lärandemål 

• Differentialekvationer med numeriska metoder 
o Eulers metod och Euler-Cromers metod 

• Pendel som moment i fysiken 
• Programmeringsgrunder i Python 
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Kritiskt tänkande 
Kritiskt tänkandeprocesser är tankeprocesser som kräver mer än att enbart memorera 
eller reproducera information. De centrala processerna i kritiskt tänkande är: analys, 
utvärdering och slutledning och reflekterande bedömning. 
 
Analys är en förmåga som används i en argumentationskontext, där huvudsyftet är 
att bryta ner ett komplext argument till dess olika beståndsdelar, för att sedan 
betrakta de olika beståndsdelarna var för sig. 
 
Utvärderingen kan ses som steget direkt efter analyssteget i kritisk 
tänkandeprocessen. Det avser processen att genomföra bedömningar av olika 
påståenden i ett argument (samt slutsatserna de ger upphov till) med avseende på 
exempelvis trovärdighet och relevans.  
 
Förmågan att kunna dra en slutledning är förmågan att samla trovärdiga, relevanta 
och logiskt baserade evidens som bygger på den tidigare gjorda analysen och 
utvärderingen. 
 
Reflekterande bedömning är förmågan att basera slutsatser på givna evidens och 
därmed inse att trovärdigheten av slutsatserna är direkt beroende av trovärdigheten 
av evidensen. 
 
Kollaboration 
Laborationen utförs i grupper om två med s.k. Parprogrammering. 
Parprogrammering är en arbetsform där deltagarna har olika roller. “Föraren” skriver 
koden och styr aktiviteten på datorn, medan “navigatören ” observerar arbetet för att 
upptäcka fel och föreslå lösningsförslag. Byt roller med jämna mellanrum. 
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Tidsplanering 
Första passet:  90 min 
Andra passet: 90 min 
 
Aktiviteter: 

• Introducera de numeriska metoder som ska användas för att lösa 
differentialekvationer 

• Eulers metod 
• Euler-Cromers metod 

• Interaktiv Pythongenomgång för att introducera den programmering som 
behövs 

• Syntax och semantik för Python. 
• Programmeringskoncept i laborationen: Variabler, datatyper, for-

loop, lista, funktioner, Pythonfunktioner. 
 
Kommentar: 
“Interaktiv Pythongenomgång” betyder i sammanhanget att eleverna sitter 
framför datorer med tillgång till Python-miljön för att kunna testa 
programmeringskoncepten de blir introducerade till i realtid. Eleverna blir 
introducerade till syntax och betydelse av ett koncept i taget, varpå dessa 
används tillsammans för att designa ett program som löser ett problem och 
ger träning i problemlösningsförmåga. 

 
Uppgift:  
Implementera Eulermetoden, i Python, för att lösa en differentialekvation av första 
ordningen med hjälp av de programmeringskoncept som introducerats. Svaret ska 
därefter jämföras med den analytiska lösningen på differentialekvationen. Testa 
skillnaden med varierande steglängder. 
 
Aktiviteter: 

• I denna aktivitet, ska läraren gå igenom en härledning av 
differentialekvationen för pendeln, samt härleda ekvationen för energin i 
systemet.  

• Koppla samman de numeriska metoderna med fysiken: 
Här ska läraren visa hur man kan anpassa de numeriska metoderna för första 
ordningens differentialekvationer, till fallet då problemet avser en andra 
ordningens differentialekvation (viktigt då ekvationen av pendeln är av andra 
ordningen). 

 
Laborera på pendeln 

• Introducera programmet för pendeln och visa diagrammen som koden 
genererar. Python-filerna kan hittas via följande länk:  
 
https://github.com/fancysandwich/Pendellaboration.git 

 
Det finns totalt fyra filer att hålla koll på. Den första är penulum.py, som 
innehåller koden som animerar pendeln och ritar graferna för energin, 
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position och hastighet av pendeln. Denna fil ska inte editeras av studenterna, 
Den andra filen är studenSol.py, filen där studenterna ska mata in sina 
lösningar. Den tredje är main.py, där studenterna ska köra (och enbart köra) 
sina lösningar. Eleverna ska alltså efter att de har matat in sina lösningar i 
studentSol.py, enbart köra main.py filen och inte göra någon editering av 
filen. Den sista filen, studentSol_withSolution.py, visar ett förslag på hur 
uppgiften kan lösas (facit).  

 
Uppgiftsbeskrivning: 
Uppgiften handlar om en pendelrörelse vars funktion ska approximeras av 
numeriska metoder. Därefter ska energin för systemet undersökas. Två numeriska 
metoder ska implementeras och jämföras av eleverna, Eulers metod och Euler-
Cromers metod. Metoderna ska implementeras i programmeringsspråket Python. 
Eleverna ska jobba i grupper om två. 
 
Studenterna ska lösa följande uppgifter: 

1. I filen studenSol-py implementera: 
a) Eulers metod,  
b) Euler-Cromers metod 
c) Energin 

2. Jämför pendelrörelsen med hjälp av animationerna och graferna från Eulers 
metod och Euler-Cromers metod. Hur skiljer de sig åt? Hur skiljer sig 
graferna för energin? 
 

3. Vilken av metoderna modellerar pendelrörelsen bäst? Motivera! 
 
Eventuell extra uppgift: Undersöka pendelrörelsen då en dämpning finns. (Tas inte 
upp i genomgången). 
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7.1.2 Elevhandledning 
 
Simulering av enkel pendelrörelse med hjälp av Python 
Beskrivning: 
Laborationsmomentet går ut på att, med hjälp av Python, lösa den icke linjära 
differentialekvationen för pendelrörelse genom att tillämpa olika numeriska 
metoder. 
 
Mål 

• Kritiskt tänkande 
o Analys 
o Utvärdering 
o Kunna dra slutledningar 
o Reflekterande bedömning 

• Kollaboration 
 

Innehåll / Lärandemål 
• Numeriska metoder för lösning av ordinära differentialekvationer 

o Eulermetoden och Euler-Cromermetoden 
• Pendel som moment i fysiken  
• Programmeringsgrunder i Python 

 
Kritiskt tänkande 
Kritiskt tänkande-processer är tankeprocesser som kräver mer än att enbart 
memorera eller reproducera information. De centrala processerna i kritiskt tänkande 
är: analys, utvärdering och slutledning samt reflekterande bedömning. 
 
Analys är en förmåga som används i en argumentationskontext, där huvudsyftet är 
att bryta ner ett komplext argument till dess olika beståndsdelar, för att sedan 
betrakta de olika beståndsdelarna var för sig. 
 
Utvärderingen kan ses som steget direkt efter analyssteget i kritisk 
tänkandeprocessen. Det avser processen att genomföra bedömningar av olika 
påståenden i ett argument (samt slutsatserna de ger upphov till) med avseende på 
exempelvis trovärdighet och relevans.  
 
Förmågan att kunna dra en slutledning är förmågan att samla trovärdiga, relevanta 
och logiskt baserade evidens som bygger på den tidigare gjorda analysen och 
utvärderingen. 
 
Reflekterande bedömning är förmågan att basera slutsatser på givna evidens och 
därmed inse att trovärdigheten av slutsatserna är direkt beroende av trovärdigheten 
av evidensen. 
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Kollaboration 
Laborationen utförs i grupper om två med s.k. parprogrammering. 
Parprogrammering är en arbetsform där deltagarna har olika roller. “Föraren” skriver 
koden och styr aktiviteten på datorn, medan “navigatören ” observerar arbetet för att 
upptäcka fel och föreslå lösningsförslag. Byt roller med jämna mellanrum. 
 
Uppgiftsbeskrivning 

1. I följande kod (se Fig. 1) ska ni implementera: 
a. Eulers metod,  
b. Euler-Cromers metod 
c. Energin 

 
2. Jämför pendelrörelsen med hjälp av animationerna och graferna från Eulers 

metod och Euler-Cromers metod. Hur skiljer de sig åt? Hur skiljer sig 
graferna för energin? 
 

3. Vilken av metoderna modellerar pendelrörelsen bäst? Motivera! 
 
OBS! Funktionerna ni fyller ut anropas av huvudprogrammet och är redan del 
av en for-slinga. Ni behöver alltså inte göra en egen for-slinga för koden! 
 
  

 
 
(Extra uppgift) Genomför punkt 1 och 2, med fallet då det finns en dämpning som är 
proportionell mot hastigheten av pendeln (proportionalitetskonstanten kallas för 
gamma i den givna koden). 
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Programmeringskoncept som används i laborationen 
 

Variabler 
En variabel representerar ett värde, t.ex ett reellt tal. Värdet på variabeln kan ändras 
och manipuleras. När en variabel namnges måste första tecknet vara en bokstav, 
därefter kan även siffror, bindesstreck och understreck användas. 
 
Exempel:  
    

 
-- Tilldelar värdet 10 till variabeln ‘a’. 
-- Tilldelar värdet 15 till variabeln 
‘b_är_variabel_2’. 
 
-- Python ger resultatet av additionen, 25 i detta 
fall. 

 
 
 -- Variabler kan interagera med varandra med bl.a 
 operationerna:  Addition ( + ), Subtraktion ( - ), Multiplikation ( * ), Division ( / ) 
 

Datatyper 
Variabler har olika datatyper med olika egenskaper. Variabler interagerar bäst med 
andra variabler av samma typ. Det finns fler datatyper än de som beskrivs här, men 
dessa används i laborationen. 

• Integer (sv. heltal) - Variabler av typen “Integer” är heltal, alltså 1, 5, 10 
osv.  

 Exempel:  
 

 
 

• Float (sv. flyttal) - Datorrepresentation av reella tal. Kan användas för 
decimaltal. T.ex 0.1, 0.4, 5.2 osv. 
Exempel: 
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Lista 
En lista är en datastruktur, alltså ett sätt att strukturera data, exempelvis variabler. 
En lista fungerar som en lista i den vanliga benämningen, alltså data presenterad i en 
ordning. De kan sparas i variabler. 
 
Exempel: 

-- Variabeln ‘min_lista’ innehåller nu listan [1, 2, 3, 4, 5] 
-- En lista representeras av “[ ]” och element skiljs 
åt  med “ , “ 

 
 
Saker som är del av en lista kallas element, t.ex i listan ovan är första elementet 1. 
Elementen har en position i listan, där första elementet har position 0, andra 
elementet 1, osv. 
 
Ett element kan plockas ut på följande sätt: 

 
 
-- Resultatet är första elementet i min_lista 
 

 
 

Funktioner 
En funktion består av en uppsättning av kodrader som utför en specifik uppgift. 
Vanligtvis tar de in indata och genererar därefter utdata. Indata till en funktion kallas 
parameter och kan vara variabler av diverse datatyper eller datastrukturer. 
 
“( )“ efter ett funktionsnamn visar att det är ett funktionsanrop. Parenteserna kan 
fyllas med parametrar. 
 
Exempel: 
 

 
-- Flera parametrar åtskiljs med 
kommatecken. 
 
-- Det som skrivs efter return tilldelas 
till utdata-variabeln när funktionen 
anropas. 

 
Inbyggda Pythonfunktioner 

 
• Range(startvärde, slutvärde)  

Range()-funktionen har ett startvärde och ett slutvärde som indata. Dessa är av 
datatypen Integer. Utdatan är en lista med heltals-element, ett för varje heltal mellan 
startvärdet och slutvärdet. 
Exempel:  
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-- Genererar listan [0, 1, 2, 3, 4] 
 

Notera att elementen i listan inte inkluderar slutvärdet. 
 

• int(a), float(a) 
Dessa två funktioner används för att konvertera parametern ‘a’ till Integer respektive 
Float. 
Exempel: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- I konverteringen avrundas alltså inte flyttalet, utan bara 
heltalsdelen kvarstår. 
 

 
 
• print(a) 

Print()-funktionen skriver ut det som ges som parameter på skärmen. 
Exempel: 
 

 
-- Citationstecken runt text som ska skrivas ut 
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• round(tal, antal_värdesiffror) 
Round()-funktionen avrundar ett tal enligt avrundningsprinciper. Parametrar är talet 
som ska avrundas, och antalet värdesiffror. 
Exempel: 

 
 
 
 
 
 

 
For-loop 

 
En for-loop används för att upprepa kodrader. 
Exempel: 

 
--”print(element)” upprepas nu 5 gånger, en gång för 
varje element i “min_lista”.  
 
-- “element” fungerar som en variabel. I första loopen 
tilldelas den värdet för första elementet, i andra loopen 
andra värdet, osv. 
 
 

 
Kan använda range()-funktionen i en for-loop: 

 
 
-- print(“Hej”) upprepas nu 10 gånger. 
 
 

 
Kommentarer i koden 

Text som följer “ # “ är en kommentar. När koden körs tolkas inte dessa rader. 
exempel: 
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Fysikkoncept som används i laborationen 
 
𝜃 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
�̇� = ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
�̈� = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛	𝑣𝑖𝑑	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑡 
 
Differentialekvationen för pendeln: 
�̈� = −

𝑔
𝑙 	sin	(𝜃) 

𝑔		ä𝑟	𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 
𝑙		ä𝑟	𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛	𝑎𝑣	𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑛 
 
Den totala energin för pendeln: 

𝐸 =
𝑚	𝑙H

2 	𝜃H + 𝑚𝑔𝑙(1 − cos	(𝜃)) 
 
𝑚	ä𝑟	𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛	𝑎𝑣	𝑘𝑢𝑙𝑎𝑛 
 
Numeriska metoder 
 
Euler-metoden:   
𝜃(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡) ∙ 	∆𝑡 
�̇�(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡 
 
 
Euler-Cromer-metoden 
�̇�(𝑡 + ∆𝑡) = 	 �̇�(𝑡) + �̈�(𝑡) ∙ 	∆𝑡 
𝜃(𝑡 + ∆𝑡) = 	𝜃(𝑡) + �̇�(𝑡 + ∆𝑡) ∙ 	∆𝑡 
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Inställningar för spydermiljön 
Gå till “tools → preferences”. Tools-menyn finns längst upp i fönstret. 
Alternativt tryck: ctrl + alt + shift + p 
 
Gå till “IPython console → Graphics” likt bilden nedan. 
Ändra Backend: Inline till Backend: Automatic 
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7.2 Transkribering och dataanalys 

Grupp 1 

Totalt 5 Utdrag: 

1:1 (Grupp:utdrag) 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
Samtal 1: 
1. Elev 1: ”Det är det här vi ska fylla i va?” (Pratar om parametrarna) 
2. Elev 2: ”Ja, det som ska hända, den där funktionen som de skrev på 
tavlan" 
3. Elev 1: ”Så en funktion Euler som beror på t, theta, dtheta, dt...” 
4. Elev 2: "...massan, längden på L och gravitationen" 
5. Elev 1: "Och de här, g, L, m, de tror jag kommer direkt från pendulum 
filen" 
6. Elev 2: "Jag tror också det" 
 
Samtal 2: 
7. Elev 1: "Theta är *tankepaus* vinkeln, va det va? vilken vinkel är det?" 
8. Elev 2: "Theta är ju O:et med streck igenom" (Elev2 hänvisar till vad 
som skrivits på tavlan) 
9. Elev 1: "Juste. Och dtheta är derivatan av den och det blir hastigheten" 
 
Sammanhang: 
Eleverna börjar med att ta reda på vad parametrarna till funktionen är. 
De påbörjar lösningen av det sammansatta problemet (att bestämma energin 
för pendeln) genom att dela upp problemet i mindre delproblem, där det 
första är att bestämma positionen på pendeln via Eulers metod. Detta är ett 
arbete som kräver att studenterna förstår det givna koden (”funktionen 
Euler, theta och dtheta”). 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna börjar med att göra en uppdelning av problemet i mindre 
delproblem. De har därmed visat på analysförmåga. 
JPS:en skapas. Via väl fungerande turtagning och ett gemensamt 
resonemang (rad 3-6) tillsammans med förklarande kommentarer besvarar 
eleverna frågan: "Vart är vi nu?". På rad 7 uppstår ett missförstånd hos Elev 
1 om vad theta är. Elev 2, i en reparerande åtgärd, hänvisar till en definition 
utskriven på tavlan och löser missförståndet. 

5 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Reparerande 

åtgärder / ○ Turtagning 
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1:2 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”För här är ju theta av t plus delta t” 
2. Elev 2: ”Det är ju en pil som står inriktad direkt dit …” 
3. Elev 1: ”Men det är ju den där" 
De börjar skriva in kod. 
4. Elev 2: ”Theta är lika med theta av t, hur kan man skriva ut det?” 
5. Elev 1: ”Det är det jag menar...” 
6. Elev 2: "Jag tittar runt i dokumentet, och se vad jag kan finna” 
Paus en stund. 
7. Elev 2: ”Jag kan förstå liksom att vi kan ersätta andraderivatan av theta 
som en funktion av t... Vi kan ersätta det med det här uttrycket de har skrivit 
en etta framför" (Eulermetoden står på tavlan med en etta framför) 
8. Elev 1: "Är det så här bara?" 
Elev 1 skriver kod. 
9. Elev 2: "Vi har dt och dtheta har vi" 
10. Elev 1: "För nu ändrar vi theta till theta plus dtheta gånger dt. Så nu 
har vi ett nytt theta från vad vi kallade in här, som vi kommer returna sen." 
11. "Aa". 
 
Sammanhang: 
Eleverna försöker mata in Eulermetoden, ett problem som också är 
sammansatt av mindre delproblem (eleverna behöver först mata in uttrycket 
för theta, men också identifiera och mata in uttrycket av andraderivatan som 
funktion av förstaderivatan dtheta). De är lite förvirrade kring vad de ska 
göra och om de gör rätt.  
 
Analys av transkriberingen: 
Att eleverna har identifierat att de även behöver ersätta andraderivatan av 
theta med uttrycket som enbart innehåller variabeln dtheta, visar på en 
analyseringsprocess (för detta innebär att eleverna har delat upp problemet 
”att mata in Euler metoden” till delproblem, som inkluderar att betstämma 
ett samband mellan andraderivatan och förstaderivatan). Eleverna har 
därmed visat på analysförmåga. 
 
På rad 7 formulerar eleverna ett argument ”vi kan ersätta andraderivatan 
av theta som en funktion av t”, som bygger på en premiss ”de har skrivit en 
etta framför" (Eulermetoden står på tavlan med en etta framför). På rad 8-
11 gör de en utvärdering av argumentet genom att testa att skriva en 
fungerande kod för det. Eleverna visar därmed på utvärderingsförmåga. 
 
Eleverna upprätthåller sin JPS genom att tillföra information med 
förklarande kommentarer och väl fungerande turtagning. På rad 7 startar 
Elev 2 ett resonemang om hur de ska använda Eulermetoden, vilket Elev 1 
börjar mata in och avslutar resonemanget på rad 10 genom att förklara vad 
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hen har gjort på skärmen. Det har, med ett gemensamt resonemang kommit 
fram till en korrekt lösning. 

4 Kategorier: 
○ Analys /○Utvärdering ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ 
Turtagning 

 

1:3  
Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Det känns inte riktigt som det stämmer.” 
2. Elev 2: ”Nej, det känns inte logiskt” 
3. Elev 1: ”Ska vi ändra tiden? till 0,01 istället?” 
Paus en stund. 
4. Elev 1: ”Den ökar också här, varför blir den större och större? det är ju 
inte logiskt?” 
5. Elev 2: ”Nej, det känns inte rätt alltså. Det är ingen harmonisk 
svängning ...” 
6. Elev 1: "Är det någon avrundning någonstans eller?" 
7. Elev 2: "Bra fråga ... Den tar värden från ... när den returnar så har den 
större värden, så den startar med större värden.. i här." 
8. Elev 1: ”Aa juste det för att den blir fel, man lägger till ... det är en 
numerisk metod, därför ökar den, eller?" 
9. Elev 2: "Aa, jag tror det" 
 
Sammanhang: 
Eleverna har nu implementerat Eulermetoden och är därmed klara med 
första deluppgiften av laborationen. De försöker nu tolka animeringen, 
vilket tillhör uppgift 2 av laborationen. De lägger märke till att det är något 
konstigt med animeringen, nämligen att pendelns max-läge ökar för varje 
iteration.  
 
Analys av transkriberingen: 
Att eleverna vid flera tillfällen (rad 1 - rad 7) gör en utvärdering av den 
erhållna metoden (till följd av animeringens utseende) visar på 
utvärderingsförmåga. På rad 8-9 drar eleverna en slutledning. 
Eleverna för förklarande kommentarer med väl fungerande turtagning. På 
rad 4 (de observerar animeringen av deras lösning) påpekar Elev 1 att det 
ser konstigt ut, det påbörjar ett resonemang som Elev 2 tillför till på rad 7 
genom att uppmärksamma hur koden upprepas och som till slut avslutas på 
rad 8 när Elev 1 drar kopplingen att det är en numerisk metod med ett fel. 
Alltså ett gemensamt resonemang. 

5 Kategorier: 
○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Slutledning / ○ Turtagning 

/ ○ Utvärdering 
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1:4 
Transkribering av elevernas konversationer: 
Elev 2 matar in kod. Förklarar vad hen gör. Elev 1 deltar också med 
förklarande kommentarer för att bekräfta förståelse. 
1. Elev 1: ”Du måste ha tvåan också, för att gånger gånger 2 (**2) är 
upphöjt till två." 
2. Elev 2: "Juste juste, så är det, precis." 
Elev 2 fortsätter att mata in kod, med förklarande kommentarer. 
3. Elev 2: ”Så ja, nu vet vi vad energin är, för att allt det där är redan 
definierat tidigare ... eller behöver vi ta våra definitioner från tidigare och 
stoppa in dem i de här uttrycket också? Dtheta, är det något som vi måste 
definiera på samma sätt som tidigare, eller?" 
4. Elev 1: ”Jag vet inte, testa å kör" 
5. Elev 2: "Aah, vi testar att köra." 
 
Sammanhang: 
Eleverna börjar nu med deluppgift 1c av laborationen, att bestämma energin 
för pendeln. De påbörjar lösningen av uppgiften genom att mata in formeln 
för energin. 
  
Analys av transkriberingen: 
När eleverna är klara med inmatningen, drar de slutledningen att energin är 
nu bestämd (till följd av att alla inmatade variabler redan är definierade i en 
annan fil). De bestämmer sig även för att testa det de har matat in genom att 
köra programmet som de har skrivit. Det visar även på 
utvärderingsförmåga, de väljer att testa sin inmatning genom att köra 
programmet innan de går vidare med problemlösningsprocessen. 
Elev 2 använder förklarande kommentarer medan hen matar in koden, Elev 
1 deltar aktivt med egna förklarande kommentarer, vilket resulterar i en 
turtagningssekvens. Detta uppmärksammar en miss som Elev 2 observerar 
(rad 1), och missen korrigeras i en reparerande åtgärd i form av ett 
resonemang.  

5 Kategorier: 
○ Förklarande kommentarer / ○ Reparerande åtgärder / ○ Slutledning / ○ Turtagning / ○ 
Utvärdering 

1:5 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Vänta, kolla på koden vi har gjort, det där är bara röresle 
energin” 
2. Elev 2: ”Nej. det är totala energin, … för m gånger g gånger h är 
potentiella energin” 
… 
3. Elev 1: ”Jag förstår inte exakt vad som händer här” 
4. Elev 2: ”Men, ska vi definiera dtheta som vi gjorde första gången också” 
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… 
5. Elev 1: ”För att här, när vi kör den här ... då får vi den här och den här 
ska vara en raklinje så här. För den ska vara förändringen av delta E med 
dt ska vara noll ...” 
6. Elev 2: ”Aa precis” 
... 
7. Elev 1 : ”energin ska vara ett rakt sträck. Vi kommer få två vågiga 
kurvor och ett rakt sträck om vi gjort rätt. Ett rakt sträck utan lutning. Men 
det ser ut som att vi får mer och mer energi, enligt vår [lösning] 
... 
8. Elev 2: ”Men det kanske är så att vi har något fel i koden” 
9. Elev 1: ”Men hur som helst borde den här få upp det" 
 
Sammanhang: 
Eleverna kör programmet som avser att rita energin för pendeln. De får en 
kurva som inte är i enlighet med lagen av energins bevarande (för då skulle 
kurvan vara en rät linje, eleverna får en kurva med positiv lutning). De 
konstaterar (drar slutledningen) att kurvan inte borde vara så och att det 
borde vara en rät linje. Detta för att derivatan av energin med avseende på 
tiden ska vara noll. 
Eleverna försöker analysera vad det beror på genom att bland annat blicka 
tillbaka på koden och felsöka den. 
 
Analys av transkriberingen: 
I felsökningsprocessen sker dels en analys och dels en utvärdering av 
koden. Därmed har eleverna visat på analys- och utvärderingsförmåga. 
Eleverna har även visat på slutledningsförmågan (de konstaterar att 
energikurvan ska vara rak till följd av att derivatan ska vara noll). 
På rad 1 uppstår ett missförstånd hos Elev 1 som Elev 2 snabbt reparerar 
med ett resonemang. Även om eleverna har gjort rätt så tror de att de gjort 
fel (då energikurvan inte är rak). På rad 5, i en förklarande kommentar, 
berättar Elev 1 om sin förståelse om vad det borde vara. Det resonemanget 
upprepas senare på rad 7. De hittar ingen förklaring och JPS:en bryts som 
ett resultat. 

5 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Reparerande åtgärder / ○ Slutledning / ○ 
Utvärdering 
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Grupp 2 

5 Utdrag: 

2:1 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1: Elev 1: "Hur ska vi göra vinkeln?" 
2: Elev 2: "Ska vi börja uppifrån?" 
3: Elev 1: "Juste, vi måste ju skriva theta d plus dtheta? .... Vi måste ju 
skriva formeln eller?" 
Eleverna undersöker koden, mest individuellt en stund. 
4: Elev 1: "Ska vi skriva då? Theta parentes...? Alltså fattar du vad jag 
menar?" 
5: Elev 2: "Utdata va?" 
6: Elev 1: "Att vi skriver själva formeln. För vi måste väl skriva formeln?" 
7: Elev 2: "Ja, eller texten som vi har ....." 
 
Sammanhang: 
Eleverna påbörjar lösningen av det sammansatta problemet (att bestämma 
energin för pendeln) genom att dela upp problemet till mindre delproblem, 
där det första är att bestämma positionen av pendeln via numeriska metoden 
Euler. Detta är ett arbete som kräver att studenterna förstår innebörden av 
givna variabler (vinkeln och andra variabler som derivatan dtheta i 
Eulermetoden, som de kallar för formeln i konversationen). 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna visar på analysförmåga, till följd av att de har delat upp det 
sammansatta problem i delproblem (som kan observeras genom deras 
försök att förstå vilka av de givna variablerna ska matas in i Eulermetoden). 
Eleverna använder förklarande kommentarer i turtagning för att förmedla 
sin förståelse. På rad 3-7 för de gemensamma resonemang om vad de ska 
börja med att göra. 

4 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Turtagning 

2:2 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
Elev 1: "Det första vi måste göra är att ange värdena, eller hur? De som vi 
fick ... Han sa pi genom två och .. vad var den andra?" 
Elev 2: "Juste" 
Elev 1: "Där borta, det står.” 
Eleverna söker information på tavlan. 
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Elev 1: "Där det står theta är lika med pi genom två och sen så står det 
derivatan av theta lika med noll" 
Elev 2: "Ja" 
Elev 1: "Så jag tror att vi måste mata in de där värdena och sen ange själva 
formeln." 
Elev 2: "Mmm. Det är sant, vi testar det.” 
 
Sammanhang: 
Eleverna försöker nu mata in Eulermetoden. Sekvensen börjar med ett 
missförstånd. Eleverna har missuppfattningen att de själva ska mata in 
startvärden. Men oavsett missförståndet, väljer de att utvärdera de olika 
argumenten som de nämnde i konversationen, genom att välja att ”testa” i 
koden. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna visar på utvärderingsförmåga till följd av att sina val att testa 
sanningsvärdet av de olika argumenten i deras konversation. 
Elev 1 använder förklarande kommentarer för att förmedla sin förståelse.  

2 Kategorier: 
○ Förklarande kommentarer / ○ Utvärdering  

2:3 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 2: "Den här, det va ju theta? Det va det vi fick veta, eller hur?" 
2. Elev 1: "Mm ... nej, för theta är ju bara en funktion av t och den andra är 
en funktion av derivatan också, alltså med derivatan" 
...  
3. Elev 2: "Är de här lika?" (Pratar om theta(t) och theta(t+dt)) 
4. Elev 1: "De är inte lika?" 
5. Elev 2: "Men hur kan de här definieras från två olika? … " 
6. Elev 1: "Ah men vi kanske kan skriva .... hmmm .... Vad är t plus dt?" 
7. Elev 2: "Hur kan den liksom definiera den som den andra som theta av 
t?" 
 
Sammanhang: 
Eleverna är fortfarande i inmatningsprocessen av Eulermetoden. De 
diskuterar innebörden av variablerna och har ett missförstånd om relationen 
mellan theta(t) och theta(t+dt). I deras diskussion dras även ibland vissa 
slutledningar gällande sanningsvärdet av argumenten i konversationen. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna visar på slutledningsförmåga, till följd av den dragna 
slutledningen i konversationen (på rad 2). Eleverna diskuterar 
Eulermetodens beståndsdelar och dess betydelse, de visar därför på 
analysförmåga. 



 63 
 

Eleverna använder förklarande kommentarer i en väl fungerande turtagning 
för att tillföra till JPS:en. På rad 3-7 för de gemensamma resonemang om 
betydelsen av Eulermetodens olika komponenter. 

5 Kategorier: 
○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Slutledning / ○ Turtagning 

/ ○ Analys 

2:4 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Jaha, för kolla, där nere, vi har ju … kallade han det dtheta2?" 
2. Elev 2: "Andraderivatan av theta?" 
3. Elev 1: "Ja, och då lägger vi in den där, dtheta2 eller theta biss" 
4. Elev 2: ”Jo, men den där nere går in där det står dtheta längst till höger. 
Den går längst ut till höger, här borta." 
5. Elev 1: "Ja, det är det jag menar, vi kan ju kalla den där nere dtheta2 
och lägga dtheta 2 där in, ska vi göra det? Men då måste vi göra det där 
uppe, alltså innan ... " 
De matar in kod för accelerationen. Därefter resten av Eulermetoden. 
 
Sammanhang: 
De har momentärt kört fast och funderar enskilt innan sekvensen ovan. De 
analyserar koden med avseende på att hitta felkällor. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna har visat på analysförmåga, till följd av analysprocessen som 
pågår när de söker felkällor i koden.  
Efter en stund av eget arbete introducerar Elev 1 ett resonemang (rad 1) som 
en reparerande åtgärd. Elev 2 verkar förstå och i ett gemensamt resonemang 
(rad 3-5) kommer de fram till hur de ska göra. De för konversationen med 
fungerande turtagning. 

5 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Reparerande 
åtgärder / ○ Turtagning  

2:5 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Det finns inget värde på dtheta två” 
2. Elev 2: ”Ja, om det inte var redan inlagd då ... gå in i main då, se om det 
står någonting” 
Kort paus. 
3. Elev 1: ”ska jag ange någonting, 0.005 ..." 
4. Elev 2: ”Du måste ha ett kommatecken där” 
5. Elev 1: ”Ska jag testa?" 



 64 
 

De får ett felmeddelande på körningen. 
6. Elev 1: "Nej, det är samma sak” (Samma felmeddelande som tidigare) 
 
Sammanhang: 
Eleverna felsöker koden fortfarande, men lyckas inte hitta felkällan. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna visar på analys och utvärderingsförmåga, till följd av 
felsökningsprocessen. 
Med förklarande kommentarer och turtagning förmedlar de sin förståelse 
medan de felsöker koden tillsammans. 

4 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Turtagning / ○ Utvärdering 
 

Grupp 3 

3 Utdrag: 

3:1 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1:”Då hade vi alla variabler givna, antal steg antar jag att vi också 
har, så vi ska egentligen bara göra det här delen nu" 
2. Elev 2: "Ah, istället då, så kör vi med de här ekvationerna” 
Börjar skriva in Eulermetoden 
3. Elev 1: "Vad är dt i den här?" 
4. Elev 2: "Det är den här ... det är ju... det är h om vi ska gå tillbaka till 
den förra, liksom" 
5. Elev 1: "Mmm" 
 
Sammanhang: 
Kontexten för citatet ovan är att elevgruppen påbörjande lösningen av det 
sammansatta problemet (bestämma läget av pendeln som funktion av tiden), 
genom att dela upp problemet i mindre delproblem (där det första är att 
implementera den givna numeriska metoden). En förutsättning för att lösa 
första delproblemet är att identifiera nödvändiga variabler och det som söks 
i praktiken. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eleverna delar upp problemet i sina beståndsdelar och visar därför på 
analysförmåga. 
JPS:en etableras på rad 1 och rad 2 med en förklarande kommentar av Elev 
1 som går över i ett gemensamt resonemang när Elev 2 korrekt pekar ut 
Eulermetoden. På rad 3-5 synliggörs enn missuppfattning (rad 3) som, i en 
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reparerande åtgärd, repareras på rad 4 där Elev 1 kopplar till uppgiften 
innan för att motivera vad dt är. Turtagningen fungerar väl. 

5 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Gemensamma resonemang / ○ Reparerande 
åtgärder / ○ Turtagning 

3:2 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Nu ska vi göra energi grejen eller? 
2. Elev 2: "Men ska vi först prova om det här funkar? ... du måste printa 
den" 
3. Elev 1: "Hur gör man det?” 
4. Elev 2: "Här under." 
5. Elev 1: "Här under eller? Eller innan, här? Vart ska vi skriva print?" 
6. Elev 2: "Om vi går tillbaka ... Jag tror det ska vara under return. 
Spontan känsla, jag är inte helt säker." 
 
Sammanhang: 
Kontexten av citatet ovan är att elevgruppen har implementerat den 
numeriska metoden och därmed är i princip klara med första deluppgiften. 
Innan de skulle gå vidare med nästa deluppgift (att bestämma energin för 
pendeln), bestämde de att först att testa koden. 
 
Analys av transkriberingen: 
Elevgruppen initierar en utvärderingsprocess som börjar med ”du måste 
printa den”, på rad 2, och fortsätter ända fram till slutet av detta avsnitt. 
Därmed visas utvärderingsförmåga. 
Eleverna försöker förstärka sin uppfattning om den gemensamma frågan 
"Vart är vi nu?" genom att bekräfta, med hjälp av Pythons print-satser, om 
de har gjort rätt. Aktiviteten sker gemensamt med tydlig turtagning. De 
försöker utföra en handling som visar på förståelse (användandet av Python 
för återkoppling). 

3 Kategorier: 
○ Handlingar som visar förståelse / ○ Turtagning / ○ Utvärdering 

3:3 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
 1. Elev 1: ”Ah vänta, de har definierat alla också. Fast de har gjort en for 
grej.” 
2. Elev 2: "Ah men jag tror, definiera Euler, det borde vara att de har 
definierat ... Så det där är typ bara de där, skulle jag gissa. 
3. Elev 1: ”Mhm, så här ska vi göra en for. Här under?” 
4. Elev 2: ”Jag tror *ohörbart*” 
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5. Elev 1: ”Okej, om jag hoppar ner lite, så gör vi ... Ska vi fråga?” 
 
Sammanhang: 
Eleverna går igenom kodens beståndsdelar och försöker hitta en felkälla. 
 
Analys av transkriberingen: 
Eftersom kontexten är en felsökningsprocess, så visar de därmed på 
analysförmåga. 
Eleverna använder förklarande kommentarer för att förmedla sin förståelse 
och tillföra till JPS:en. Turtagningen fungerar väl. 

3 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Turtagning 

Grupp 4 

6 Utdrag: 

4:1 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Så det är här man skriver in på solutions?" 
2. Elev 2: "Aa men jag tänkte på första uppgiften då fick vi definiera de här 
uttrycken." 
3. Elev 1: "Är de inte redan definierade i ...? " 
4. Elev 2: "De är definierade här men de är definierade i ord bara. För jag 
tänker att här hade vi givna värden på de här, typ 0.2 och 2. Här är det ju 
..." 
5. Elev 1: "Du tänker på de här: g, L, m och sånt där?" 
6. Elev 2: "Aa" 
7. Elev 1: "Det tror jag de redan gjort i den där pendulum filen … aa jag 
tror det men vi kan fråga dem sen” 
8. Elev 2: "Okej" 
 
Sammanhang: 
Eleverna diskuterar vad de förstår av den givna koden innan de påbörjar en 
lösning. 
 
Analys av transkriberingen: 
Kontexten för det här citatet är att elevgruppen har påbörjat lösningen av 
problemet genom att försöka identifiera och förstå vad som är givet i koden. 
Därmed har devisat på analysförmåga. 
JPS:en etableras med en första fråga, på rad 1, om vad de ser på skärmen, 
ett försök att besvara "vart är vi nu?"-frågan. På rad 2-7 använder eleverna 
förklarande kommentarer för att kommunicera sin förståelse. Detta 
synliggör ett missförstånd hos Elev 2 om att de behöver ange egna värden 
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till indatan (vilket de inte behöver göra). Elev 1 uppfattar missförståndet 
och förklarar att de inte behöver göra det, utan att det görs i 
huvudprogrammet. Elev 1 använder sig av ett påstående som en reparerande 
åtgärd för att försöka motverka missuppfattningen. Elev 2 verkar acceptera 
påståendet. Turtagningsflödet fungerar bra, där båda eleverna får möjlighet 
att uttrycka sin förståelse. 

4 Kategorier: 
○ Förklarande kommentarer / ○ Reparerande åtgärder / ○ Analys / ○ Turtagning 

4:2  
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Så vi ska alltså fylla i den här, Eulermetoden”. 
2. Elev 1: ”hahaha, känner mig fett lost, men grejen är att vi har fått alla 
formler och det vi behöver men jag vet inte riktigt om jag kan tillämpa det 
här i programmeringen, det här är så nytt …" 
Konversationen pausar ett tag. 
3 Elev 2: ”Theta var ju bara vinkeln" 
4. Elev 1: "Men är det det vi vill veta eller?" 
5. Elev 2: "Aa vi vill ha ett uttryck för theta i första ekvationen för att mata 
in den i ekvation två för få energin, totalenergin …" 
Paus i konversationen. 
6. Elev 2: "Vi kanske kan fråga om hjälp här? Bara för att komma igång" 
 
Sammanhang: 
Eleverna påbörjar en lösning på problemet. De börjar med att försöka förstå 
hur de ska implementera Eulers metod. 
 
Analys av transkriberingen: 
Kontexten för citatet på rad 1 är att, efter att eleverna har identifierat vad 
som är givet i koden, påbörjar de att dela upp det komplexa problemet (att 
bestämma energin för pendeln) genom att bestämma läget av pendeln som 
funktion av tiden. Det första steget (delproblemet kräver en implementering 
av den givna numeriska metoden, Eulermetoden). Eleverna har därmed 
visat på analysförmåga. På rad 3-5 visar de på analysförmågan (då eleverna 
har delat upp problemet till mindre delproblem: först bestämma vinkeln 
theta för att sedan mata in den i energiekvationen och därmed lösa 
problemet). 
JPS:en bryts då eleverna verkar ha kört fast. De försöker använda 
"förklarande kommentarer" (rad 5) och "handlingar som visar på förståelse" 
(rad 1) för att kommunicera sin förståelse men det leder ingenstans, även 
om turtagningen fungerar väl. De bestämmer sig för att fråga lärare om 
hjälp. 

4 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer / ○ Handlingar som visar förståelse / ○ Turtagning 
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4:3 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: "Här fattar inte jag vad vi ska skriva?" (Pratar om energin) 
2. Elev 2: "Vad blir första derivatan då om man tänker ... är det v 
(hastigheten) och andraderivatan blir ju a (acceleration), då borde det va g 
gravitationskonstanten) då? Nej eehm ... men g är inte given, 9.82. Nej 
vänta, ah okej, vi har ju den där, ja! 
3. Elev 1: Aa juste, det var den de skrev fram där. Men varför ska vi ha 
energin? vad är den bra för?” 
 
Sammanhang: 
Eleverna försöker mata in Eulermetoden, som är i sin tur ett sammansatt 
problem: man behöver dels mata in metoden för variabeln theta, men 
behöver också ta reda på sambandet mellan första och andra derivatan av 
variabeln theta (för att sedan implementera metoden igen på dessa 
variabler). 
 
Analys av transkriberingen: 
Att eleverna har kunnat ta reda på sambandet mellan andraderivatan och 
förstaderivatan, visar på att det pågår en analysprocess. Därmed har de visat 
på analysförmåga. 
Arbetet sker för det mesta individuellt där Elev 2 använder förklarande 
kommentarer för att illustrera dennes tankegång angående betydelsen av 
variablerna theta och dtheta, för att tillföra till JPS:en. Elev 1 funderar 
parallellt på vad energin är och det är otydligt om de båda följer varandras 
resonemang då turordningen i samtalet brister.  

2 Kategorier: 
○ Analys / ○ Förklarande kommentarer 

4:4 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Ska det vara mellanrum i den här parentesen kanske?" 
2. Elev 2: "Tänker du där då eller?" 
3. Elev 1: "Nej i parentesen. Och den där uppe också". 
4. Elev 2: "Även i den här då?" 
5. Elev 1: "Ingen aning alltså. Kör mellanrum mellan allting. Det blir väl 
rätt kanske. Vi provar, jag kan inte komma på något annat." 
 
Sammanhang: 
Eleverna felsöker koden. De testar sig fram för att få syntaxen att fungera. 
 
Analys av transkriberingen: 
Här felsöker eleverna koden, en process som innebär dels en analys av 
koden (bryta ner koden till mindre kodsnitt för att sedan felsöka varje 
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kodsnitt för sig) och dels en utvärderingsprocess (då de behöver för varje 
erhållen kodsnitt, från analysen, bedöma om det finns något fel i koden eller 
inte). Därmed visar eleverna på dels analysförmåga och dels på 
utvärderingsförmåga. 
Turtagningen fungerar bra när de försöker lista ut vad problemet med koden 
är. 

3 Kategorier: 
○ Analys / ○ Turtagning / ○ Utvärdering 

4:5 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Elev 1: ”Juste, var det inte i den där main vi skulle spela upp det vi har 
gjort, eller?” 
2. Elev 2: *ohörbart* (låter som en fråga) 
3. Elev 1: "De är liksom ... jag tror de är ... de sitter ihop på något sätt" 
 
Sammanhang: 
Innan citatet ovan hade eleverna missuppfattat att de behöver köra sin kod 
via en annan fil (main filen).  
Efter att de lyckas köra koden korrekt visas ändå ett felmeddelande. Men 
detta är inte till följd av att de har gjort något fel, utan att det fanns en bugg 
i en annan fil som de inte kan kontrollera. 
 
Analys av transkriberingen: 
Detta visar att de fortfarande är under analys- och utvärderingsprocesserna. 
Därmed visar de på analys och utvärderingsförmåga. 
Båda eleverna har ett missförstånd angående hur man kör koden och söker 
lösningar med olika resonemang och påståenden, med fungerande 
turtagning. Elev 1 minns något som lärarna sa tidigare och använder det 
som ett resonemang i en reparerande åtgärd. När Elev 2 ifrågasätter 
resonemanget motiverar Elev 1 saken ytterligare. 

4 Kategorier: 
○ Analys / ○ Reparerande åtgärder / ○ Turtagning / ○ Utvärdering 

4:6 
  

Transkribering av elevernas konversationer: 
1. Lärare:”Ok, titta nu vad som händer, det händer något konstigt, eller 
hur?” 
2. Elev 1: "Den accelererar" 
3. Elev 2: "Den åker högre och högre upp" 
4. Elev 1: "Okej. Det är konstigt. 
Kort paus. 
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5. Elev 1: "Varför blir det så? Aah är det för att det är, eeum, numerisk sån 
hära analys eller vad det heter... approximation" 
6. Elev 2: "Jaa, men det är det ju. Det är ett felvärde hela tiden." 
7. Elev 1: "Så den bara ökar och ökar" 
8. Elev 2: "Felmarginalen bara ökar och ökar." 
 
Sammanhang: 
Kontexten för citatet ovan är att eleverna, efter att läraren har fixat felkällan 
på filen som de inte kunde kontrollera, har fullgjort första delproblemet: att 
bestämma läget av pendeln som funktion av tiden. De tittar nu på 
animeringen och försöker dra en slutsats utifrån den tidigare gjorda 
analysen och utvärderingen.  
 
Analys av transkriberingen: 
De konstaterar att det är något konstigt med pendelrörelsen, då pendeln hela 
tiden åker högre än den tidigare maximala positionen (bryter mot energins 
bevarande). Eleverna dra slutledningen att pendeln rör sig på detta 
”konstiga” sätt till följd av att det är en numerisk approximation som gör att 
felmarginalen ökar för varje iteration. Därmed visar de på 
slutledningsförmåga. 
Eleverna funderar självständigt en stund på vad de ser. Därefter startar Elev 
1 ett resonemang som Elev 2 direkt följer och avslutar. Alltså, med ett 
gemensamt resonemang kommer de fram till slutsatsen tillsammans i en 
sekvens med väl fungerande turtagning. 

3 Kategorier: 
○ Gemensamma resonemang / ○ Slutledning / ○ Turtagning 
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7.3 Samtyckesblankett 
Jag godkänner härmed deltagande i denna studie: Programmeringslaboration.  
Jag förstår att deltagandet i denna studie är frivilligt och jag uppmärksammar studie-
administratörerna omedelbart vid eventuella problem under sessionen.  
 
Vänligen skriv under nedan för att ange att du har läst och du förstår informationen 
på denna blankett och att eventuella frågor du har om sessionen har besvarats.  
Obs! Alla ljudinspelningar kommer endast att användas för dataanalysen och 
kommer att raderas när studien är över.  
 
Datum:_________  
Namn: ____________________________________________________  
Signatur: ____________________________________________________  
Tack!  
Vi uppskattar ditt deltagande.  
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