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Abstract

This physics education research project is carried out following the fram-
ework of the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). The didactic in-
strument investigated is termed Pictionary Physics. The study begins with
a literature review of research on multiple representation, and interactive
engagement. This review is used to evaluate the learning potential of the
intended didactic instrument. Pictionary Physics was then used to facilitate
the multi-representational interaction of a group of four physics students.
The students’ behavior was studied and analyzed qualitatively, followed by
an evaluation of the students’ experiences when using this didactic instru-
ment. The investigation shows that Pictionary Physics may promote con-
ceptual understanding of physics phenomena. The investigation also implies
that this didactic instrument can contribute to improved learning outcomes
when students are encouraged to interact by using multiple representations.
Continued refinement of the Pictionary Physics concept is suggested. Such
refinement is the essence of SoTL, incrementally expanding our knowledge
of the teaching and learning of physics.

Keywords: Interactive engagement, physics equations, multiple representa-
tions and didactic tool.





Sammanfattning

Den här undersökningen inom fysikdidaktik utförs enligt ramverket The
Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Det didaktiska verktyget
som ska utvärderas benämns Pictionary Physics. Studien börjar med en
litteraturöversikt av multipla representationer och interaktivt engagemang.
Översikten syftar till att utforska hur lärandet kan möjliggöras vid användningen
av det didaktiska verktyget. Pictionary Physics användes sedan för att främja
en interaktiv användning av multipla representationer i en grupp best̊aende
av fyra studenter. Studenternas agerande studerades och analyserades kva-
litativt, följt av en utvärdering av studenternas upplevelser när de använde
det didaktiska verktyget. Utvärderingen visar att Pictionary Physics kan
gynna konceptuell först̊aelse för begrepp inom fysik. Utvärderingen visar
även att det didaktiska verktyget skulle kunna bidra till förbättrat studie-
resultat d̊a studenter uppmuntras att använda multipla representationer p̊a
ett interaktivt sätt. Fortsatt förädling av Pictionary Physics föresl̊as. Detta
är stommen för SoTL, där tanken är att konsekvent utöka var kunskap om
lärandet av fysik.

Nyckelord: Interaktivt engagemang, fysikekvationer, multipla representatio-
ner och didaktiskt verktyg.





Preface

Statement on Research in Physics Education.
(Adopted by Council on May 21, 1999)

In recent years, physics education research has emerged as a topic of rese-
arch within physics departments. This type of research is pursued in physics
departments at several leading graduate and research institutions, it has at-
tracted funding from major governmental agencies, it is both objective and
experimental, it is developing and has developed publication and dissemi-
nation mechanisms, and Ph.D. students trained in the area are recruited
to establish new programs. Physics education research can and should be
subject to the same criteria for evaluation (papers published, grants, etc.) as
research in other fields of physics. The outcome of this research will improve
the methodology of teaching and teaching evaluation.

The APS applauds and supports the acceptance in physics departments
of research in physics education. Much of the work done in this field is
very specific to the teaching of physics and deals with the unique needs and
demands of particular physics courses and the appropriate use of technology
in those courses. The successful adaptation of physics education research
to improve the state of teaching in any physics department requires close
contact between the physics education researchers and the more traditional
researchers who are also teachers. The APS recognizes that the success and
usefulness of physics education research is greatly enhanced by its presence
in the physics department.

American Physical Society (2013).
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1 Introduktion

När första fysikkursen blivit godkänd p̊a universitet finns det möjlighet
att utbilda sig till SI-ledare, där SI st̊ar för Supplemental Instruction (SI-
centrum 2013). SI-ledaren agerar som hjälplärare vid nästa tillfälle d̊a fy-
sikkursen ges med syfte att vägleda studenterna till att först̊a inneh̊allet i
kursen. Under min första fysikkurs gick jag p̊a SI och tyckte att det var
p̊a SI-mötena som vi lärde oss fysik. Där diskuterade vi bit för bit kurs-
inneh̊allet med kurskamraterna och löste fysikuppgifter tillsammans. Jag
bestämde mig för att själv bli SI-ledare och under utbildningen upptäckte
jag ett nytt sätt att se p̊a fysik. Jag skulle förmedla ett sätt att lära sig
fysik för att studenterna skulle klara av sin första fysikkurs s̊a jag ställde
mig fr̊agorna:

• Hur skulle jag vilja lära mig fysik om jag fick läsa första fysikkursen
igen?

• P̊a vilket sätt är det bra att lära sig fysik och hur gör man det prak-
tiskt?

Efter att ha ställt sig dessa fr̊agor faller det sig naturligt att undra över vad
grunden är för att lära sig fysik och vad man som fysikstudent egentligen
ska lära sig. Hewitt (2011) säger att först̊aelsen av ekvationer formar ba-
sen till att tänka fysik. Det skulle kunna leda till en uppfattning om att en
fysiklärare ska arbeta med fysikekvationer p̊a ett sätt som gör att en fysik-
student f̊ar kunskap om hur och när man använder fysikekvationer praktiskt.

Det finns dock en del problematik inom lärandet av fysik. Redish (1994) drog
ett par slutsatser fr̊an sina m̊anga år som fysiklärare. Han märkte att m̊anga
studenter försökte lära sig fysik genom att skriva av allt fysikläraren skrev
p̊a tavlan. Han menar att studenterna verkade tro att om de bara gjorde
tillräckligt m̊anga rekommenderade uppgifter och kom ih̊ag de tillsammans
med formelsamlingen s̊a skulle de klara slutprovet. Sedan efter slutprovet
glömde studenterna bort allt de lärt sig för att f̊a plats med allt nytt som
skulle komma i nästa kurs. Redish kallade företeelsen för ”The dead leaves
model”. Det var som om studenterna samlade döda löv, där varje löv har en
ekvation skriven p̊a sig. Han drar liknelsen mellan fysikekvationer och döda
löv för att han hellre vill se att studenterna betraktar fysik som ett levande
träd, där ekvationerna kopplas ihop till en helhet, än att de samlar p̊a sig
ekvationer som döda löv utan koppling och betydelse.

Statistik fr̊an Uppsala visar att mellan 50-75 % av studenterna som börjar
p̊a fysikprogrammen hoppar av sin utbildning (Forsman, et al. 2012). En
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av anledningarna kan vara att det finns brister i lärandet av fysik som gör
att studenter beslutar att avbryta fysikutbildningen. Därför kände jag som
SI-ledare att det fanns ett stort värde i att ge studenterna övningar som är
givande och som f̊ar de att överge ”The dead leaves model”.

En idé växte fram när jag sökte efter praktiska övningar i van Heuve-
len och Etkina (2006) The physics active learning guide: student edition.
Grundövningen kallades Jeopardy Physics och gick ut p̊a att det fanns
färdiga svarsekvationer med koppling till fysik som man skulle skriva fr̊agor
till (van Heuvelen & Maloney, 1999). Övningen tyckte jag hade ett poten-
tiellt värde för att ha kul samtidigt som man lärde sig fysik men övningen
skulle bara passa om svarsekvationerna var anpassade för det studenterna
skulle lära sig. I boken fanns bara ett par svarsekvationer som inte skulle
räcka l̊angt för en hel lektion eller kurs. För att det skulle passa en hel lektion
och likna TV-programmet Jeopardy! (1964/2013) gjorde jag om upplägget
fr̊an hur boken beskrev övningen.

Mitt upplägg började med att gruppen tilldelades en svarsekvation. Därefter
fick man en stund att tänka ut en fr̊aga och rita ett diagram som tillsammans
genererade svarsekvationen. För att likna TV-programmet med poäng för
rätt fr̊aga och diagram skulle alla sedan behöva redovisa hur de tänkt och
ge varandra poäng för det de ans̊ag var en passande fr̊aga och diagram till
den aktuella svarsekvationen. Det här upplägget kallade jag för Pictionary
Physics, d̊a ritandet tog mycket större plats än själva fr̊agan.1

När jag genomförde Pictionary Physics p̊a ett antal SI-möten fick jag m̊anga
positiva kommentarer fr̊an studenterna och jag började undra om det här
verkligen var ett bra sätt att lära sig fysik s̊a jag ställde mig fr̊agorna:

• Hur vet man att ett undervisningssätt är ett bra sätt att lära sig fysik?

• Är det n̊agra som redan har gjort det här tidigare och konstaterat att
det är ett bra sätt att lära sig fysik?

• Hur g̊ar man fr̊an att bara tycka att ett undervisningssätt är bra till
att ha belägg för att det är bra?

För att dra slutsatser och konstatera att ett undervisningssätt är givande
krävs det att man undersöker undervisningssättet med samma noggrann-
het som den man har i forskningen i andra grenar av fysik. Att betrakta
sin undervisning p̊a samma sätt som sin forskning är att ha en attityd
i samhörighet med Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) (Boyer,

1van Heuvelen och Mahoney (1999) använde sig ocks̊a av ritande i sitt Jeopardy Physics,
men i mitt upplägg blev ritandet mer centralt.
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1990). Att arbeta enligt SoTL innebär att man börjar med en didaktisk
idé. Därefter genomförs en litteraturundersökning av forskningsbakgrunden
där man kontrollerar det som gjorts tidigare i forskningssammanhang som
liknar det tilltänkta undervisningssättet. Utifr̊an de tidigare studierna grans-
kar man sin idé och gör nödvändiga ändringar. Nästa steg är att genomföra
undervisningen med ändringarna samtidigt som man betraktar processen
med dess fördelar och nackdelar. Efter̊at följs genomförandet upp med en
utvärdering. Sedan kommer det viktigaste momentet: resultatet som följer
av utvärderingen delar man sedan med sig för att lärare som följer SoTL
kan arbeta vidare med förädlingen av idén. P̊a s̊a vis växer kontinuerligt v̊ar
kunskap om lärande.

1.1 Syfte

Det här examensarbetet g̊ar ut p̊a att arbeta enligt SoTL där det finns en
didaktisk grundidé kallat Pictionary Physics. Idén undersöks tillsammans
med forskningsbakgrunden för att därefter korrigeras och sedan genomföras
med studenter. Detta är följt av en utvärdering av studenternas åsikter och
erfarenheter. Syftet är s̊aledes att utvärdera det valda didaktiska verktyget.

1.2 Forskningsfr̊agor

Mina forskningsfr̊agor har olika djup för att kunna se det övergripande och
specifika med det didaktiska verktyget Pictionary Physics. De övergripande
forskningsfr̊agorna är:

1. Vad säger studenterna att de lärt sig fr̊an det här didaktiska verktyget?

2. Vad säger studenterna om hur det här didaktiska verktyget motiverar
dem att lära sig fysik?

De specifika forskningsfr̊agorna utformas utifr̊an grundidén för att ta fram
det som är intressant för just det undersökta didaktiska verktyget. De spe-
cifika forskningsfr̊agorna är:

A. Hur använder studenter det didaktiska verktyget för att diskutera fy-
sikekvationer?

B. Vilka representationer har genererats och integrerats?

C. Vad säger studenterna om att beskriva sin lösning för andra?
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1.3 Mål

• Förädla ett forskningsbaserat didaktiskt verktyg för att arbeta med
fysikekvationer.

• Ta reda p̊a vad de medverkande studenterna har för åsikter om det
didaktiska verktyget.

• Dela med mig av verktyget och dess utvärdering till målgruppen.

1.4 Målgrupp

Målgruppen är lärare och studenter som undervisar respektive studerar fysik
p̊a grundläggande niv̊a p̊a svenska universitet.

2 Metodologi

2.1 Teoribakgrund

Resultat fr̊an tidigare forskning ligger till grund för det didaktiska verkty-
get (van Heuvelen & Mahoney 1999). Tanken bakom det didaktiska verk-
tyget som undersöks i den här studien bygger p̊a tv̊a forskningsomr̊aden:
interaktivt engagemang och multipla representationer. Nedan presenteras
en sammanfattning av vad forskningen har visat i dessa tv̊a omr̊aden.

Interaktivt engagemang

Interaktivt engagemang g̊ar ut p̊a att studenter diskuterar och löser uppgif-
ter tillsammans i b̊ade större och mindre grupper. I undersökningen gjord
av Hake (1998) med över sex tusen medverkande fysikstudenter visades det
att en majoritet av de studenter som lärde sig mekanik genom interaktivt
engagemang uppn̊adde bättre resultat än de studenter som fick traditionell
undervisning i mekanik. Resultatet visar tydligt att studenter lär sig bättre
när de arbetar tillsammans.
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Multipla representationer

Vid inlärning av ny information finns ett flertal metoder man kan tillämpa
för att lära sig den inhämtade informationen. En metod kallas multipla re-
presentationer. Den metoden g̊ar ut p̊a att använda sig av flera representa-
tioner som beskriver den sökta informationen. Metoden g̊ar även ut p̊a att
kunna känna igen den sökta informationen, även när det presenteras i en
annan form (Ainsworth 2006).

I ämnet fysik finns det gott om olika sätt att representera informationen om
ett begrepp. Ett begrepp kan till exempel representeras av en ekvation, ett
diagram, en bild, en graf, en gest, i skrift och i talspr̊ak etc. (Airey 2009;
Kohl & Finkelstein 2006; Lemke 1998).

Varje representation har ett individuellt värde som ger ett bidrag till inlärni-
ngen som inte nödvändigtvis kan ersättas utav en annan representation
(Fredlund m.fl. 2012; Airey 2009; Airey & Linder 2009; Ainsworth 2006;
Kress 2001). Det visar att tillämpningen av flera representationer ökar ef-
fektiviteten av inlärningen.

Airey och Linder (2009) visar även att först̊aelse inom fysik inte enbart är att
behärska ett antal representationer utan studenter m̊aste även bli bekväma
med att förflytta sig mellan representationerna för att arbeta med fysik. Det
är denna förflyttning mellan olika representationer som ligger till grund för
van Heuvelen och Etkinas (2006) The physics active learning guide.

2.2 Metod

Teoribakgrunden visar att grundidén kan ha givande effekt eftersom stu-
denterna skulle arbeta tillsammans samt var tvungna att integrera multipla
representationer. Dock användes det tilltänkta didaktiska verktyget med
n̊agra tillägg fr̊an ursprungsidén. Tilläggen var en Ipad som studenterna
skulle göra sin ritning p̊a och att studenterna fick g̊a iväg till enskilda rum
när de försökte lösa uppgiften p̊a egen hand. Dessa förändringar i utförandet
användes för att informationen fr̊an försöket med det didaktiska verktyget
skulle kunna dokumenteras och lagras.
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Datainsamling

Filminspelning

En filmkamera placerades i samlingsrummet som överblickade alla medver-
kande studenter. Filmkameran användes för att dokumentera hur studenter-
na interagerade med varandra när de presenterade, diskuterade och hämtade
ny information om försöket. Den insamlade datan sparades i filformatet
MTS.

Ljudinspelning

Under försöket som studenterna pratade, ritade och skrev samlades infor-
mation in med appen Explain EverythingTM som var installerad p̊a en Ipad.

Think Aloud Protocol

Vid delmomentet när studenterna sitter i enskilda rum tillämpades Think
Aloud Protocol (van Someren, Barnard och Sandberg, 1994). Metoden g̊ar
ut p̊a att studenterna ska s̊a ofta de kan prata högt för sig själva medan
de löser problemet. Studenternas tankeg̊angar kring lösningsstrategin blir
d̊a tydligare att följa vid analysen. Det studenterna sa under Think Aloud
Protocol spelades in med Explain EverythingTM .

Semistrukturerad intervju

Efter försöket genomfördes en semistrukturerad intervju (Sallnäs, 2013) med
tre fr̊agor och följdfr̊agor, se bilaga 1. Intervjun spelades in med Explain
EverythingTM .

Stimulated recall

Återkopplingen med studenternas åsikter om undervisningssättet samlades
in med metoden Stimulated Recall (Haglund, 2003). Metoden g̊ar ut p̊a att
utföra en semistrukturerad intervju genom att visa valda delar av undervis-
ningstillfället med tillhörande fr̊agor som har relevans till forskningsfr̊agorna.
Delar som visas kommer fr̊an filminspelningen och det som spelades in med
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Explain EverythingTM . Den intervjuade studenten kommenterar och svarar
fritt p̊a de delar som visas. Under intervjun visades de utvalda delarna p̊a
en dator medan Explain EverythingTM användes för att spela in intervjun.

Explain EverythingTM

Appen Explain EverythingTM har bland annat funktionerna att spela in ljud
och det man ritar p̊a displayen i real tid. Inspelningen kan sedan enkelt spelas
upp igen med likheten av en video. Hanteringen via appens filöverföring sker
via MAC-kompressor som gör om inspelningsfilen till MP4-fil vid överföring
via USB-kabel eller exportering via Internet. Fullständig översikt av Explain
EverythingTM finns i bilaga 2.

Figur 1: Display av appen Explain EverythingTM .
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Det didaktiska verktyget

Nedan redogörs tillvägag̊angssättet för undersökningen med det didaktiska
verktyget. Ett fullständigt PM finns i bilaga 3.

Utförande

De olika momenten och tidsplaneringen stod uppskrivet p̊a tavlan när grup-
pen av studenter kom till samlingsrummet. Översikten gick ledaren ige-
nom muntligt för att förbereda studenterna p̊a vad de förväntades göra.
Därefter gav ledaren möjlighet till studenterna att ställa fr̊agor p̊a oklar-
heter i upplägget. Ledaren gick sedan kort igenom hur appen Explain Eve-
rythingTM fungerade. Studenterna fick sedan ett par minuter p̊a sig att
bekanta sig med appen samtidigt som ledaren gick runt och förklarade det
som verkade otydligt.

Ledaren drog sedan ett kort fr̊an högen som l̊ag mitt p̊a bordet och berättade
muntligt vad det var som stod p̊a kortet. Därefter skrev ledaren upp ekvatio-
nerna p̊a tavlan för att alla i gruppen tydligt skulle kunna se vilka ekvationer
det handlade om. Ledaren gav därefter instruktioner om att studenterna f̊ar
5 minuter p̊a sig att skriva en fr̊aga och rita ett diagram till ekvationerna.
Ledaren förklarade tydligt att ekvationerna var svaret till fr̊agan och dia-
grammet som studenterna skulle välja att skriva och rita. När alla studenter
hade uppfattat instruktionerna leds studenterna till enskilda rum där de
kunde tillämpa Think Aloud Protocol (van Someren, Barnad & Sandberg,
1994) ostört. Här fick studenterna rita ett diagram och skriva en fr̊aga p̊a
Ipaden. Under tiden kommenterade de sina tankeg̊angar och dessa spelades
in av appen tillsammans med diagrammet och fr̊agan.

Efter fem minuter bad ledaren studenterna att sluta skriva rita och prata och
visade de tillbaka till samlingsrummet. Där fick alla en kort stund p̊a sig att
presentera muntligt sin fr̊aga, sitt diagram och berätta hur de tänkte när
de skrev fr̊agan och ritade diagrammet. När en student hade presenterat
klart uppmanade ledaren de andra studenterna att berätta om de tyckte
presentationen var tydlig eller om de hade n̊agra funderingar som skulle
diskuteras till varje presentation.

När hela gruppen hade presenterat gav varje student en poängbedömning p̊a
b̊ade fr̊agan och diagrammet till alla i gruppen. Den överenskomna poängskalan
var att varje student kunde ge ut totalt fyra poäng till en student. Fr̊agan
och diagrammet kunde maximalt f̊a noll poäng eller tv̊a hel poäng vardera.
När alla poäng räknats samman p̊abörjade nästa runda.
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Uppställning

Figur 2: Uppställningen när försöket genomfördes.

2.3 Urval

Försökspersoner

Det medverkade fyra studenter fr̊an kandidatprogrammet i fysik. Kravet för
att medverka i undersökningen var att vara registrerad och ha följt första
kursen i mekanik p̊a universitetet. Det fanns inget krav p̊a att man skulle
ha skrivit tentamen eller blivit godkänd p̊a kursen. De tillfr̊agade studen-
terna bedömdes ligga p̊a samma niv̊a kunskapsmässigt för att inte för stora
skillnader i spr̊ak och terminologin skulle ha stor p̊averkan p̊a utfallet. Vid
urvalet gjordes även en bedömning i att gruppen skulle fungera socialt.

Fysikekvationer

Vid försöket användes tv̊a spelkort med fysikekvationer. Ekvationerna var
hämtade fr̊an University physics: with modern physics (Young, Freedman &
Ford, 2012) vilket var kurslitteraturen till mekanikkursen som studenterna
hade som förkunskapskrav. Dessa ekvationer valdes för att vid användningen
av det didaktiska verktyget aktivt motverka studenters samlande av ekva-
tioner som “döda löv” (Redish, 1994). Dessutom skulle dessa ekvationer
belysa användningen av b̊ade ekvationerna i sig, men ocks̊a användningen
av multipla representationer i ett interaktivt sammanhang.
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P̊a det första spelkortet visades ekvationerna (1), (2) och (3) med förklarande
text till symbolerna. Den bakomliggande tanken med dessa ekvationer var
att se om studenterna kände igen Newtons andra lag, fjäderkraften och att
de tillsammans kan skrivas om som en differentialekvation för en harmo-
nisk oscillerande rörelse. Det fanns även en bakomliggande tanke att se om
konstanten k var nyckeln till att rita ett diagram av en fjäder. Målet med
ekvationernas omskrivningar var att visa en härledning av harmonisk oscil-
lation för att visa vilken fysikalisk lag konstanten k grundar sig i.

−kx = mẍ (1)

mẍ + kx = 0 (2)

ẍ +
k

m
x = 0 (3)

P̊a det andra spelkortet visades ekvationerna (4) och (5) med förklarande
text till symbolerna. Den bakomliggande tanken med dessa ekvationer var
att uppmärksamma den fysikaliska process som ekvationerna beskriver. Det
fanns även en bakomliggande tanke att se om studenterna skulle se att
den andra ekvationen har med rörelsemängdsmomentets bevarande att göra.
Målet med ekvationernas omskrivningar var att se om studenterna själva
skulle göra egna representationer av konstanterna A och B för att det skulle
passa in i deras exempel.

−→
L = −→r ×m−→v (4)

rAvA = rBvB (5)

Utformningen p̊a ekvation (5) kommer fr̊an tankeg̊angen som visas nedan
där det även fanns som syfte att se hur studenterna tänkte när ett flertal
steg inte visades till skillnad fr̊an det första spelkortet där alla omskrivningar
visades.

−→
L = −→r ×m−→v
−→
L före =

−→
L efter
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(−→r ×m−→v )före = (−→r ×m−→v )efter

(−→r ×−→v )före = (−→r ×−→v )efter

(r · v)föreê = (r · v)efterê

(rföre · vföre)ê = (refter · vefter)ê

A = före

B = efter

rAvA = rBvB

(a) Första spelkortet (b) Andra spelkortet

Figur 3: Spelkorten

2.4 Etiska fr̊agor

De medverkade studenterna informerades att deltagandet var frivilligt och
att de närsomhelst kunde avbryta deltagandet vid undersökningen för att
uppfylla Vetenskapsr̊adets (2002) informationskrav. Studenterna gav sitt
samtycke att medverka vid anonymitet vid ifyllnad av bilaga 4 för att uppfyl-
la Vetenskapsr̊adets (2002) samtyckeskrav samt konfidentialitetskravet. All
insamlad data används till den här rapporten men data kan komma att
användas för vidare forskning p̊a Uppsala universitet p̊a avdelningen för
fysikens didaktik som de medverkade studenterna gav samtycke till enligt
bilaga 4. Den insamlade datan kommer s̊aledes endast används till forskning
i samhörighet med Vetenskapsr̊adets (2002) nyttjandekrav.
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2.5 Dataanalys

För traditionell forskning i fysik strävar man efter att uppn̊a kvalitativa re-
sultat genom att l̊ata mätningarna ha en väldefinierad och s̊a l̊ag osäkerhet
som möjligt. Men en meningsfull tolkning av de numeriska resultaten kräver
en god kvalitativ först̊aelse av den bakomliggande fysiken. I undersökningar
där studenter medverkar beror även värdet p̊a resultatet av v̊ar först̊aelse av
problemställningen, vilket mycket väl kan vara mindre först̊add än faktiska
fysikaliska system. För att kunna ta reda p̊a djupet av studenternas kunskap
och först̊aelsen av deras problem är det nödvändigt att undersöka studenter-
nas tankeg̊angar för att f̊a reda p̊a orsakerna till studenternas lösningar. Att
undersöka tankeg̊angarna hos studenternas tolkningar av numeriska resultat
är mycket användbart för att ta fram konceptuell först̊aelse av undersökta
fysikaliska processer (McDermott & Redish, 1999).

En kvalitativ analys kännetecknas av att arbeta med datan, organisera och
bryta ner den till mindre bitar för att synkronisera, finna mönster och ta
fram det som är viktigt och har relevans till vad man kan dra lärdom av och
berätta för andra (Bogdan & Biklan, 1992).

Min analys började med att transkribera all den ljudinsamlade datan, se
bilaga 5, 6, 7 och 9, för att kunna bryta ner och ta ut de bitar som jag ans̊ag
hade betydelse för den här undersökningen kopplat till forskningsfr̊agorna.
Med den transkriberade texten var det lättare att ta ut liknande tankeg̊angar
och upplevelser av de medverkande studenterna, som presenteras i resultatet.

Studenternas tankeg̊angar skiljde sig åt och därför tog jag fram individuella
Stimulated Recall -protokoll till varje student, se bilaga 8. Protokollen byggde
p̊a att ta ut ljud- och filmsekvenser fr̊an Explain EverythingTM för att fr̊aga
studenterna om deras tankeg̊angar och lösningsmetoder. Det som spelades
in med filmkamera visades inte för studenterna för att informationen fr̊an
Explain EverythingTM ans̊ag jag var tillräcklig för att f̊a kvalitativa svar p̊a
forskarfr̊agorna. Efter Stimulated Recall transkriberade jag den ljudinsam-
lade datan för att f̊a fram studenternas slutgiltiga åsikter och uppfattningar
om det didaktiska verktyget. Bland de svaren i bilaga 9 letade jag efter
mönster p̊a hur studenterna gick till väga när de löste uppgiften och deras
liknande tankeg̊angar kring det didaktiska verktyget som presenteras sam-
manfattat i resultatet.
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3 Resultat

Eftersom denna undersökning är ett exempel p̊a kvalitativ forskning redovi-
sas resultatet genom korta sammanfattningar som illustreras med: citat fr̊an
det studenterna sa under Stimulated Recall samt stillbilder fr̊an Explain Eve-
rythingTM . Först redovisas de specifika forskningsfr̊agorna och därefter de
övergripande forskningsfr̊agorna.

A. Hur använder studenter det didaktiska verktyget för att
diskutera fysikekvationer?

Insamlingen av informationen via Explain EverythingTM p̊averkade inte
sättet studenterna brukade använda sig av när de löser och diskuterar fysik-
problem. Det didaktiska verktyget kan s̊aledes tillämpas utan att använda
digitala hjälpmedel.

”Ja, det var väl som att rita p̊a papper fast det var en Ipad, tyckte
jag. Tyckte inte det var s̊a stor skillnad.”

”Det var kul för det var ju bra grejer att rita p̊a, det var bra, tyckte
jag. I och för sig, man skulle kunna göra det p̊a papper och penna helt
vanligt.”

Det fanns en del sv̊arigheter med att skriva matematik i Explain Everyt-
hingTM utan att använda en tillhörande penna.

”Det tyckte jag var sv̊art, hade man haft en penna hade det varit
mycket lättare.”

”Sv̊art och f̊a det snyggt. Det är mycket lättare om man ska rita.”

Generellt upplevde studenterna att det var konstigt att prata högt för sig
själva under Think Aloud Protocol men att det kan vara nyttigt.

”Det är lite konstigt. Nu ska jag ju sitta och förklara annars blir det
tyst.”

”Det kändes lite konstigt. Men jag tror att det är bra att göra det, d̊a
lär man sig säkert bättre när man hör sig själv tänka.”
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B. Vilka representationer har genererats och integrerats?

De representationer som studenterna sa under tiden de ritade diagrammet
och skrev fr̊agan finns transkriberat i bilaga 6. De representationer studen-
terna sa under den muntliga presentationen finns transkriberat i bilaga 7.

Representationerna i skrift och diagram som studenterna använde sig av
under inspelningen med Explain EverythingTM redovisas i stillbilder av vad
studenterna slutgiltigt gjorde under försöket.

(a) Student A (b) Student B

(c) Student C (d) Student D

Figur 4: Studenternas individuella resultat fr̊an första spelkortet.

Bilderna visar att studenterna hade klart för sig hur de skulle represente-
ra dessa ekvationer i ett diagram. Men studenternas olika fr̊agor visar att
tolkningen av ekvationerna i text har stor variation. Det visar att ett f̊atal
ekvationer genererar m̊anga fr̊agor.
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(a) Student A (b) Student B

(c) Student C (d) Student D

Figur 5: Studenternas individuella resultat fr̊an andra spelkortet.

Diagrammen visar att till dessa ekvationer hade studenterna inte lika klart
för sig representationen i ett diagram eller vad det var för fenomen som
hörde ihop med dessa ekvationer. Även här visar studenterna att tolkningen
av ekvationenrna i text har stor variation. Det framkom även under studen-
ternas diskussion, se bilaga 7, att de kom fram till att inte n̊agon av deras
diagram kunde stämma överens med alla ekvationerna p̊a andra spelkortet.

Studenternas poänggivning visar även hur studenterna tyckte att deras kam-
raters diagram och fr̊agor var tydliga och lätta att först̊a.
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C. Vad säger studenterna om att beskriva sin lösning för
andra?

Studenterna uttryckte fyra huvudomr̊aden av hur det kändes att beskriva sin
lösning för andra människor. Huvudomr̊adena är: Lättare att lära i grupp,
samhörighet, gruppsammansättning och självförtroende.

Lättare att lära i grupp

Studenterna upplevde att det var lättare att lära sig fysikekvationer när det
fick diskutera de i en mindre grupp.

”Även fast det skulle vara fel s̊a d̊a kan man diskutera det tillsammans.
Det tycker jag är bättre än att man sitter och helt själv kommer p̊a
det.”

”Under diskussionen kändes det väl bättre men innan kändes det inte
alls bra för jag hade inte s̊a mycket att komma med.”

”Det kändes helt okej när man pratade med de andra och inte med sig
själv.”

”Jag kände att de hjälpte till för jag fick en tankeställare och vart
tvungen att tänka till vad jag har sagt egentligen, nu när jag tänker
p̊a det blir det ju inte rätt. Det kändes bra att man f̊ar feedbacken
och kunna komma p̊a det. Det var ingen som sa direkt: det här var
fel. Utan jag fick sitta där och tänka lite, vänta nu, det här var ju lite
konstigt.”

”Det är väldigt lärorikt att f̊a se fr̊an n̊agon som precis suttit och tänkt
igenom det än att bara ha n̊agon som säger: Den här formeln ska ni
använda, upp p̊a tavlan.”

Samhörighet

Studenterna upplevde att diskutera i grupp ökar samhörigheten att man
inte är den enda som har sv̊art att först̊a och lära sig ämnet.

”Eftersom man berättade det för varandra s̊a fick jag ocks̊a reda p̊a
att dom inte heller kunde. Vilket jag ofta tänker att alla kan. Det var
bra för d̊a blev det s̊ahär: Okej, skönt. Jag är inte ensam.”

”Att man kommer p̊a det gemensamt, det tycker jag är kul och man
blir mer säker när man diskuterar och alla är överens om hur det är.
Man kände sig nöjd att man kom fram till n̊agonting.”
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Gruppsammansättning

Studenterna uttryckte att det kan finnas en problematik i gruppsammansättningen
om inte de medverkande studenterna visar ödmjukhet.

”Det gäller att hamna i rätt grupp annars kommer man inte att v̊aga
göra n̊agonting.”

”När man presenterar och s̊ana saker s̊a kan det vara viktigt att känna:
Okej, det spelar ingen roll om jag säger n̊agot dumt nu för de här
personerna kommer bara ställa bra fr̊agor.”

”Eftersom jag inte kände n̊agon av de jag gjorde det här med s̊a blev
det att man kände sig lite utsatt. Eftersom att jag ska ju bevisa mina
kunskaper för de andra liksom och det är ju alltid lite jobbigt.”

Självförtroende

Studenternas självförtroende speglar deras sätt att muntligt presentera fy-
sikekvationer och att lyssna p̊a andras presentationer.

”Om jag vet n̊agon person som kan n̊agot jättebra och denne kanske
alltid pluggar. Känner man sig kanske lite d̊alig ibland för att man
inte kan saker och ting och d̊a om jag skulle förklara det för denne s̊a
skulle man bli nervös.”

”Man hör p̊a min röst att jag är väldigt osäker. Är jag säker brukar
det var lite mer pondus i det.”

”När n̊agon annan var jättebra s̊a tänker jag s̊ahär: Åh, varför tänkte
inte jag p̊a det där?”
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1. Vad säger studenterna att de lärt sig fr̊an det här didaktiska
verktyget?

Studenterna uttryckte att det här didaktiska verktyget lär de att först först̊a
och lära sig fysikekvationerna istället för att bara räkna uppgifterna utan
att tänka p̊a vad de egentligen betyder.

”Det är inte som ett problem som best̊ar av olika delar där man ska
hitta olika saker utan det här är mer att först̊a vad det betyder och
vad det handlar om.”

”Det här är ju ett annorlunda sätt att man tar det fr̊an andra h̊allet.
Lära sig ekvationerna först och sen efter̊at kan använda dem utifr̊an
det här. Nu kommer först̊aelsen först och räknandet sen om jag säger
s̊a.”

”Man f̊ar tänka och se vad man själv kommer fram till, berätta för
andra det här har jag kommit fram till och alla andra f̊ar göra samma
sak och s̊a kan man dra slutsatser och komma fram till n̊agot gemen-
samt. Det är bra. Det är s̊a det ska vara, tycker jag. Det är det jag
behöver för att lära mig.”

”Jo, men jag tyckte väl att det var ganska bra. Jag brukar ju faktiskt
sitta och prata för mig själv men jag brukar ju aldrig visa upp det för
n̊agon, bara göra liksom.”

”Det är bra att tänka istället för att bara köra ig̊ang och räkna p̊a det.
Ibland känner man ju bara igen fr̊agor och d̊a kan man börja räkna
oavsett fast man inte vet vad det handlar om.”
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2. Vad säger studenterna om hur det här didaktiska verktyget
motiverar dem att lära sig fysik?

Studenterna upplevde att det här didaktiska verktyget ökar deras positiva
upplevelser när de ska lära sig fysikekvationer.

”Jag tyckte det var rätt kul att sitta där och prata med kompisarna.”

”Det är ju änd̊a ganska pedagogiskt för man lär ju varandra.”

”Det var trevligt. Det var inte s̊ahär nu ska vi lära oss det här utan det
var mer sitta och prata som vi brukar göra inför tentor, bara diskutera
hur det var man gjorde det här och det här.”

”Jag tror ocks̊a att man kommer ih̊ag det längre.”

”Jag tycker att det funkar, speciellt eftersom man kommer fram till
saker. Grupparbete tycker jag alltid fungerar bra och samtidigt att
man har tid att tänka själv, det tycker jag är det viktigaste. Jag tycker
att ingen ska ge svaret till en, man ska sitta, tänka och man ska fundera
p̊a det och dela med sig och f̊a feedback. Det sättet fungerar bäst, s̊a
det är ju klart, det här sättet tar ju med allt det.”
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4 Diskussion

Det didaktiska verktyget som utvärderas i den här rapporten grundar sig p̊a
att lösa problemet med hur studenter försöker lära sig fysik.

Resultatet fr̊an vad studenterna säger att de lärt sig fr̊an det didaktiska
verktyget visar att det här didaktiska verktyget ändrar fokus fr̊an traditionell
problemlösning. Som Redish (1994) förtydligar ligger fokus i traditionella
fysikövningar p̊a att f̊a fram ett enda svar. Här flyttas fokus till att upptäcka
och först̊a hur andra människor ser p̊a fysik, där varje individs lösning är
viktig och intressant. Arbetsg̊angen gynnar s̊aledes de individuella insatserna
vilket underlättar läran om att ta del av varandras uppfattningar om fysik.
Det här didaktiska verktyget framhäver därför konceptuell först̊aelse för det
begrepp av de fysikekvationer som de aktuella svarsekvationerna behandlar.

Styrkan hos spelkorten i det didaktiska verktyget är dess variation. Bero-
ende p̊a vilket syfte man vill uppn̊a är det enkelt att ändra eller byta ut
ekvationerna för att diskutera och behandla det sökta begreppet. P̊a s̊a sätt
kan undervisningen anpassas till gruppens kunskaps- och ambitionsniv̊a.

Min bakomliggande tanke för första spelkortet visades tydligt i figur 4 ef-
tersom alla studenter ritade ett diagram av en fjäder. Studenterna p̊apekade
under Stimulated Recall att konstanten k hörde ihop med en bild av en
fjäder men inte självfallet ekvation (3). Om studenterna bara skulle ha sett
ekvation (3) var det inte alls säkert att de skulle ha ritat en fjäder. Det
skapar en fundering om det finns vissa ekvationer som undermedvetet hör
ihop med vissa diagram.

Min bakomliggande tanke med det andra spelkortet framgick i figur 5 att
studenterna inte ritade liknande diagram och att majoriteten av spelarna
förvirrades av att flera steg inte visades eller att flera representationer i
ekvationen var otydliga. Det speglar min avsikt att framhäva att det är lätt
att missförst̊a ett begrepp d̊a inte flera steg skrivs ut eller att man inte
först̊ar ekvationen. Det kopplar tillbaka till vad Hewitt (2011) säger om att
först̊aelsen av ekvationer är basen för att tänk fysik.

Men även utfallet i figur 5 skapar en tanke ifall vissa fysikekvationer har ett
givet diagram som är associerade med den aktuella fysikekvationen. Om det
inte finns ett diagram till en fysikekvation finns det d̊a n̊agon mening med
att lära ut den ekvationen? Det är därför viktigt att tänka p̊a att utforma
ekvationerna s̊a de är anpassade för gruppens kunskapsniv̊a, för att de ska
kunna först̊a hur de ska avbilda ekvationen i ett diagram.
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Resultatet p̊a vad studenterna upplevde när de presenterade sin lösning för
andra tydliggör det som Hake (1998) kom fram till att studenter lär sig
bättre d̊a de arbetar tillsammans. Det här didaktiska verktyget ger därför
studenterna goda förutsättningar till att förbättra deras studieresultat.

Det didaktiska verktygets delmoment av ekvationer, fr̊ageställning i skrift,
rita diagram, muntlig presentation och poängsättning ökar studenternas
förm̊aga till att behärska samspelet mellan matematik och fysik. Det di-
daktiska verktyget ger s̊aledes ett bidrag till lösningen p̊a det som Airey och
Linder (2009) säger att studenter m̊aste bli bättre p̊a för att arbeta med alla
representationer i fysik.

Resultatet fr̊an hur studenterna motiveras att lära sig fysik med det här
didaktiska verktyget visar att återkopplingen med det interaktiva engage-
manget efter att de suttit och tänkt igenom uppgiften enskilt skapar en
positiv motivation till att diskutera och lära sig fysik.

Begränsningar och åtgärder för undersökningen

Den största bristen i undersökningen är det l̊aga antalet av medverkande
studenter. Resultatet fr̊an studenternas åsikter och erfarenheter bör därför
betraktas med en kritiskt syn p̊a att endast fyra studenter har utvärderat
det didaktiska verktyget.

I kvalitativa studier är det forskaren i sig som är själva instrumentet för att
samla och analysera data. Att använda ett mänskligt mätinstrument medför
begränsningen av att just vara människa. (Merriam 1998).

Ett tekniskt problem uppstod när inspelningen p̊a Explain EverythingTM var
längre än 25 minuter. Vid överföringen via Internet blev filen för stor efter
25 minuters inspelning och kunde inte överföras. Det löstes med filöverföring
via USB-kabel till en MAC-dator som krävde ett speciellt kompressorpro-
gram. För att undvika problemet igen vid nästa undersökning kan intervju-
erna spelas in via mikrofon och inspelningen p̊a Explain EverythingTM vara
kortare och sättas ig̊ang när den intervjuade personen vill tydliggöra svaret
med en illustration.

När appen Explain EverythingTM används i syfte för att samla information
av hur studenter löser problem med inslag av matematik bör en tillhörande
penna finnas till hands. Det medför att studenterna f̊ar det enklare att skriva
matematik p̊a Ipaden.
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En svaghet hos det didaktiska verktyget kan uppkomma d̊a det används ut-
an ledare och de medverkande studenterna ritar felaktiga diagram och fr̊agor
utan att f̊a korrekt kännedom om begreppet. Detta kan till och med cemen-
tera s̊a kallade alternative conceptions (Driver & Easley 1978). Därför är
det viktigt att ge en hänvisning till kurslitteraturen p̊a spelkorten vart fysi-
kekvationen kommer ifr̊an för att studenterna ska kunna kolla upp relevant
information.

Det didaktiska verktyget kan lätt f̊a en för hög niv̊a p̊a fysikekvationerna
där det blir för sv̊art att rita diagram. Åtgärden är att anpassa niv̊an p̊a
fysikekvationerna för att de medverkande studenterna inte ska tappa mo-
tivationen. Men att inte klara av en viss fysikekvationerna kan även skapa
nyfikenhet att ta reda p̊a innebörden hos den aktuella fysikekvationen.

Diskussionen efter det muntliga framträdandet var n̊agot svagt när det di-
daktiska verktyget tillämpades. Här föresl̊as att man kan f̊a ig̊ang diskussio-
nen genom att lägga till ett slutmoment att alla studenter f̊ar ge förslag till
varje diagram hur det diagrammet skulle sett ut om det skulle f̊att maximal
poäng med den överenskomna poängskalan. S̊aledes kommer alla studenter
att bli tvungna att ta ställning till de andra studenters lösningar.

Poängsättningen i det didaktiska verktyget kan upplevas av studenter att
vara mer subjektiv än objektiv. Det medför att poängsättningen kan bli
orättvis om det inte framg̊ar tydligt hur poängsättningen skall g̊a till.

Resultatet fr̊an hur studenterna upplevde att beskriva sin lösning för andra
visar att gruppsammansättningen har stor roll för att interaktivt engage-
mang ska kunna tillämpas framg̊angsrikt. Resultatet tillsammans med te-
oribakgrunden visar att studenterna hade lättare att lära i grupp men att
gruppdynamiken kan ha negativa effekter. Det är d̊a viktigt att studenter är
ömsesdidigt ödmjuka mot varandra och att de visar hänsyn till varandras
lärande.
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5 Vidare forskning

För de som följer SoTL kan nedanst̊aende förslag p̊a vidare undersökningar
vara aktuella för att bygga vidare p̊a resultatet fr̊an den här undersökningen.

Eftersom resultatet p̊a figur 4 och 5 visar att studenterna ritar olika diagram
till samma fysikekvation skulle det vara intressant att undersöka om det finns
vissa fysikekvationer som hör ihop med vissa diagram men som trots att de
skulle kunna användas för att beskriva flera olika tillst̊and.

Eftersom studenterna uttryckte att gruppsammansättningen är avgörande
för framg̊angsrikt interaktivt engagemang och att självförtroendet spelar roll
för det muntliga framträdandet skulle det vara intressant att undersöka hur
studenter beter sig mot varandra när de försöker lära sig fysikekvationer.

Eftersom studenterna uttryckte att det här didaktiska verktyget vänder p̊a
deras vanliga lösningsstrategi att lösa ett fysikproblem skulle det vara in-
tressant att undersöka hur studenterna vanligtvis gör för att lära sig fysi-
kekvationer. Vilka studietekniker tillämpar studenterna och hur gör de för
att lära sig fysik i självstudier?

För att g̊a djupare in p̊a lärandet av fysik vore det därför intressant att
även undersöka om vissa grenar av fysik har en speciell studieteknik för att
effektivisera inlärningen av fysik.

23



6 Slutsats

Förädlingen av grundidén Pictionary Physics visar att interaktivt engage-
mang med multipla representationer gynnar konceptuell först̊aelse av fy-
sikekvationer och att det kan vara en förutsättning för studenterna att
förbättra sina studieresultat.

Implementeringen av Pictionary Physics visade att fördelarna vid
användningen av verktyget var:

1. Studenterna fick positiva upplevelser vid inlärningen av fysik.

2. Think Aloud Protocol gjorde att studenterna fick en kontroll av sina
egna kunskapsniv̊aer.

3. Presentation och diskussion med interaktivt engagemang främjade stu-
denternas djupare först̊aelse av fysik som inte framkom d̊a de löste
uppgiften självständigt. (Hake 1998).

4. Processen motverkar inlärningen att bara skriva av och samla ekvatio-
ner som döda löv. (Redish 1993).

5. Övningen gynnar studenternas förm̊aga att hantera och behärska flera
representationer av samma fysikkunskap. (Airey & Linder 2009).

Men om man ska använda Pictionary Physics är det viktigt att tänka p̊a:

1. Gruppsammansättningen är avgörande för ett gynnsamt och menings-
fullt interaktivt engagemang.

2. Kunskapsniv̊an hos de enskilda gruppmedlemmarna är avgörande för
ett lyckat kunskapsutbyte.

3. Poängsättningen kan upplevas negativt d̊a inte tydliga regler sätts.
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8 Bilagor

1 Fr̊agor till intervjun

1. När du försöker lösa ett fysikproblem, vilka metoder använder du dig
av?

2. Upplever du idag att det du löst tidigare inom mekanik är n̊agot du
är säker p̊a?

(a) Följdfr̊aga: Hur kommer det sig tror du?

3. Använder du dina fysikkunskaper p̊a n̊agot speciellt sätt i vardagen?
Brukar du använda dig av fysikrepresentationer till vardags?

(a) Följdfr̊aga: Kan du ge ett exempel p̊a det?



2 Explain EverythingTM

(a) (b)

(c) (d)

Figur 6: Starta projekt

(a) När programmet öppnas visas en översikt av alla p̊ag̊aende projekt.
(b) För att radera ett projekt, tryck p̊a ett av projekten tills ett rött kryss
visas och tryck p̊a krysset.
(c) Skapa ett nytt projekt genom att trycka p̊a plustecknet i vänstra hörnet
och välj sedan bakgrundsfärg.
(d) Här utförsspeciella inställningar generellt, exportering, inspelning och
för konton vid exporteringen.



(a) (b)

(c) (d)

(e) Speciella funktioner som till exempel kopiera. (f)

Figur 7: Skriv- och ritfunktioner.



(a) (b)

Figur 8: Ny sida i projektet och funktion för bifogning av fil.

(a) (b)

Figur 9: Funktioner för inspelning.



(a) (b)

Figur 10: Funktion för att spara projekt och Hem.

(a) (b)

Figur 11: Exportering av projekt via b̊ade internet och USB-kabel.



3 Pre Memoria - PM

Aktivitet Beäknad tid i minuter

Förbered med att ställa i ordning filmkamera, bord och sto-
lar med mera.

10

Samlas i ett klassrum. 5

G̊a igenom planeringen av försöket och ge en övergripande
översikt.

3

Berätta kort om projektet. 5

Genomförande för provomg̊ang: Ta ett kort ur högen och de-
la ut ekvationerna som beskriver en fysikalisk lag. Berätta
att de ska rita ett diagram och skriva en fr̊aga där ekvatio-
nerna är svaret p̊a fr̊agan.

5

Ta tid och l̊at de sitta kvar vid bordet när de ritar och
skriver.

5

L̊at de presentera sina bilder och ge poäng genom att l̊ata
de skicka runt sin Ipad.

10-15

Upprepa med ytterliggare ett spelkort s̊a de blir bekväma
med Ipaden och arbetsg̊angen.

25

Paus med fika. 15

Ta ett nytt kort fr̊an högen och be de spela in p̊a Ipaden. 4

G̊a till mindre grupprum och be de prata högt för sig själva
i fem minuter.

7

Samlas i klassrummet igen och l̊at de presentera vad de gjort
under tiden d̊a de satt för sig själva.

10-20

Dela ut poäng genom att skicka runt Ipaden. Be de stänga
av inspelningen.

5

Upprepa med ett nytt kort. 35

Avsluta och tacka. 5



4 Överenskommelse avseende användningsbegränsning
av forskningsmaterial

Detta avtal är ett medgivande till materialanvändning fr̊an den som delta-
git vid en bild och/eller ljudupptagning med avsikt att ge r̊amaterial till
forskning, primärt vid Institutionen för fysik och astronomi, Avdelningen
för fysikens didaktik vid Uppsala universitet.

Allmänt användande av materialet
Allmänt användande av materialet avser t.ex. analys av deltagarnas inter-
aktion med s̊aväl varandra som med maskin- och mjukvara. Det innebär att
materialet ej sprids utanför de inblandade forskargrupperna.

• Jag medger

• Jag medger ej

att upptaget bild- och ljudmaterial där jag medverkar f̊ar användas i forsk-
ningssyfte och datorbehandlas, förutsatt att det hanteras i enighet med ve-
dertagen svensk forskningsetik.

Utdrag ur materialet för användning vid presentationer Det hu-
vudsakliga syftet med att använda utdrag ur materialet är att kunna visa
p̊a specifika situationer där beteenden exponeras som bedöms vara relevanta
i relation till forskningen.

• Jag medger

• Jag medger ej

att utdrag ur upptaget bild- och ljudmaterial där jag medverkar f̊ar användas
vid presentationer anknytande till forskning, förutsatt att mitt namn döljs.

Utdrag ur materialet för användning vid elektronisk publicering
Elektronisk publicering är en möjlighet att sprida kunskap om forskning vid
Uppsala Universitet, primärt till andra forskare men även till allmänheten.
Bilder och videoutdrag underlättar först̊aelsen för sampresenterat skriftligt
material och är ett ypperligt sätt att visa intressanta exempel.

• Jag medger att utdrag ur upptaget bild- och ljudmaterial där jag med-
verkar f̊ar användas vid elektronisk publicering anknytande till forsk-
ning, förutsatt att mitt namn döljs.



• Jag medger att endast stillbildsutdrag ur upptaget bildmaterial där
jag medverkar f̊ar användas vid elektronisk publicering anknytande
till forskning, förutsatt att mitt namn döljs.

• Inget bild- och ljudmaterial där jag medverkar skall användas vid
elektronisk publicering.

Utdrag ur materialet för användning vid tryckning
Forskningsmaterial publiceras oftast i tryckt form och fotografier eller utval-
da stillbilder ur videosekvenser kan förtydliga budskapet. Publicering sker
mestadels i vetenskapliga tidsskrifter och i samband med forskningsrelate-
rade konferenser.

• Jag medger

• Jag medger ej

att utdrag ur upptaget bildmaterial där jag medverkar f̊ar användas vid
publicering i tryckt form, förutsatt att mitt namn döljs.

Ångerrätt
Jag förbeh̊aller mig rätten att vid senare datum ändra mina nuvarande
medgivanden, varvid jag insänder en uppdaterad version av detta avtal till
nedanst̊aende kontaktperson. Det uppdaterade avtalet träder i kraft när det
mottages av kontaktpersonen och gäller ej retroaktivt avseende publicering
utför i enighet med tidigare avtal.

Kontaktperson:
Postadress: Cecilia Gullström, Box 530, 751 21 UPPSALA
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Å:81407
E-post: cecilia.gullstrom.3098@student.uu.se

Underskrift
Namn:
Personnummer:
Ort och datum:
Underskrift:

Referens
Rundgren, C.-J. (2008). Visual Thinking, Visual Speech - a Semiotic Per-
spective on Meaning- Making in Molecular Life Science. PhD thesis, Linköping
University, Norrköping.



5 Transkriberat Think Aloud Protocol

5.1 Student A

Första spelkortet

I samlingsrummet:

02.00 Jag ska försöka f̊a dit de där prickarna. Haha, det blev ju inte p̊a rätt
ställe precis. Men jag först̊ar i alla fall. Det är mer träffsäkerheten jag har
problem med.

Tänka högt sekvens:

03.26 Hmm... gud vad sv̊art det här är.

03.46 Hmmm.

04.30 Jag vet inte riktigt hur man ska f̊a med alla tre ekvationer i svaret.
Men den första tänker jag mig att det är den här lagen när man har en
fjäder, tror den heter Hooks lag, s̊a jag tror jag utg̊ar därifr̊an.

05.15 Hmmm, hur ska jag rita det här d̊a? Vi börjar med ett underlag som
är friktionsfritt. Sen har vi ett stopp med en fjäder. Som har x där. Sen har
vi en... Vad ska vi ta? En l̊ada, som har en acceleration åt det här h̊allet.
L̊adan har ocks̊a en massa. Och fjädern har fjäderkonstanten k. Hur ska jag
skriva det p̊a ett bra sätt?

07.06 Hmmm och hur ska jag formulera min fr̊aga?

08.14 Vilken ekvationen hör till bilden nedan om fjädern har konstanten k?

Andra spelkortet

Tänka högt sekvens:

02.13 Hur ska jag göra nu d̊a? Om vi börjar uppifr̊an s̊a är det rörelsemängdsmomentet
som är lika med r kyss mv där mv är p som är rörelsemängden.

03.19 Sen har vi det här villkoret att längden för a g̊anger farten för a är
lika med längden för b g̊anger farten av b. Hmmm.

04.25 Oj, jag vet inte riktigt vart jag ska börja n̊agonstans.



05.34 Jag kommer inte riktigt ih̊ag allt det här. Det är jättesv̊art.

07.00 Jag tänker mig en gungbräda med tv̊a barn som sitter olika l̊angt
ifr̊an mitten. Den ena längden är ra och den andra längden är rb och sen
har dom.... Fast d̊a m̊aste de ha olika hastigheter och det g̊ar ju inte. Hmmm.



5.2 Student B

Tänka högt sekvens:

00.07 Okej, eee uppgiften m̊aste vara n̊agonting med fjädrar, fast jag vet
inte känner igen iallafall kx n̊agonting blablabla. Hmmm... Ja, den första
beskriver ju fjäderkraften, position g̊anger konstant, men a det andra är väl
i equilibrium state antagligen när den är i vila. Det är när den är i mitten,
eller hur fan var det där?

00.54 Acceleration plus k genom m, eee, ja men det är ju samma grej det är
ju bara skrivet annorlunda.

01.14 En fjäder i alla fall, nu ska jag rita en fjäder. Med en vikt. Emm, s̊a
där är mitten. Allts̊a när... Den accelerationen p̊a grejen av det, acceleration
p̊a vikten är noll när hastigheten är som max. Med det har ju inget med
fjädern att göra.

02.07 Kraften g̊anger positionen. Nej, plus positionens ställe, är lika med
noll. Jahapp, när fan var det d̊a?

02.40 Ja, när fjäderkraften plus positionen är noll, är det bara när den inte
drar eller bara i mitten av svängningen? Hmmm, fan ska man fr̊aga d̊a? Hur
fungerar en fjäder? Perfekt!

03.08 Hur fungerar en fjäder.

03.26 Hmmm...

03.46 Ja, när fan är den noll? Ja, när x är noll. Ja juste! Fjäderkraften är ju
noll i x är noll, s̊a där är x noll. Hahaha!

04.007 S̊a hur fungerar en fjäder och när är, ska jag lägga? Äsch. S̊a hur
fungerar en fjäder och när är dess kraft p̊a ett fastsatt objekt lika med noll?

05.20 Det f̊ar vara bra.



Andra spelkortet

Tänka högt sekvens:

00.24 Okej, rörelsemängdsmoment. N̊agonting som snurrar och bevarande
av rörelsemängd. Emmm, mmm, m g̊anger v. Ja, juste det är ju det där.

00.51 N̊agonting runt, som snurrar, d̊a är det där r och flytta den, det där
är v. Och s̊a har den massa. Hmm fult, I don’t like it. Nee, det g̊ar inte, s̊a
nehä.

01.37 Ny bild. S̊a gör jag s̊a. Har en hastighet. R där. Jättefint men aja. S̊a
det är v, vektor till och med. S̊a den kryss den kommer ge en rörelsemoment
i z-led p̊a n̊agot sätt. Rörelsemängdsmoment. Okej, en fr̊aga till det här.

02.38 Ja, man kan ju säga typ om du vet hastigheten p̊a ett r hur vet du
hastigheten p̊a ett kortare r eller längre r. Men d̊a är det ju snarare en
uträkningsuppgift s̊a svaret kommer inte bli det där. Hmm kanske räcker.
Kan skriva n̊agonting.

03.05 Vad är hju, hur stavas hjul, s̊adär. Vad är hjulets rörelsemängdsmoment
och... Nej, s̊a. Hur g̊ar man ner, s̊a. Om du vet hjulets... Nej, hur ska man
säga? Emmm ass̊a rörelsemängdsmoment.

04.34 Emm, ja vad ska man säga. Emmm, hmmm... Det är s̊a tr̊akigt att
säga typ om du vet hastigheten där vad är hastighten där d̊a. Aa i och för
sig om du vet hastigheten vid ett r, hur kan du, nej... Genom vilken lag kan
du beräkna... Kan du beräkna alla hastigheter, eller ja, en annan hastighet
vid ett annat r. Oj, s̊a.

05.58 Du l̊ater ju dum som fan. Det kan man ju inte ha. Men vad fan vad ska
man säga man m̊aste ju f̊a reda p̊a lagen och inte typ, ja n̊agonting annat.



5.3 Student C

Första spelkortet

Tänka högt sekvens:

01.53 D̊a tänker jag att det här är en fjäder som sitter fast där i ena änden.
En fjäder. S̊a är det en l̊ada. Som kommer röra sig åt höger. (Suckar) Med
hastigheten v. Och d̊a f̊ar den en...

02.40 Ehmm... S̊a fjäderkonstanten k.

02.56 Nej, det här blir nog fel. Tar vi bort hastigheten och kan ta bort l̊adan
ocks̊a. Nej, l̊adan ska vi ha kvar. Och s̊a kommer den förlängas en sträcka.
Eller töjas en sträcka x, s̊a kanske, s̊a att l̊adan kommer hamna här borta
och den kommer röra sig s̊a med en viss acceleration, x. . . Prick. Och det
är sträckan x d̊a, kan skriva den med svart, x.

04.12 Och d̊a kommer vi f̊a ut en. En. . . Nu st̊ar det still i huvudet.

04.53 D̊a kommer vi f̊a ut en, ehm, vad heter det, jag ser ordet framför mig.
Emmm.

05.13 Aja, kommer f̊a ut en ekvation som beskriver rörelsen, antar jag. Mer
kommer jag nog inte riktigt ih̊ag.

06.11 Ja. . .

Andra spelkortet

Tänka högt sekvens:

01.42 Rörelsemängdsmoment. D̊a är det allts̊a riktningsvektorn eller längden
kryss rörelsemängden. Man skulle ocks̊a kunna skriva om den som L, som L
är lika med r kryss p. Och s̊a vektorer där. Och d̊a... Det är ju bra att jag
vet vad det betyder. Emm..

02.29 Och nu är det är ju fr̊agan hur man ska rita det här och vad man ska
ha för fr̊aga till. Om vi har ett objekt.

02.44 Och jag blandar alltid ihop tork med angular momentum, det är ju
inte s̊a bra. Ska vi se, m̊aste jag bara komma ih̊ag minnesregel för mig själv
här. Vad är... D̊a är tau, r kryss f och det är inte det vi vill ha. Och det är
d̊a man har. En minnesregel där. Det är en kraft, nu har vi rörelsemängd
g̊anger en längd. Fr̊agan är hur man ska visa det d̊a?



03.48 Usch, vad sv̊art det här var. Vad kommer rörelsemängdsmomentet
vara?

04.09 Och ritar en liten l̊ada igen här d̊a. L̊ador... S̊a. Och har f̊att n̊agon
slags fart. Vad sjutton är det här? Den har f̊att en fart. Den rör sig. Vad
sjutton? Tar bort den här l̊adan. S̊a. S̊a ritar vi igen.

04.52 D̊a har jag en l̊ada. Nej, l̊ada skulle jag inte ha. Har n̊agonting som,
s̊a. Med en hastighet. Om den rör sig dit̊at med hastigheten, ska vara en
annan färg där. Med hastigheten v. Hur sjutton blir det här? Gör om. Ta
bort hastigheten, hastigheten ska vara i en annan riktning. Den rör sig.

05.37 Där är r, kommer den rör sig, v. Kommer rör sig... Måste ju ha en l̊ada
nästan? Tar vi, bara för att, och vinkel emellan och det är väl kul. Kanske
f̊ar vara vinkelrät, den f̊ar vara vinkelrät. S̊a.

06.21 D̊a är det här, p. S̊a kommer den rör sig. Den rör sig d̊a med hastig-
heten v. (Skriver fr̊agan, vilken formel beskriver rörelsen bäst?)

07.10 S̊a borde. Den rör sig.

07.30 Jag börjar med den s̊a f̊ar jag väl ändra om jag kommer p̊a n̊agot
bättre. Flyttar den dit. Fr̊agan är ju hur jag ska göra det här? För d̊a har
att den här är hastigheten v. Ska man skriva in det här lika med... Var det
slut nu?



5.4 Student D

Första spelkortet

I samlingsrummet:

00.15 Finns det n̊agon prickfunktion? Jag skriver jättefult för hand. Jag
tycker det är sv̊art att f̊a det bra.

Tänka högt sekvens

00.50 Okej, s̊a. Nu ska jag lösa eller hitta en fr̊aga som de här ekvationerna
är en lösningen p̊a. Och det första jag tänker är, vad heter den... Hooks lag.
Hooks lag, som är F är lika med minus kx. Och eftersom det är det s̊a är F
är genom Newtons andra lag ocks̊a massa g̊anger accelerationen vilket gör
en x-prick-prick.

01.32 S̊a (trummar med fingrarna) vad kan man skriva för fr̊aga till det här?
Jag kan börja med att rita en bild.

01.50 Mmm, d̊a tänker jag mig n̊agonting s̊ant här. Vi har en fjäder och s̊a
har vi en massa här. Och den kommer bli s̊a den åker upp och ner. S̊adär
kanske är snyggare, nej man kan göra pilar a skitsamma.

02.33 Jag vet att den här har en liten massa. K är konstanten i fjädern.

02.54 Gud vad sv̊art det skulle vara. Fjäderkonstanten. Och sen kommer den
höjas av en hastighet och en acceleration när den åker upp och ner. Gud.
Där sitter fast i n̊agonting.

03.22 Och den oscillerar upp och ner och d̊a. (trummar med fingrarna) Vad
kan fr̊agan vara d̊a?

03.31 Vilken är Hooks lag, kanske? Hooks. Vilken är Hooks lag i termer av
x? N̊agot s̊ant d̊a.

04.08 Den första ekvationen är ju Hooks lag för det är kraft lika med minus
k g̊anger x och s̊a har vi skrivit det i termer av x för att det är lika med m
g̊anger x-prick-prick. De andra tv̊a ekvationerna är ju samma sak bara att
de har löst ut. Ja, vet inte. Det är ju samma sak.

06.06 Nej, nu kan jag inte ändra p̊a den där. Jaja...

07.20 Ledaren avbryter övningen och fr̊agar: Var det sv̊art?



07.21 Ja, det är sv̊art att prata med sig själv. Man känner sig jättedum.

Andra spelkortet

I samlingsrummet:

00.04 Tänk att det ska vara s̊a sv̊art att komma ih̊ag.

Tänka högt sekvens

01.04 Okej. (Suckar) Ska vi rita en bild som ska beskriva rörelsemängdsmomentet
där L är lika med r kryss mv (suckar)

01.22 Mmm, okej. Mv st̊ar det va. Ja. Man kanske kan tänka sig n̊agonting
som snurrar. En arm som snurrar, kanske man skulle kunna tänka sig eller
n̊agot s̊ant. Nej, nu ska jag ta en pil.

02.34 Äh, det här vart ju d̊aligt (skrattar) Nej. Okej, nu börjar jag om och
skriva och gör n̊agonting.

02.53 Okej, en arm som snurrar. Där den i det här stället har ett v och det
här är r. r-vektorn är själva armen. v-vektorn är för att den rör sig runt.
Här har vi typ en fast punkt s̊a vi kan tänka oss att det sitter fast i n̊agot
tak här.

03.31 Ska ju, kommer ju v-vektorn g̊a snarare... Typ s̊a. v-vektorn liksom
och eftersom den har massa. Armen har massa m.

03.56 Aa och d̊a kommer, hur kommer L peka? Okej, ra g̊anger va lika med
rb g̊anger vb. Vad betyder det? Okej, här har vi va. D̊a säger vi att den har
konstat hastighet. För att r är samma, vb g̊ar dit̊at. Där skulle jag skrivit
den vb. D̊a är fr̊agan. Eller vänta skulle haft r ocks̊a. ra, vb. Gud vad fult.
S̊a ska vi skriva fr̊agan.

05.00 Hur pekar L? Hur pekar L kanske eller ja? Hur pekar L? Och det har
man lösningen för att man tar kryss produkten. Det är R...

05.39 Hur pekar L? Hur stor är L?

06.15 S̊a f̊ar man loss att man har... Man har massa och s̊adär, man kan
räkna ut det. Hur stor är L är inte riktigt bra, stort ska det vara. Hall̊a g̊ar
det inte att hoppa? S̊a.



6 Transkriberat Muntligt framförande

6.1 Student A

Första spelkortet

08.38 När konstanten k var inblandad och s̊a när jag s̊ag ekvationen tänkte
jag att det har med en fjäder att göra. S̊a d̊a tog jag det här l̊ad-exemplet,
som är klassiskt skolexempel, och att jag har en fjäder som är ihop tryckt
längden x och l̊adan har en massa m och en acceleration och sen är fr̊agan:
Vilken ekvationen hör till bilden nedan om fjädern har konstanten k? Och
jag tyckte det var sv̊art att f̊a med alla ekvationer i svaret s̊a jag tog den
översta för jag tyckte de andra är bara omskrivningar av den.

Andra spelkortet

08.12 S̊ahär mycket har jag ritat, ingenting. Jag började med att tänka lite
p̊a formeln eller p̊a ekvationen var är det här egentligen. Och mv brukar vi
ju kalla för p och det är rörelsemängden. Och s̊a tänkte jag s̊ahär a men,
angular momentum, d̊a tänker jag mig s̊ahär tv̊a barn som sitter p̊a en
gungbräda eller n̊at och s̊a blir det s̊a. Men det passar liksom inte in och jag
kom inte ih̊ag vad det handlade om riktigt. Jag visste faktiskt inte vad jag
skulle rita. Jag tyckte det var sv̊art.



6.2 Student B

Första spelkortet

05.36 Det här är min bild. Jag ritade en hängande fjäder till skillnad fr̊an
er med ett jämviktsläge där x är lika med noll och d̊a försökte jag f̊a med
b̊ada fr̊agorna. För de tv̊a undre ekvationerna är ju samma fast de är bara
delat med m och jag tyckte inte det var n̊agot mer med det. Men det här i
alla fall beskriver ju jämviktsläget, nummer tv̊a. S̊a jag försökte ta med det.
Och d̊a säger jag fr̊agan hur fungerar en fjäder och när är dess kraft p̊a ett
fastsattobjekt lika med noll. För att det n̊agon g̊ang kommer att vara det.
Det var det.

Andra spelkortet

06.37 Jag ritade ett hjul för att rörelsemängdsmomentet var väl liksom hur
den, eftersom det är en kryssprodukt ocks̊a, s̊a ger det en vektor i z-led som
visar typ hur den roterar. För det m̊aste ha ett rotationsmoment och r:et
var liksom hur l̊angt ut ifr̊an mitten av det som snurrar, som radien och ute
p̊a den radien har den en hastighet i och med att det snurrar. Och i och med
den kan man beräkna hur z g̊ar. Emmm... S̊a jag ritade den bilden och sen
fr̊agade jag vad är hjulets rörelsemängdsmoment, för det ger ju den formeln
den andra formeln vi fick var ocks̊a rörelsemängdens bevarande. S̊a det var
väldigt d̊aligt ställt fr̊aga men om du vet hastigheten vid ett r genom vilken
lag kan du beräkna en annan hastighet vid ett annat r. För att om man vet
vad hastigheten i mitten av hjulet och man vet hur l̊angt in p̊a hjulet det är
s̊a kan man i och med det, i och med rörelsemängdens bevarande räkna ut
hastigheten vid toppen eller vid en annan punkt genom hela r:et. S̊a tänkte
jag.

07.54 StudentA: Jag har en fr̊aga: Rörelsemängdens bevarande är inte det
ma g̊anger va är lika med mb g̊anger vb.

StudentB: Ja, fast det här var väl motsvarigheten i roterande.

StudentA: Mmm okej.

08.10 StudentB: Hade jag för mig i alla fall, men jag kan ju ha fel. Det här är
ju n̊an sorts bevarande i alla fall. Tror jag. Det borde det. Men det verkar ju
ologiskt för om r:et är stort och d̊a borde v bli större ocks̊a, p̊a den punkten.
S̊a det vill inte liksom, dom tar inte ut varandra.

StudentA: Jag tyckte ocks̊a den var jättekonstig.



6.3 Student C

Första spelkortet

06.52 Jag glömde skriva upp min fr̊aga. Men jag har den i huvudet: Vilken
acceleration kommer l̊adan att ha? Ska fr̊agan vara d̊a. Och det här är ocks̊a
den här l̊adan d̊a. Fast den kommer förflytta sig längden, längden x ut̊at
istället för att var hoptryckt. Men den har väl varit hoptryckt och kommer
fortsätta länga. Ee ja, vet inte mer vad man ska säga.

Ledare: Vad var din fr̊aga igen?

07.25 StundetC: Vilken acceleration kommer den här l̊adan att ha?

StudentB: Är det l̊adan som f̊ar acceleration, inte?

StudentC: Det är väl egentligen kanske, kan det vara l̊adan? Eller det är väl.
Jag kommer inte ih̊ag hur det är faktiskt.

StudentA: Om fjädern f̊ar acceleration s̊a kommer l̊adan ocks̊a f̊a en accele-
ration för den puttas ju.

StudentC: Det är ju precis det.

StudentB: Men den väger ju annorlunda.

StudentA: Men det är väl massan där i.

StudentC: Men här är väl fjädern. Ja, här är väl fjädern masslös. Tänker
jag.

StudentB: Jaha ja okej ja s̊a var det ju.

StudentC: Eller jag vet inte.

StudentD: Ehmm dom tar väl ut varandra normalkrafterna, allts̊a hur tänker
man där?

StudentC: Fast det här är ju en acceleration dit̊at, säg att den har varit
hoptryckt.

StudentD: A juste precis ja.

StudentC: Och den åker ut. Det här är väl dess jämviktslägen liksom, antar
jag. Att den kommer fortsätta åt dit̊at. Ja.



StudentC: Ska jag skriva upp fr̊agan nu i efterhand?

Ledaren: Ja.

Andra spelkortet

08.24 Jag blandar alltid ihop det här med, den här formeln, r kryss f, tau.
Som är d̊a vad heter det ja men tork.

Ledaren: Kraftmoment.

StudentC: Ja, precis. D̊a är det ju det här att man trycker p̊a en punkt och
s̊a kommer det röra sig i en viss riktning till exempel. Jag tror inte jag gjort
rätt nu, men jag har ritat en fin bild här. Men jag ville ha en bild, tyckte
det var bättre med fel bild än ingen bild. S̊a jag vet inte riktigt. Det är ju r
kryss p tror jag det st̊ar i physics handbook.

Ledare: Och d̊a ritar du bilden som tv̊a vektorer?

StudentC: Ja. Jo, jag började rita en l̊ada och jag har under tiden som spelat
in det här s̊a har jag sagt l̊ada säkert tio g̊anger och bara l̊ada, nej just jag
har ingen l̊ada jag suddade ju bort min l̊ada. S̊a jag vet inte riktigt ja, jag
kom inte riktigt, den har en hastighet som den. Det m̊aste vara en partikel
eller n̊agonting eller en vektor som rör sig dit̊at med en hastighet och s̊a är
det en annan vektor. Vet inte. Eller vet inte. Kom inte ih̊ag.



6.4 Student D

Första spelkortet

08.15 Student D: S̊a det här är min bild och fr̊agan är vilken är Hooks lag i
termer av x? Och jag har för mig att det heter Hooks lag i alla fall. Och d̊a
tänkte jag att Hooks lag är ju minus k x lika med F. Men om man skriver
om det med hjälp av Newtons andra s̊a är det ju faktiskt s̊adär m g̊anger a.
Och d̊a tänkte jag att det här kanske kan beskriva det här p̊a ett bra sätt.
För att den här har en massa som ger en kraft ner̊at och kraften är ocks̊a
lika med, man kan mäta den i jämviktsläget här i mitten, typ s̊a k g̊anger x
kommer vara lika stor som kraften av m g̊anger a, som är m g̊anger g. Tror
jag. Eller?

09.09 Ledaren: Ja, det skulle jag ocks̊a säga stämmer.

09.13 Student D: S̊a ja, det här är ocks̊a som Student B sa bara omskriv-
ningar av samma ekvation.

Andra spelkortet

07.39 Jag tänkte lite lika som Student B igen. Istället för ett hjul tänkte jag
en typ taklampa, kan man tänkta sig, som snurrar. Okej, en fläkt i alla fall
den sitter fast i en arm här och s̊a snurrar den s̊adär, ni ser den g̊ar i en
cirkelbana där. R är d̊a den här armen det är ju en vektor som pekar dit̊at
och den kommer alltid ha en hastighet i tangentiell riktning. S̊a de tv̊a är
vinkelräta. Och d̊a med hjälp av det kan man beräkna vad L är eftersom det
är r kryss mv och m är bara en skalär. Och min fr̊aga är d̊a hur stort är L
till riktning och belopp, om man l̊atsas att man har lite värden.

08.46 Student A: Jag har en fr̊aga där ocks̊a. De här fläktarmarna som sticker
ut sitter de fast i varandra eller?

08.55 Student D: Egentligen var det bara en som jag tänkte mig. Sen skulle
jag visa först var den va där sen s̊a är det samma r liksom som är här och
den har samma hastighet. Bara för att den är. . .

09.06 Student A: För jag tänkte mig om den ena vore lite längre. S̊a kommer
den g̊a med en annan hastighet ifall den där översta grejen ska stämma.

Student D: Aaa det är sant

Student A: Och de m̊aste g̊a med samma hastighet om de ska g̊a runt.



09.17 Student D: Kanske var dumt att kalla de olika, för det är fastiskt
samma. Jag tänkte mest för formelns skull. Men aa det är sant. För om den
ena är mycket längre s̊a kommer den f̊a en större hastighet.

Student A: Lägre.

Student D: Aaa längre hastighet. Ja, men det är det som det är d̊a?

Student C: Ju längre ut den är desto mer hastighet kommer den har.

Student A: Ja, men om det ska stämma med det där.

Student D: Aa juste s̊a var det faktiskt.

Student C: Om du har n̊agot som är här inne d̊a kommer det snurra. . .

Student D: Jättemycket snabbare.

Student C: Jättemycket snabbare.

Student D: Aaa. Nej, tvärtom.

Student B: Aa precis s̊a m̊aste det vara.

Student C: Nej.

Student D: Den hastighet som du har dit̊at, där ute den kommer vara mycket
snabbare. För den m̊aste åka mycket, mycket längre resa.

Student C: S̊aklart, s̊aklart!

Student D: I mitten är den ju noll. I mitten har den ingen hastighet. S̊a d̊a
betyder det om den är större, s̊a har den större hastighet och större r.

Student B: S̊a d̊a funkar inte den.

Student D: Hur funkar formeln d̊a?

Ledaren: Jag tänkte ge en förklaring och ett exempel p̊a det när alla redo-
visat.



7 Transkriberat Intervjun

7.1 Student A

1. När du försöker lösa ett fysikproblem, vilka metoder använder
du dig av?

00.18
Det beror helt och h̊allet p̊a vad det är för sorts problem. Först börjar jag
kolla eller vad är fr̊agan? Vad söks? Vad har jag? Vad f̊ar jag i uppgiften?
Kollar upp i physics handbook, vad är det för bra formler som man kan
använda till det här, eller tänka lite, kanske fr̊agar en kompis. Sen försöker
jag räkna och f̊ar förhoppningsvis fram ett svar.

Vad brukar du använda dig av när du räknar?

01.00
Jag använder en miniräknare, om man f̊ar siffror och s̊ant i problemet om
man inte bara ska f̊a fram en formel. Physics handbook, anteckningsblock
whitelines, fast de rutade, använder fina pennor som man kan sudda bort
med friktion i olika färger.

Brukar du använda n̊agra speciella färger till n̊agra speciella sa-
ker?

01.40
Till kvanten till exempel s̊a har jag orange och grönt, till fluiden har jag bl̊att
och lila och till mecken har jag rosa och bl̊att. Det är lättare att komma ih̊ag
för d̊a har jag s̊ahär, jag tror jag har bättre bildminne s̊a om man ser med
en färg s̊a aa men det hade med det att göra.

Tar du hjälp av anteckningar fr̊an föreläsningarna när du löser
fysikproblem?

02.23
Mest lektionsanteckningar för det är mer s̊ahär man har ett klart exempel
och man följer det när man löser uppgiften och nästa g̊ang kanske man inte
behöver kolla p̊a det här exemplet utan d̊a kan man lösa det själv. Och om
man känner att man inte har först̊att det är d̊a som jag g̊ar tillbaka till
föreläsningsanteckningarna och läser där för det är mer kanske konceptuellt
och mer teori och förklaringar.



Men du har en strategiväg och det är den enda vägen du g̊ar när
du ska försöka lösa ett fysikproblem?

03.06
Mmm, ungefär. Och om det är jättesv̊art och jag inte först̊ar n̊agonting d̊a
g̊ar jag och pratar med kompisarna för att se om de har först̊att.

S̊a du brukar sitta i grupp?

Ja.

Sitter du själv n̊agonting och löser uppgifter?

03.24
Ja, ibland inte s̊a ofta. För jag tycker det är mycket lättare att sitta tillsam-
mans. För det är mycket sv̊ara uppgifter tycker jag och man kör ofta fast
kanske inte p̊a hela problemet men n̊at litet. Eller bara att man vill kolla
eller diskutera. Visst var det s̊ahär och s̊a kan man prata lite om det.

Brukar du använda datorn n̊agonting?

03.56
Nej, inte s̊a ofta. När jag var hemma och d̊a hade jag inte physics handbook
med mig och behövde veta moment of intentia och d̊a kollade jag p̊a wiki-
pedia. Eller typ wolframalpha om man vill kolla n̊agonting, stor uträkning
eller n̊agot.

Vad är det du brukar knappa in när du använder wolfram?

Senast var i kvantinluppen. D̊a fick man en jättejättestor integral som bara
kunde räknas numeriskt med wolframalpha för att det var s̊a kr̊angligt.

S̊a du brukar aldrig prata högt för dig själv när du löser uppgifter
eller spela in dig själv?

04.55
Nej. Enda g̊angen jag pratar högt är när jag pratar med kompisarna, när vi
diskuterar, men inte för mig själv.

Brukar du använda mindmaps?

Nej, det brukar jag inte göra. Men jag brukar göra scheman för det jag ska
plugga. Idag ska jag hinna med de här uppgifterna och sen om jag sitter
själv har inte klarat n̊agra s̊a skriver jag upp de p̊a en annan lista det här
ska jag fr̊aga mina kompisar om och kolla upp. S̊ant skriver jag ner men jag



har inte n̊agon mind map eller s̊a.

Du brukar inte göra n̊agon laborativ övning? Eller g̊a ut och mäta?

06.06
Nej. Papper och penna och ibland höger handen till högerhandsregeln.

2. Upplever du idag att det du löst tidigare inom mekanik är
n̊agot du är säker p̊a?

06.28
Nej. Nej, jag känner att det är s̊a himla lätt att man glömmer. Men sen om
man börjar prata om det igen eller n̊agon säger s̊ahär är det. Men det vet
jag ju att det är. Men om n̊agon skulle fr̊aga mig hur är det. D̊a är det s̊ahär
oj, jag kommer inte riktigt ih̊ag. Det sitter ju där n̊agonstans.

Mekaniken är inget du känner dig hemma i?

Nej.

Du kanske känner dig mer hemma i optik eller elektromagnetism?

07.12
Det är den kursen som man har just för tillfället eller den man lägger mest
energi p̊a som man är mest inne i de andra lagrar man lite längre bak i
huvudet och tar fram när det behövs.

Varför tror du att du inte är säker för?

07.36
Jag tycker det är ganska sv̊art. Vissa delar är jag inte jätteintresserad av
heller. D̊a fastnar det inte. Jag är ju mer inne i meteorologi s̊a om jag f̊ar
veta en cool meteorologigrej n̊agot s̊ant här fenomen. D̊a blir jag wow! och
s̊a kommer jag ih̊ag det sen.

Okej, men bollar av olika slag som rullar ner för backar?

Det är inte riktigt min grej, p̊a samma sätt.

Eller pinnar som vrider sig runt saker?

Nej, det är inte heller riktigt min grej.



Men skulle du säga att du litar p̊a ekvationerna? Att ekvationerna
stämmer överens med världen?

Ja, fast de är ju förenklade liksom. Iallafall de vi använt hittills.

3. Använder du dina fysikkunskaper p̊a n̊agot speciellt sätt i
vardagen? Allts̊a brukar du använda dig av fysikrepresenta-
tioner till vardags?

09.00
Nej. Det tror jag inte. Inte som jag tänker p̊a. Jag kan tänka mig att det
är mer matten till exempel som man använder lite mer. Bara s̊ahär lätta
saker när man g̊ar och handlar. Annars s̊a är det inte s̊a mycket... Det är
oftast som jag lägger märke till att det är n̊agonting som handlar om fysik
eller matte det är när jag märker n̊agon annan i samhället som inte har
pluggat n̊at naturvetenskapligt alls och jag bara oj, först̊ar de inte det här?
Varför d̊a? Det här är s̊a grundläggande. D̊a behöver det inte vara kr̊angliga
ekvationer utan bara intuitivkänsla för saker.

När du åker bil eller karusell tänker du p̊a fysik när du känner av
krafterna?

11.28
Nej, jag brukar inte analysera s̊adär eller sitta och tänka.

Du hänger mest med?

Ja.

Det är aldrig s̊a att du tänker p̊a pilar och vektorer p̊a n̊agot sätt?

11.56
Nej... Jag tror inte jag göra det, inte s̊a.

Har du n̊agon g̊ang själv försökt komma p̊a n̊agon egen fysikre-
presentation?

12.20
Nej, det skulle väl vara om man har n̊agon uppgift i skolan eller s̊a. När jag
inte pluggar lämnar jag det lite utanför jag tänker inte i fysikbanor annars.
Inte som jag själv analyserar och tänker p̊a att det är s̊a utan det är kanske
s̊ant som bara följer med, s̊ant som händer.



Det brukar aldrig hända att n̊agon s̊adan här mekanikuppgift, när
den väl händer i vardagen att du utbrister: Åh, den här har jag
räknat p̊a!

12.51
Allts̊a det känns som s̊an mekanik som vi räknar p̊a nu är inte s̊an som man
kanske bara direkt stöter p̊a. Det var väl lite mer den lättare mekaniken.

Vad är det man inte stöter p̊a i mekanik tre?

13.15
Allts̊a det är sv̊arare problem. Om jag ska lösa det s̊a m̊aste jag sätta mig
ner med papper och penna och det blir liksom s̊ahär; Varför ska jag sätta
mig och räkna ut ett problem när det inte är s̊a stor grej för att jag bara
ser det ute i naturen eller sitter i en bil eller s̊a. Medan svt-formeln eller
ekvationen den är p̊a lite lättare niv̊a d̊a kan jag räkna ut samband. Det
är s̊ahär l̊ang sträcka och jag har s̊ahär l̊angt tid p̊a mig d̊a m̊aste jag köra
s̊ahär snabbt. D̊a kan jag lättare använda det. Medan nu ja, men den där
har ungefär den där formeln d̊a har den det tröghetsmomentet och s̊a har
den där vinkelaccelerationen. Det är s̊ahär hur ska jag veta vad den har för
vinkelacceleration i verkligheten. D̊a m̊aste jag göra ett experiment av det
och det gör jag ju inte. S̊a det är ju inte liksom lika tillämpbart i vardagen.

Är det inte det du ska lära dig p̊a de här fysikkurserna att du ska
kunna använda dig av det sen när du blir meteorolog?

14.33
Jo, men jag tänker mig att d̊a kanske det blir lite mer som ett experiment
eller vad man ska säga. För d̊a f̊ar man ju in mätdata och s̊a räknar man
ut n̊agonting. Eller s̊a g̊ar man ut och samlar in mätdata. D̊a är det mer
som ett jobb. D̊a har man ett uppdrag, d̊a gör man det. Jag g̊ar inte ut p̊a
fritiden och samlar in massa information om hur snabba saker är och vad
de har för acceleration och vinklar och grejer för att sen g̊a hem och räkna
p̊a det. Det är ju inte... Om man vill ta reda p̊a n̊agot s̊a kan man ju göra
det. Det g̊ar det ju liksom.



7.2 Student B

1. När du tar dig an ett fysikproblem, vilka metoder använder
du dig av?

00.33
Jag använder mig av physics handbook och anteckningar för att skriva ner
problemet och kolla vad jag behöver hitta och sen försöker jag hitta det
genom olika metoder.

Vad har du med dig som materiel?

01.03
Jag har med mig skrivdon som det s̊a fint st̊ar p̊a tentor; penna, sudd, kanske
linjal. Är det ett mekanikproblem s̊a kan man behöva linjalen. Miniräknare,
physics handbook och en mobil med internet utifall att.

Du brukar inte ha med dig datorn?

01.28
Nej, jag brukar inte ha det. Jag har visserligen en platta ocks̊a men mobilen
funkar typ bättre, s̊a jag använder mobilen.

Vad är det du använder p̊a mobilen?

01.40
Hemsidor som wikipedia eller bara google för att söka om man har en fr̊aga.
Sen finns det självklart material p̊a studentportalen eller liknande som man
kan hämta beroende p̊a.

Brukar du använda Wolframalpha?

02.08
Knappt längre efter det blev betaltjänst. Överhuvudtaget m̊aste man betala
för den. Den fungerar p̊a vissa problem men de kan ge svaret men vill du
veta hur man kom fram till det s̊a betala. Ja, men det var hur du kom fram
till det jag ville ha. Det brukar inte hjälpa s̊a länge mycket.

När du väl löser mekanikproblem, gör du p̊a n̊agot speciellt sätt
eller liksom kör du samma upplägg hela tiden?

03.18
Beror lite p̊a uppgiften. Om det är en visa-att-fr̊aga g̊ar det ju inte att ställa
upp informationen som man f̊ar i andra problem som längder och vikter.



Annars s̊a ställer men upp den informationen man har. Sen försöker liksom,
vilken variabel vill jag hitta? Hitta olika formler i physics handbook och sen
försöker lösa. Först hitta uttrycket för det du söker, p̊a ett eller annat sätt
och sen sätta in den information man har och s̊a f̊ar man h̊alla koll p̊a vilken
information man har därför skriver man ner det först s̊a man kan ta bort
alla s̊a här, s̊a man inte har n̊agot man inte vet i slutsvaret.

Vad för form av studieteknik brukar du använda dig av?

04.32
Vad menar du d̊a?

Brukar du använda dig av mindmaps, spelar du in när du löser
n̊agonting och sen tittar p̊a det igen eller pratar du prata högt
med dig själv.

04.50
Nej, det brukar jag inte. Jag sitter ju i grupp oftast d̊a. Det är ju det enklaste
och det vanligaste jag gör. Det är ju inte s̊a att man highligtar grejer och gör
tankekartor. Nej, det brukar man inte göra. Det känner jag bara är onödigt
jobb. Det värsta jag kan göra är att kolla upp om jag vet att jag har svaret
p̊a uppgiften att kolla efter en ledning om jag sitter fast och fortsätter s̊a.
Annars s̊a skriver jag p̊a s̊a som man skulle svara p̊a en tenta.

Vad gör du om det inte finns n̊agon ledning?

05.39
Jag fr̊agar n̊agon.

Vem?

S̊anna i klassen som är smartare som man vet kanske har löste det. Eller
äldre studenter brukar fungera bra.

Om jag säger vilka metoder använder du dig av? Är det n̊agon
metod som du använder dig av när du löser mekanikproblem som
du inte har sagt än?

06.15
Nej, tror inte det.

Du kanske inte har analyserat ditt sätt att lösa. Utan du bara;
Okej, jag f̊ar uppgiften, jag kör p̊a.

Precis.



Hitta formlerna där. Okej, jag har den boken. Jag skriver med
blyertspenna och sudd sen är det inte s̊a mycket mer egentligen.

06.36
Nej. Rita upp problemet i och för sig. Om man kan... Det hör ju ocks̊a till.
Det är ju en del av redovisningen s̊a det är ju klart. Nej, inte mycket mer
än s̊a.

2. Upplever du idag att det du löst tidigare inom mekanik är
n̊agot du är säker p̊a?

07.18
Känna sig säker p̊a saker kan man ju aldrig göra. Man kan ju alltid f̊a nya
uppgifter som ger en twist p̊a det man kunde innan och d̊a blir det inte
riktigt samma grej. Man kan ju aldrig vara säker p̊a n̊agonting s̊a. Men ja,
jag vet inte. Man har vant sig vid ekvationerna som man använde d̊a och
kan använda nu. Kinetiskenergi ekvationen använder man ju hela tiden och
den är man ju vana vid. S̊a det är ju klart s̊ant finns ju. Kan man vara säker
p̊a ekvationer? Jag vet inte?

Är inte de väldigt universala?

Jo.

Tänker jag mig att de ska fungera överallt.

08.00
Ja. Man kan ju säga att man är säker p̊a att använde de, antar jag. Sen s̊a
det varierar ju.

Om du ska sätta mekanikkunskap i perspektiv mot andra kurser
känner du dig hemma i mekanik eller bekväm i mekanik?

08.19
Den tidiga mekaniken allts̊a den mest grundläggande klassiska är väl okej.
Men det här med roterande referenssystem och vad heter det, rörelsemoment
och s̊ana saker, det är lite svagare. När det tas upp i senare kurser blir det
lite jahap hur var det här nu igen, kommer inte riktigt ih̊ag. Men s̊ahär
sträckan, hastighet g̊anger tid det känner man ju igen. Den sitter ju bra.



3. Använder du dina fysikkunskaper p̊a n̊agot speciellt sätt i
vardagen? Allts̊a brukar du använda dig av fysikrepresenta-
tioner till vardags?

09.14
Nej, inte direkt. Nej, jag brukar inte göra s̊a mycket. Man tänker ju inte p̊a
uppgifter när man g̊ar runt i verkligheten, det är inte samma grej...

Varför är det inte samma grej?

09.34
För att det är inte s̊a... Världen inte är s̊a enkel som mekanikuppgifter är.
Det är alltid n̊agot som saknas, det g̊ar ju inte att beskriva n̊agonting. Jag
kom ih̊ag när jag var i gymnasiet jag skulle koka ris och jag orkade inte
tänka p̊a hur l̊ang tid det skulle vara för jag ville inte sitta och vänta p̊a
det. S̊a jag tänkte att jag skulle räkna ut hur l̊ang tid det skulle ta. Och
s̊a bara men, det g̊ar ju inte att göra man tänker ju inte p̊a att alla de
här ekvationerna man använder räknar ju inte med spill fr̊an värmen fr̊an
plattan som inte kommer in i kastrullen. Hur mycket watt som faktiskt g̊ar
igenom till värme... Man räknar ju inte alls med s̊ant där. Det finns ju
inte information nog i verkligheten s̊a man kan använda sig av s̊anna här
kunskaper.

Är det inte det beräkningsvetenskap ska hjälpa dig med eller sta-
tistik att man ska kunna se standardavvikelsen?

10.36
Ja... Man lär sig genom de att först̊a att det finns. Men man kan ju aldrig
titta p̊a en kokplatta och veta hur mycket av vattnet som man sätter in inte
kommer igenom. S̊a kan man ju inte se det. Det skulle vara om det stod i
informationsgrejen som man f̊ar med ugnen och det är liksom inte att man
f̊ar det, att man har tillg̊ang till det.

De här elektromagnetiska ekvationerna, typ Maxwell ekvationer-
na, de är inte riktigt sanna. Skulle du säga iprincip att alla formler
som st̊ar i physics handbook inte är riktigt sanna, inte riktigt be-
skriver verkligheten?

11.20
Det kan jag nog säga ja. Det är ju nästan s̊a. Det beskriver ju verkligenheten
i perfekta situationer som i vakuum eller utan luftmotst̊and men luften finns
ju alltid här, s̊a det är ju liksom...



Eller att saker och ting är masslösa.

Precis. Som finns där men inte finns för att de är masslösa, a säkert. Åker
man upp i rymden s̊a kanske det funkar men jag vet inte, det gör man inte.

N̊agot mer exempel har du annars kommit p̊a dig att...

12.12
Ja. Att när man st̊ar i hissen och den accelererar åt ett eller annat h̊all och s̊a
känner man normalkraften som p̊averkar en själv, jag har fortfarande sv̊art
att först̊a åt vilket h̊all den är riktad. Jag känner ju att den är riktad men
jag först̊ar inte varför den är det när jag tänker efter. Det är fortfarande lika
sv̊art.

Åt vilket h̊all pekar den här vektorpilen n̊agonstans?

12.35
Ja, precis. Vart är den där pilen som inte g̊ar att se. Det kan jag tänka p̊a
eller när bussen bromsar in helt plötslig och man känner trögheten. Man
kan ju tänka p̊a s̊ana saker men det är ju inte s̊a att man kan använda sig
av kunskapen man har f̊att. Kan tänka p̊a den men använda, nej, g̊ar inte
att räkna p̊a liksom.

Det är inte s̊a att du brukar komma p̊a saker själv som du defi-
nierar om p̊a n̊agot sätt? Vi tar ett exempel att bussen åker och
bestämmer när den åker s̊ahär s̊a f̊ar den en representation v som
är den här symbolen.

13.35
Om jag skulle tänka p̊a det s̊a skulle jag tänka det som v. Men jag brukar
inte göra det. Man tänker mer p̊a det man upplever snarare. ”Jag kan ju
tänka mig i s̊ana fall att bussen åker fast det kanske inte är s̊a egentligen
utan det egentligen är bussen som st̊ar still och allt annat rör sig runt en
för nu är jag i det här referenssystemet. Liksom s̊adär. Men jag tänker inte
i symboler, jag ser inte pilar framför mig. Det gör jag inte fast det skulle g̊a
att tänka s̊a. Men...

Hur tänker du p̊a fysik när du cyklar?

14.12
Sväng inte för fort. I s̊ana fall s̊a är den s̊an fysik man tänker p̊a, säkerhets.
För jag vet att jag ramlar om jag cyklar p̊a isen liksom för friktion s̊adär.



Men det kanske man visste innan ocks̊a innan man läste fysik?

14.32
Precis, det är ju fortfarande mer intuitivförst̊aelse.

S̊a du brukar aldrig tänka p̊a att det är en pil som pekar rakt
fram̊at fr̊an marken av att cykelhjulet snurrar bak̊at fr̊an den här
v-omega-r?

14.46
Nej. Det gör jag inte. Jag har inte tänkt p̊a att jag har tänkt p̊a det. Det är
mer den först̊aelsen man f̊ar antar jag.

N̊agot mer exempel du kommer p̊a?

Det vet jag inte.

Vardagen. När du är hemma, när du lagar mat, saker som händer
p̊a ångström, när saker faller?

15.40
Nej. Saker faller, det gör de det, har de alltid gjort, det spelar ingen roll att
jag läst om det i fysiken. Samma vanliga upplevelse.



7.3 Student C

1. När du ska lösa ett fysikproblem, vilka metoder använder du
dig av?

00.51
Vad var det nu? Vad använder man?

När du ska försöker lösa ett mekanikproblem kan du beskriva
tillvägag̊angssättet?

01.04
Först s̊a m̊aste man ju se vad fr̊agar de efter. Och när man vet vad de fr̊agar
efter d̊a m̊aste man hitta en formel som matchar. När man har hittat formeln
d̊a kan man börja lägga upp arbetet, som det ska vara.

Hur gör du för att hitta den här formeln?

01.33
Physics Handbook. Det beror ju p̊a lite eller om man g̊ar till vilket kapitel
jobbar jag p̊a. Aa d̊a g̊ar jag tillbaka p̊a kapitelsammanfattningen och tittar.

Och d̊a använder du kursboken?

01.52
Ja, precis eller ja oftast d̊a physics handbook. Fysikbiblen.

Kan du beskriva lite mer hur du gör?

Mmm... Ja...

Vad brukar du använda mer än physics handbook?

02.15
Jag använder en räknare för att räkna ut mina tal. Och s̊a använder jag
penna och sudd s̊a jag kan skriva och sudda när det blir fel.

S̊a d̊a använder du blyerts?

02.25
Aaa när jag räknar använder jag blyerts.

När du försöker lösa ett problem?

Ja, precis.



Men sen använder du inte blyerts?

02.34
Inte när jag antecknar använder jag d̊a använder jag bläckpenna eller de
här stilo, de här gula pennorna med olika färgerna p̊a korkarna. I alla fall
olika färger s̊a man f̊ar olika färger i blocket, s̊a man f̊ar fina anteckningar,
s̊a man orkar läsa de sen.

Det l̊ater smart.

Ja, eller hur. Har du f̊att svar p̊a din fr̊aga?

Nej, jag vill nog att du försöker utvärdera lite mer. Använder du
datorn n̊agonting?

Ja, ibland om jag inte först̊ar vad det är jag har gjort. Hur man ska integrera
eller derivera. Kan använda Can Academy ibland, tycker jag väldigt mycket
om. Tycker väldigt mycket om wolframalpha.

Använder du n̊agra andra sidor fr̊an internet?

03.56
Wikipedia ibland. Eller jo, wikipedia är ju nästan bibeln, där man f̊ar alla
annan information ifr̊an. Den förklarande texten till alla formler. Eller s̊a
g̊ar jag in p̊a studentportalen och läser dokument där om det st̊ar n̊agonting
där.

Men annars när du löser fysikproblem s̊a använder du papper,
penna, miniräknare och?

04.39
Sudd, physics handbook, olika internetsidor, kursboken. Typ.

Har du med dig n̊agot mer?

Eee...

Är det din metod att lösa en fysikuppgift?

05.01
Nja, jag vet inte riktigt.



Brukar du prata högt med dig själv?

05.10
Ja, det brukar jag faktiskt. Eller om jag sitter hemma s̊a lyssnar jag p̊a
musik. Och s̊a sitter jag och s̊a vi ett B där har vi ett A där och s̊a ska vi
göra s̊ahär kan vi använda arbete och energiprincipen, s̊a m̊aste jag sätta in
den. Oj, nu missade jag n̊agonting här. Vad har jag missat, m̊aste sätta in
det. Fast bara när jag sitter själv annars s̊a stör jag för mycket.

Ja, det gör man ju.

05.39
S̊a är det p̊a tentor. S̊ahär; Oj, sitter jag och pratar högt nu? Nej, juste jag
viskar bara lite jag kanske ska vara tyst, ska försöka att inte viska.

Ja, under tentan allts̊a. Helt tyst i fem timmar.

05.53
Eller hur. Det är lite jobbigt... Min pappa säger alltid att man ska använda
samma metoder som man använder p̊a tentan, ska man använda när man
pluggar. S̊a man f̊ar in den vanan och d̊a är det jobbigt när man sitter och
pratar för sig själv. För att jag tänker högt eller liksom... Jag pratar med
mig själv jämt.

Du är inte ensam, jag tycker det är lättare.

06.18
Eller hur! Och d̊a sitter man... Det är ju verkligen s̊a man ska ju göra likadant
för man ska ju göra likadant p̊a tentan sen. Men sitter man och pratar, d̊a
blir det ju att man hamnar i den här koncentrationsbubblan. D̊a börjar man
ju viska eller prata; Oj, nu m̊aste jag vara tyst. Ojoj, pinsamt.

Sätter du dig i mitten eller längst bak s̊a att du inte behöver
störa n̊agon annan? Eller sätter du dig inte i n̊agon av de där
glasburarna?

06.52
Jag tycker inte om när det är för tyst. D̊a kan jag inte koncentrera mig.
S̊a jag sätter mig i den här främre delen. För jag tycker inte om att se hur
m̊anga det är som är kvar. Utan jag vill ha min egna lilla... Min tid är min
tid liksom. Sen s̊a f̊ar alla andra göra som de vill.

Annars när du ska lösa n̊agonting, speciellt nu i mekanik nu när
det änd̊a är problem som man skulle kunna konstruera själv?
Använder du experiment?



07.27
Nej, det brukar jag inte göra. Men jag brukar rita bilder, s̊aklart. Sätta ut
krafter och... Eller när man... Ibland använder man pennan eller suddet för
att se typ s̊ahär; Om man skulle kasta den s̊ahär, ungefär, hur skulle det
hända om man kastar. Om man släpper och kastar hur l̊angt kommer den,
vad kommer vara skillnaden.

Och s̊a använder du olika vinklar när du kastar iväg suddet eller?

08.03
Vi hade p̊a det här mastering physics. Det programmet har vi använt väldigt
mycket i mekaniken som inlämningsuppgifter. Och d̊a fick man skjuta en
kanonkula fr̊an olika höjder och fr̊an olika vinklar och se hur l̊angt den
kommer.

Som ett litet spel nästan?

08.26
Ja, det var jätteroligt faktiskt. Men det har varit ett hjälpmedel ocks̊a ma-
stering physics, fin först̊aelseform.

2. Upplever du idag att det du gjort idigare inom mekanik är
n̊agonting du är säker p̊a?

08.54
Nej. Det har ju inte g̊att s̊a bra. D̊a är jag ju inte s̊a säker p̊a n̊at. Jo, det
är ju mycket jag är säker p̊a faktiskt Jag vet ju hur man använder arbete-
engergiprincipen, arbetar om de, bryta ut den jag vill ha. Dom formler man
använder ofta dem blir man ju säker p̊a.

S̊a du känner dig änd̊a bekväm med de formler/ekvationer som
används i mekaniken?

09.26
Ja, kanske inte alla. Inte tork och vad heter de angular momentum?

Vad heter det p̊a svenska?

09.37
Jag vet inte. Jag använder bara physics handbook.

Hur ser formeln ut? Kan du se den framför dig?



09.49
Tau är lika med L kryss r. Nej, nu sa jag fel. Äsch, jag kommer inte ih̊ag.

Jag kan säga det. Tau det är r kryss F.

10.09
r kryss F, s̊a var det!

Vad st̊ar r för?

10.13
r är riktningsvektor.

Bra och vad st̊ar F för?

10.18
F är kraft.

Och d̊a blir det kraftmoment.

10.24
Kraftmoment s̊a var det ja!

För den här armen gör att det är ett moment istället för... Egent-
ligen kan man ju säga kraftarm men man säger kraftmoment.

10.34
Kraftmoment, s̊a heter det.

Och det är tork.

10.39
Det är tork.

Och d̊a m̊aste det andra vara det andra.

10.42
Ja, angular... Vinkel... Vinkelmomentum. Vinkelmoment?

Ja. Och d̊a är det ju r kryss p.

10.55
Juste och det är d̊a rörelsemängdsmoment.

Toppen!



11.02
Eller hur! Jag f̊ar alla rätt p̊a provet! Woho!

Hur kommer det sig tror du? Att du inte är säker. Varför svarar
du nej?

11.22
Jag har ju kuggat mina tentor...

Men tror du det har n̊agot med hur du lär in dig?

11.29
Ja, det tror jag absolut.

Och hur de presenterar...

11.33
Dels hur de presenterar. Sen är det ocks̊a. Jag vet att jag är jätted̊aligt p̊a
att förbise vissa saker i en uppgift. Typ att ja men... jag kommer inte p̊a
n̊agot bra exempel. Men har man en uppgift s̊a är det ju vissa nyckelord
och de kan jag lätt missa för att jag läser uppgiften för snabbt. S̊a tar jag
det jag behöver och s̊a löser jag en uppgift och s̊a ver det visst att jag löser
n̊agot annat än vad det egentligen va.

D̊a blir man ju glad för den lilla saken men det var inte det fr̊agan
fr̊agade efter.

Precis. S̊a att...Vad var fr̊agan?

Hur kommer det sig att du inte känner dig s̊a...

12.15
Dels har jag väl en konstig... Eller konstig men fel studieteknik som gör att
jag inte lär mig det jag behöver lära mig. Sen är det ju ocks̊a att... Men den
pedagogiken som är p̊a föreläsningarna är kanske inte heller den bästa vilket
gör att det är sv̊art att först̊a. Vi har haft lite... P̊a lite andra ämnen har
vi haft för mycket föreläsningar och för f̊a räknetillfällen. Och d̊a lär man
sig inte metoden utan bara teorin. Men det är ju inte det man har tenta p̊a.
Utan man m̊aste ju räkna.

Ja, om nu tentan är en s̊an räknetenta.

13.00
Precis. Det m̊aste ju matcha.



3. Använder du dina fysikkunskaper p̊a n̊agot speciellt sätt i
vardagen? Allts̊a använda du dig av fysikrepresentationer till
vardags?

13.25
Ja, det gör jag!

Åh, berätta!

13.30
Alltid när jag ser. Eller s̊ahär; Vi pratade om klättring ig̊ar exempelvis. Jag
klättrar. S̊a har jag en kompis som hade en kompis vars dejt d̊a som sa att
han kunde klättra. S̊a hon l̊ater honom säkra henne s̊a hon klättrar upp för
den här väggen. Säkra d̊a h̊aller man i repet s̊a hon ska trilla ner. Sen när
hon är uppe där d̊a säger hon: Jag vill komma ner. Och han säger: Jag vet
inte hur jag ska f̊a ner dig. Och hon f̊ar s̊aklart panik och hon var väl tolv
meter upp i luften. Och d̊a, jag börjar s̊ahär; Ja, man kan ju räkna p̊a hur...
Vilken kraft det kommer vara sen när hon är där i golvet. Och min kompis
bara; Nej, nej det behöver du inte göra. Det är lugnt.

Det var ett sätt, du kände att du kan räkna ut vilken kraft hon
kommer sl̊a i där nere om du vet...

14.34
Ja, eller vilken hastighet och d̊a kan man f̊a ut vilken kraft och lite s̊adär.
Det tyckte jag var väldigt roligt. Kompisen var ju inte med när vi pratade
om den här händelsen. Det kanske inte hade varit s̊a okänsligt men ja...

Är det ofta s̊a när du ser att saker faller som du försöker räkna ut
accelerationen p̊a den eller?

14.59
Kanske inte accelerationen. Men mer s̊ahär; Typ när man hänger p̊a en vägg
som lutar ut̊at och s̊a är det väldigt tungt. Ja, okej nu har jag en ganska
stor tyngd här i mina armar.

Jag vet formeln för den eller jag skulle kunna räkna ut det här.

15.20
Ja, precis framför allt det här; Jag skulle kunna räkna ut det här om jag
ville men nej.

Ja, tänker du p̊a n̊agon annan fysikrepresentation typ när du åker
bil.



15.34
Ja, min pappa är fysiker och min syster ocks̊a. S̊a vi brukar prata om medel-
hastigheter. Eller när vi var sm̊a var det väldigt mycket s̊ahär; Pappa ville
f̊a oss att börja tänka, börja räkna lite grann. S̊a d̊a fr̊agade vi alltid: Hur
l̊angt tid kan det ta att åka dit. Aaa om du tänker dig att du åker i 70 km
i timmen och tänker att det är s̊ahär l̊angt. Hur l̊angt tid kommer det d̊a
ta? Ja, allts̊a hur l̊angt tid... Ja, jag vet inte. Brukar det alltid sluta med
s̊aklart. Men vi brukar fortfarande roa oss med det.

16.12
Eller om man kör fort typ 120 uppmot lite över mot 130 liksom och s̊a kör
n̊agon om en. Och d̊a bara oj, det där m̊aste vara... Han m̊aste köra jättefort.
Vad kan han köra? Han kanske kör om oss i. Ja, men säg att han kör. Nu
har jag inte körkort s̊a jag är inte s̊a bra p̊a s̊a här. Han kanske kör i om oss
50 km i timmen snabbare. Ja, men d̊a kör han s̊ahär mycket snabbare och
det gör att om han skulle krocka nu s̊a skulle han krocka men s̊anhär kraft
eller han bromssträcka skulle bli s̊ahär l̊ang. S̊a brukar vi diskutera i bilen
när vi kör länge.

Vad roligt. Ja.

Brukar du tänka n̊agot fysik när du cyklar?

17.07
Jag läste ju bas̊aret här och fysikläraren p̊a bas̊aret. Han berättade d̊a eller
när han skulle beskriva bromssträcka s̊a sa han: Ja, ni kör ju alldeles för
snabbt och alldeles för tokigt om ni tänker er d̊a, nu kommer jag inte riktigt
ih̊ag vad det är, men om ni dubblar hastigheten s̊a blir det väl... Eee, smällen
ni kommer f̊a... Nej, bromsträckan kommer bli fyra g̊anger s̊a l̊angt.

Jag tror det.

17.40
Ja, d̊a kommer smällen bli enorm när ni väl åker in i väggen och d̊a kommer
ni säkert och dö och det vill jag ju inte. Jag försöker tänka p̊a det för det är
lite obehagligt när man cyklar?

Annars fysikrepresentationen om du f̊ar tänka en liten stund.

18.41
Slänggungor. Kan man räkna ut vinkelhastigheten, om man vet... Vad är
det man ska ha för vinkelhastigheten nu d̊a. Eee... Nu ska vi se. A är omega
g̊anger r och det är ocks̊a vad är det v kvadrat genom r.



Ja, det är ju acceleration.

19.12
Men d̊a vet vi ocks̊a att omega är... Eee... Vänta hur blir det. Nej, det blir
fel. A, skit samma.

Jag brukar tänka att v är omega. D̊a har vi v är lika med r omega
och sen tar du v delat p̊a r s̊a f̊ar du vinkelhastigheten.

19.45
Precis. Precis s̊a.

Och vad behöver du d̊a?

19.47
Jag behöver en hastighet d̊a och r är ju radien s̊a jag m̊aste ju veta hur l̊angt
ut man sitter liksom det beror ju p̊a vad där är för vinkelhastighet man vill
ha.

N̊agot annat? Fysikrepresentationer, brukar du tänka i symboler
om du åker buss och s̊a jag vet den här bussen åker och d̊a döper
jag det här åkandet till en symbol.

20.35
Nej, det brukar jag inte.

Brukar du approximera saker?

20.40
Ja, det brukar jag faktiskt. Typ när man åker buss och s̊a är busschauffören
lite v̊aldsam och bromsar in snabbt. D̊a vet man ju att det kommer ta lika
l̊angt tid om man kör lite l̊angsammare och bromsar in mjukt. Men jag har
aldrig sagt det till busschauffören, tror han skulle bli ganska arg. Ja, nu
börjar jag f̊a slut p̊a idéer. Vad brukar man mer göra?

Brukar du komma p̊a n̊agra egna symboler och representationer?

21.20
Nej, brukar jag inte. Jag brukar använda de som finns. De man ska använda.
Men jag har f̊att veta av min kära far att jag brukar hitta p̊a egna formler
och det är inte s̊a bra. Bara; S̊ahär kan du ju inte skriva.



Det beror väl p̊a om de stämmer överens.

21.45
Fast de gör de inte. Jag försöker h̊alla mig till de ramar som finns. De
regelverk.

Regelverk, finns det n̊agot s̊ant?

22.10
Ja, det finns ju lagar d̊a m̊aste det finnas regler.

Det finns ju naturlagar sen finns det ju...

22.28
Ja, Newton har massa lagar och Euler har.

Ja, de har massa lagar. Sen finns det ju andra ekvationer som kan
vara regler men inte lagar.

Precis.

Brukar du tänka p̊a n̊agon apparat som bara; Det här är en riktig
fysikgrej eller n̊agot s̊ant?

22.58
Nej...

Eller när du använder n̊agot s̊ant att du kan mäta saker?

23.07
Nej, det brukar jag inte göra. Faktiskt. Pappa bygger egna eller vi bygger
eget hus ute där vi har sommarstället. Och d̊a blir det ibland att pappa; Ja,
nu m̊aste vi veta vilken kraft det är här s̊a vi kan ställa upp det här p̊a det
andra. Eller se till att inte väggen rasar in liksom s̊a att man sätter upp en
sektion i taget. Man kan ju inte bara h̊alla p̊a en sida när man har en vägg
som är s̊a tjock och flera meter l̊ang. Det blir lite fel liksom.



7.4 Student D

1. När du ska lösa ett fysikproblem, vilka metoder använder du
dig av?

00.18
Först börjar jag med att läsa fr̊agan, det första jag gör är att försöka först̊a
vad de fr̊agar efter att identifiera vad det är jag vill ha vad det är jag behöver
för att f̊a fram det här. D̊a brukar jag skriva s̊ahär; Ja, men hitta det här,
hitta det här, hitta det här. För ibland först̊ar man inte ens vad det handlar
om d̊a har man ingen aning. S̊a jag brukar försöka tänka p̊a... Ja, men lägga
upp en plan hur jag ska lösa det.

S̊a du börjar med att läsa igenom fr̊agan och d̊a tänkte jag först
fr̊aga är det generellt för alla fysikproblem eller är det bara för
mekanik?

01.02
Nej, generellt tycker jag. För s̊a var det lite i kvantfysik som vi läser nu. D̊a
kanske det är en fr̊aga. Kanske hitta liksom egenvärdet eller energiniv̊an och
d̊a m̊aste man veta... Vad det är...

Ja, man m̊aste hitta... Vad d̊a för n̊agot?

01.20
Jag har inte gjort de fr̊agorna än! (Skrattar) Ställ inte s̊ana fr̊agorna. (Skrat-
tar)

Jaha, men metoder.

02.10
Ja, men först att ta redan p̊a vad det är jag ska ha och sen försöker hitta
det. Det gör man p̊a beroende vad det är för uppgift. Som en uppgift jag
gjorde idag, jag kom änd̊a fram till svaret med en integral. Och s̊a bara jaja
men jag kan inte lösa integralen men jag har ju ett... Det är ju änd̊a svaret
liksom.

Det känner jag igen.

02.49
Jag men nu kom jag hit jag vet vad det är, nu är det bara mattedelen kvar.
Skitsamma. Att man änd̊a har kommit s̊a l̊angt.



Du har änd̊a kommit fram typ till lösningen. Men inte fulländat.

03.04
Nej, men det kanske ibland beror p̊a att a juste hur var det man integrerade
det här?

Vad brukar du använda dig av för material s̊a att du kan tillämpa
din metodstrategi?

03.18
När jag pluggar?

Ja, när du pluggar.

Rent generellt?

Ja.

03.24
Dels papper och penna s̊aklart när jag sitter och pluggar.

Vad d̊a för pennor?

03.30
N̊agot speciella pennor som jag har hittat, vad heter de?

White lines?

03.38
Ja, det är boken. Whitelines. Det är anteckningsbok med vita linjer, de är
skitbra. De är lite dyrare men jag tycker det är värt det. Det blir s̊a mycket
tydligare, det blir skönare för ögonen. Dels kan man följa linjerna, för att
det är linjer. Men man koncentrerar sig inte p̊a linjerna liksom för att de
är vita. Och sen speciella bläckpennor som man kan sudda bläcket i olika
färger s̊aklart, jag börjar verkligen färgkoda mycket nu. Det är s̊a fint, mycket
roligare att läsa d̊a.

Brukar du ha för n̊agon speciell färg för n̊agonting?

04.15
Det är lite olika för beroende p̊a vilka kurser som jag läser. Nu kör jag grönt
p̊a det jag tänker. Men generellt brukar jag skriva i svart. Sen olika färger
lite beroende p̊a. Men mer material brukar använda... Jag sitter vid datorn
ganska mycket. Jag kan youtuba. Jag kan googla. Jag googlar jättemycket.
Kollar p̊a wikipedia, kanske p̊a vanliga mattegrej som man har glömt s̊a kan



man googla det och f̊a upp a juste s̊ahär var det. Ibland g̊ar det fortare än
att kolla i Calculus tycker jag.

Än att kolla i Calculus s̊a g̊ar det fortare att kolla p̊a datorn?

04.59
Ja, ibland om man vet den här logaritmregeln, hur var det? D̊a kan man
bara söka och s̊anna saker. Sen kollar jag i böcker s̊aklart.

Om vi begränsar oss till mekanikdelen. Vad för materiel brukar
du använda? Vad har du använt dig av för hjälpmedel?

05.38
Datorn, papper och penna. I första mekanikkursen använde jag kursboken.
D̊a brukade jag läsa i den och för varje kapitel läsa igenom och göra sam-
manfattning p̊a det. Och stryka under i boken. För det tycker jag fungerar
bra och sammanfattningar p̊a det. Jag f̊ar bättre sammanfattningar när jag
själv f̊ar skriva det än att läsa föreläsningsanteckningar. Det funkar bättre
för mig för ofta tycker jag föreläsningsanteckningar är lite förvirrade.

Varför är de förvirrande?

06.20
Det kan g̊a fort och det kan g̊a, hoppa över massa steg s̊a man inte hänger
med. Sen när man försöker göra det själv sen blir det bara sv̊art. Det är
lättare om man är med fr̊an början och kan skriva själv sammanfattning.

Varför tror du att det är s̊a?

06.40
Dels är lärare säkert kan det s̊a himla bra s̊a de kanske inte tänker p̊a att
de behöver göra alla steg. Sen s̊aklart kan man ju fr̊aga. Ibland fr̊agar kan
du förtydliga det här. Men ibland s̊a orkar jag inte eller s̊a känner man att
man hängde inte med p̊a det här, det här skulle jag kunna för det här gick
vi igenom förra veckan. S̊a kan det bli ju mer kursen g̊ar desto mer blir det
s̊ahär; Nej, nu v̊agar jag inte fr̊aga för det här ska man kunna.

Kanske man kommer till n̊agonting som man tror att man ska
kunna för man tror att man läste det för ett år sen.

07.12
Mmmm, s̊a kan det ocks̊a vara. Precis, som vissa mattegrejer a juste hur
var det här, ja men det här m̊aste n̊an bara partiel integration kanske, hur
var det man gjorde det? Ja, men det ska jag kunna, skitsamma liksom.
S̊a kanske. S̊a är det, att det g̊ar fortare p̊a föreläsningsanteckningar s̊a d̊a



hänger jag inte med lika bra.

Vad mer använder du? Använder du physics hanbook?

07.45
Ja, juste när man kollar efter formler. Men ofta använder jag bara det i
samband med tentan s̊a jag lär mig hitta. När jag sitter och pluggar över
terminerna brukar jag oftast bara ha det i anteckningarna med formlerna
jag behöver. Jag brukar inte använda det s̊a mycket under terminens g̊ang.

Utan n̊agon vecka innan?

08.09
Ja, för att lära mig hitta.

Har det kommit sig n̊agon g̊ang att du har trott att det har st̊att
en formel i physics men s̊a gör det inte det?

08.23
Nej. Jag är mer s̊ahär att jag först f̊ar reda p̊a formlerna genom föreläsningsanteckningarna
och sen kollar jag i physics om de finns där. Och oftast s̊a gör de det. Jag
vet inte att de inte har gjort det.

För det kommer; Ja, den här vore bra om den st̊ar i physics. Åh,
det gör den inte.

Nej, okej. Jag har inte tänkt p̊a det.

Eller att det st̊ar för mycket i physics?

08.53
Jag tycker de har bra exempel. För ibland har de exempel inte bara generellt
och det tycker jag är bra. Nu kommer jag inte ih̊ag exakt, för jag vet att i
vissa kurser lär jag in saker änd̊a som inte st̊ar där. Det är klart att man
m̊aste göra. Allts̊a s̊ahär; Bra att veta saker liksom.

Jag tror att du tänker, om vi tänker p̊a mekanik s̊a kanske du
tänker p̊a de här olika tröghetsmoment.

09.22
Ja, de finns ju med!



Att de var för flera olika geometriska figurer.

09.25
Ja, de var jättebra.

När du ska lösa ett fysikproblem. Beskriv igen tillvägag̊angssättet
som du gör.

09.43
Okej, s̊a först försöker jag identifiera, vad det är jag vill f̊a ut och vad det
är jag behöver göra för att f̊a ut det. Liksom lägga upp en plan. Sen kanske
jag kollar upp relevanta formler och skriver upp vad jag vet. Men det här
kanske har en tork, vad är tork liksom. Skriver upp vad jag vet. Allt som är
givet brukar jag skriver upp, först. Sen försöker man klura ut vad det är...
Hur kan det svänga ihop. Jag vet inte mer vad jag ska säga. Men om det är
en formel jag vill veta ja men jag vill ha ut... Säg tork, jag behöver kraften.

S̊a behöver du veta n̊agonting mer?

10.39
S̊a m̊aste jag veta n̊agot för att f̊a ut kraften. Det blir steg. Först m̊aste jag
hittade det här och sen kan jag använda det för att f̊a ut svaret.

Skriver du alltid ner allting eller använder du dig av n̊agot annat
sätt till exempel att du st̊ar upp och pratar eller att du filmar dig
själv?

10.58
Nej, det gör jag inte. Men det kan hända att jag pratar högt när jag tänker.
Men jag skriver oftast ner alltig, d̊a först̊ar jag. Jag brukar ibland läsa igenom
uppgifterna efter̊at och d̊a först̊ar jag det. För mig funkar det att skriva,
funkar bra för att lära mig.

2. Upplever du idag att det du löst tidigare inom mekanik är
n̊agot som du är säker p̊a?

11.37
Hmmm... Nja, inte allt. Vissa grejer kan jag känna mig mer säker p̊a än
andra. Till exempel det här vad heter det referens, accelererande referens-
system. Det gick vi igenom ganska snabbt och det var sv̊ara uppgifter. Sen
hade vi aldrig det p̊a tentan och han iprincip han sa att vi inte behövde
plugga p̊a det s̊a d̊a var det inte s̊a... Vilket var lite d̊aligt kanske. Det är en
sak som jag inte riktigt lärde mig.



Som kanske är ganska väsentligt i meterieologsamanhang?

12.10
Precis. Men sen har man lärt sig i efter̊at att använda... I matte har man
använt vektorer p̊a ett helt annat sätt. S̊a nu tror jag att jag skulle klara de
uppgifterna mycket bättre än vad jag gjorde d̊a, tror jag.

Härligt.

12.26
Ja. Jag känner mig mycket säkrare p̊a vektorer och hela den analysdelen.

Och om du skulle jämföra med andra kurser känner du att du är
mest hemma i mekaniken eller är du mest hemma i n̊agon av de
andra fysikkurserna som du har...?

12.49
D̊a är det mest mekanik, tror jag. I alla fall generellt eftersom mekanik var
ju... Iallafall KF den är ganska ytlig p̊a väldigt m̊anga delar s̊a därför kändes
den som man helt klara.

För elektromagnetismen det liksom...?

13.15
Jag tyckte den var rätt sv̊ar. Det var mycket nytt i den kändes det som. Den
hade jag inte lika bra pejl p̊a som mekanik.

3. Använder du dig av dina fysikkunskaper p̊a n̊agot speciellt
sätt i vardagen? Allts̊a brukar du använda dig av fysikrepre-
sentationer till vardags?

13.51
Nej, det tror jag inte. Om jag använder mig av fysikrepresentationer? Vad
menar du d̊a?

Om du till exempel åker en buss och sen tänker du att bussen åker
med en viss hastighet och att; Jag döper den här hastigheten till
v.

14.12
Om jag brukar tänka s̊a om saker och ting?

Ja, eller att du kanske tänker när du lagar mat hemma och ser att
n̊agot kokar upp att du vet vad den processen heter.



14.23
Nej, jag brukar inte tänka s̊a mycket s̊a om vardagliga saker. Men...

Eller att du tänker p̊a molnbildning, det sker p̊a en viss höjd?

14.34
Det är mer s̊a!

Det är ju en form av fysik.

14.37
Ja, det är det. Jag tänker mer p̊a s̊ant som jag tycker är lite s̊ahär; Åh, vad
häftigt! eller Åh, vad fint! Till exempel: Åh, en regnb̊age, just det. Åh, det
kommer en annan regnb̊age och den är inverterad! Liksom. Och om jag ser
norrsken s̊a bara: Åh, vad häftigt.

Du vet hur det g̊ar till?

14.58
Ja, precis. Att det är solstormar som elektromagnetiska v̊agor som träffar
atmosfären, liksom. Ja, d̊a kan jag tycka det är häftigt.

S̊anna synliga som man kan se?

15.12
Ja, för det tycker jag är jättehäftigt. Med till exempel optiska fenomen i
atmosfären överhuvudtaget. Jag blir jättefascinerad.

S̊ahär halos. När man ser s̊a känner man sig lyckligtlottad.

15.22
Ja. Och det finns jättem̊anga olika grejer som synvillor med sol. När solen
g̊ar ner och jättevackert.

Att det bara blir rött liksom.

15.31
Och fina moln! Åh,det blir helt rosa, wow! D̊a kan jag tänka s̊a. Men inte...
När n̊agot är mer märkvärt liksom.

När n̊agot urskiljer sig som inte egentligen är s̊a vardagligt.

15.49
Ja, precis. D̊a är det mer. Jag brukar inte tänka s̊ahär; Ja, jag kan ju prata
s̊ahär för att det finns friktion liksom. Inte s̊a direkt.



Tänker om du åker karusell eller åker bil. Du ska svänga och s̊a
känner du att du trycks ut, du p̊averkas av krafterna. Tänker du
n̊agonting s̊ahär vektorer? Ser du pilar framför dig eller?

16.25
Nej. Det gör jag inte. Jag vet ju allts̊a... Det är mer när det är problem och
vet att jag bara a juste s̊ahär kan det vara ibland. Men jag brukar inte tänka
p̊a det för att det händer s̊a ofta liksom. Man gör det s̊a ofta s̊a det är inte
s̊a konstig grej. Men när man läser om fysik och när man gör problem s̊a
tänker man ju p̊a sig själv när man har gjort det. P̊a s̊a sätt s̊a relaterar
man det. Men man tänker inte p̊a det varenda g̊ang.

Du brukar inte föreställa dig att bilar är som rullande l̊ador?

17.00
Nej, det brukar jag inte göra.

Nej, det brukar inte jag göra heller. (skratt) N̊agot mer som händer
till vardags... Och s̊a tänker du att det här vet jag hur det g̊ar till
eller har du n̊agon g̊ang tänkt ja men s̊ahär vill jag representera
det. Hitta p̊a n̊agon egen representation?

17.30
Nej. Nej, jag tror inte det. Inte vad jag kommer p̊a s̊ahär. Det är sv̊art att
bara... Nej, tror inte det...

Du kan tänka lite.

17.48
Allts̊a ge en representation? Menar du att jag ska försöka?

Ja, men jag tänker typ mekaniken och s̊a brukar det vara saker
som snurrar.

18.00
Ja, som det här att om man snurrar runt och h̊aller händerna. Om man snur-
rar p̊a en s̊anhär stol och h̊aller händerna s̊ahär. Sen s̊a snurrar det snabbt
och s̊a snurrar det snabbare och snabbare och det är ju för att trögheten
liksom... Ja, men det kan jag tänka p̊a. S̊ahär ja men att det funkar liksom
att jag vet att det blir s̊a.

Att det funkar? S̊a du litar p̊a ekvationerna?

18.20
Ja, det gör jag. Ja, men man vet ju att det är s̊a för att man har sett det.



Sen s̊a vet man att det fungerar med ekvationerna. Det bekräftar liksom
det.

S̊a du skulle säga att alla ekvationer i physics handbok stämmer
med verkligheten?

18.38
Jag skulle inte vilja säga alla. För det vet jag inte. Men.

Du vet inte om alla än men de som du har bekantat dig med än
s̊a länge.

18.44
Ja, de flesta iallafall som att det stämmer ju faktiskt. Det g̊ar snabbare när
man drar in. Det kan jag tänka.

Tänker du p̊a fysik n̊agonting när du cyklar? Om du tänker dig
n̊agonting som du har lärt dig ifr̊an de här mekanikkurserna...
Fysik fr̊an d̊a första året och sen, ja det här hade jag inte tänkt
p̊a innan eller?

19.19
Ja, men mycket s̊ant där. Jag har ju blivit mer intresserad av att typ kolla
p̊a himlen och se vad fint det här var. Det har blivit mycket av sen jag
började här och att liksom... Visst tänker man mer s̊ahär nu att. Om man
till exempel vet som det här med att dra in armarna. Om jag vet att det är
s̊a d̊a tänker jag ju. Ja, men nu... Om jag ser n̊agon gör det till exempel. Ja,
men juste, det funkar och jag vet att det stämmer med ekvationerna. Innan
visste jag bara att det blir s̊a inte att det heller fanns en bekräftning.

En universell ekvation som alltid fungerar.

19.55
Precis. S̊a nu visst man ser saker lite annorlunda för man kan först̊a det inte
bara att funkar utan att det finns bekräftat i matematiken ocks̊a i fysiken.

Eller att det alltid funkar? Är det det?

20.14
Nu vet man ju att det är s̊a.

D̊a behövde man en liten ekvation för det.

20.21
Mmm. Förr i tiden visste man bara att det var s̊a för att man har sett det



eller att man trodde att det var s̊a.

Man vet att man inte ska svänga för fort p̊a is för att d̊a halkar
man. Men nu vet man att det är ingen friktion.

20.40
Precis. Lite s̊a.



8 Stimulated Recall Protocol

8.1 Student A

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an när vi genomförde försöket?

Hur minns du tillfället? Hur kände du dig?

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?

Hur kändes det att använda Ipad?

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik?

Jag kommer visa dig ett par korta klipp som jag tyckte var intressanta. Jag
kommer först spela upp de och ställa n̊agon fr̊aga men du f̊ar pausa när som
helst under tiden och berätta hur du upplevde det.

Första spelkortet med fjäderekvationer

00.00-00.10 Vad tyckte du om att skriva matte p̊a Ipad?

02.22-02.46 Vad tänker du här? Hur känner du dig här?

03.25-03.30 Vad tycker du om det? Hur menar du med sv̊art? Vad är
det som är sv̊art?

04.27-04.38 Hur var det du tänkte här?

05.26-06.02 Hur tänker du här? Vad tänkte du när du ritade ut x?

06.04-06.10 Hur kommer det sig att du väljer en l̊ada?

06.10-06.35 Hur tänkte du kring de saker du ritar ut?

06.40-06.50 Vad menar du här? Ja, kan du förklara lite mer?

07.36-08.14 Vad tänker du här?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det att prata med sig själv?



Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 08.39-09.23

Vad tycker du om din förklaring? Hur kändes det?

Hur tycker du din bild representeras med det du säger?

Hur kändes det att förklara sin bild för andra?

Hur tyckte du det var att redovisa n̊agot med Ipaden?

Hur kändes det att bli filmad?

Slutbilden 10.48
Vad tycker du om poängen du f̊att p̊a bilden och fr̊agan?

Andra spelkortet med rörelsemängdsmomentekvationerna

Nu ska vi kolla p̊a n̊agra korta klipp fr̊an rörelsemängdsmoment g̊angen. Det
är bara att pausa när du känner för att du vill berätta om n̊agot du kände
kring det här.

00.30-01.20 Vad tänker du när du skriver ner ekvationerna?

03.00-03.10 Vad tänker du här? Vad tror du att du tänker här?

03.16-03.38 Vad tänker du kring det här? Hur känner du dig här?

05.30-05.40 Vad tänker du här? Vad menar du med sv̊art? Kan du
förklara lite mer?

07.00-07.40 Hur tänkte du kring ditt förslag? Kan du förklara det igen?
Hur menar du?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv?

08.10-09.00 Hur kände du dig när du gjorde presentationen? Vad me-
nar du att ditt förslag inte passar in?

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen

Vad tycker du om din förklaring?

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?



Slutbilden 10.17
Vad tycker du om poängsättningen den här g̊angen?

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysikekvationer.

Vad tycker du om det? Ja, överlag hur kändes det?

Hur tänker du nu om hur formlerna fungerar?

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde?

Tycker du det är n̊agonting som saknades?

Intervjun

00.18-055 Vad tänker du om det upplägget av problemlösning i fysik?
Vad tycker du?

01.21-02.10 Hur tänker du kring färgkodningen? Ja, hur tänker du med
de representationerna du gör med färgerna?

02.23-02.51Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem? Kan
du förklara lite mer om din studieteknik.

06.00-06.14 Hur upplever du fysik när du f̊ar använda höger handsre-
geln?

06.34-06.55 Hur känner du dig kring det här? Hur känns det i kroppen?
Ja, kan du förklara lite mer. Hur menar du?

07.36-07.53 Hur tänker du kring det här med att man har upplevt det
själv och att lära sig fysik? Kan du förklara mer det du sa om att du
kommer ih̊ag det som verkar coolt.

09.20-09.52 Vad menar du här? Ja, vad menar du med intuitivkänsla?

12.51-13.30 Hur känner du inför det? Hur känns det att studera fysik
när du har den känslan?

13.30-13.57 Vad tänker du kring de representationerna du säger här?
Hur är din känsla inför det?

14.33- 15.19 Hur tänker du kring det här? Tycker du det verkar vara
n̊agon skillnad p̊a fysik och meteorologi?

Okej, det var min sista fr̊aga till dig. Är det n̊agot mer du skulle vilja säga
om det här? Annars s̊a vill jag säga tack s̊a mycket!



8.2 Student B

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an när vi genomförde försöket?

Hur minns du tillfället? Hur kände du dig?

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?

Hur kändes det att använda Ipad?

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik?

Jag kommer visa dig ett par korta klipp som jag tyckte var intressanta. Jag
kommer först spela upp de och ställa n̊agon fr̊aga men du f̊ar pausa när som
helst under tiden och berätta hur du upplevde det.

Första spelkortet med fjäderekvationer

00.01 Vad tyckte du om att skriva matte p̊a Ipad?

00.08-00.20 Vad tänker du här? Vad är det som gör att du tänker p̊a
en fjäder?

00.25-01.06 Hur känner du dig här?

01.14-01.24 Hur tänker du kring vikten du ritade ut?

01.24-01.36 Vad tänker du kring de pilar du ritar ut?

02.00-02.25 Hur känner du dig här? Ja, hur menar du?

02.40-03.00 Vad tänker du här? Kan du förklara lite till?

03.37-04.02 Hur tänkte du här? Hur kände du dig här? Hur tänkte du
kring att rita ut ”x=0” där du gjorde?

04.20-04.45 Hur tänkte du när du skrev in ett likamed-tecken i fr̊agan?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det att prata med sig själv?



Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 05.34-06.22

Vad tycker du om din förklaring?

Hur kändes det att förklara din bild för andra?

Hur tycker du din bild representeras med det du säger?

Hur tycker du din fr̊aga representeras med det du säger?

Hur tyckte du det var att redovisa med Ipaden?

Hur kändes det att bli filmad?

Slutbilden 07.25
Vad tycker du om poängen du f̊att p̊a bilden och fr̊agan?

Rörelsemängsdsmoment
Nu ska vi kolla p̊a n̊agra korta klipp fr̊an rörelsemängdsmomentg̊angen. Det
är bara att pausa när du känner för att du vill berätta om n̊agot du kände
kring det här.

00.00-00.20 Vad tänkte du när du skrev ner ekvationerna?

00.20-00.36 Hur tänker du här? Kan du förklara lite mer?

01.00-01.35 Kan berätta om hur du kände dig här?

01.35-02.01Hur tänker du den här g̊angen d̊a du ritar bilden? Kan du
förklara lite mer?

02.14-02.38 Kan du berätta om hur du kände dig här?

02.38-02.58 Vad tänker du om det förslaget?

03.08-04.04 Hur tänker du här?

04.43-04.51 Vad tänkte du här?

04.51-05.33 Vad är det som f̊ar dig att ändra dig?

05.54-06.10 Hur känner du dig här?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv?



Efter att ha lyssnat p̊a presentation 06.38-07.55

Hur kände du dig när du gjorde presentationen?

Vad tycker du om din förklaring? Ja, men hur menar du d̊a?

Hur tycker du din bild representeras med det du säger?

Hur tycker du din fr̊aga representeras med det du säger?

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?

Diskussion 07.55-08.42
Hur kände du dig under diskussionen? Ja, vad menar du?

Slutbilden 10.00
Vad tycker du om poängsättningen den här g̊angen?

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysikekvationer.

Vad tycker du om det? Ja, överlag hur kändes det?

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde?

Tycker du det var n̊agonting som saknades?

Intervjun

03.14-04.18 Vad tänker du kring det upplägget av problemlösning i
fysik som du just beskrivit? Vad tycker du om det? Hur tänker du
kring det här ”Sen försöker jag hitta det”?

01.04-01.55 Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem? Kan
du förklara lite mer om din studieteknik. Vad tycker du om det sättet?

04.50-05.30 Hur tänker du kring det här ”Som man skulle svara p̊a en
tenta.”

06.03-06.18 Vad tänker du kring det?

07.34-07.51 Kan du förklara lite mer om vad du tänker här?

06.00-06.14 Hur upplever du fysik när du f̊ar använda höger handsre-
geln?



08.20-08.46 Hur känner du dig kring det här? Hur känns det i kroppen?
Ja, kan du förklara lite mer. Hur menar du?

09.14-09.46 Vad menar du här? Kan du förklara lite till?

09.46-10.22 Hur känns det att studera fysik när du har den känslan?

11.26- 11.43 Vad tänker du kring det här? Hur är din känsla för fysik
när du säger det här? Ja, vad tycker du?

12.14-12.40 Vad är det som gör att du minns det exemplet? Vad tänker
du kring den här pilen?

12.40-12.48 Vad är det som gör att du minns det här exemplet?

12.50-13.02 Vad tänker du kring det här?

13.40-14.06 Vad tycker du om det här? Ja, vad menar du med det här?

15.43-15.52 Vad menar du här? Kan du förklara?

Okej, det var min sista fr̊aga till dig. Är det n̊agot mer du skulle vilja säga
om det här? Annars s̊a vill jag säga tack s̊a mycket!



8.3 Student C

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an när vi genomförde försöket?

Hur minns du tillfället? Hur kände du dig?

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?

Hur kändes det att använda Ipad?

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik?

Jag kommer visa dig ett par korta klipp som jag tyckte var intressanta. Jag
kommer först spela upp de och ställa n̊agon fr̊aga men du f̊ar pausa när som
helst under tiden och berätta hur du upplevde det.

Första spelkortet med fjäderekvationer

01.52-02.08 Hur kommer det sig att du tänker att det är en fjäder?

02.08-02.40 Hur tänker du här? Hur menar du det du har ritat?

02.40-02.52 Hur känner du dig här? Vad tänkte du här?

02.52-03.14 Vad tänkte du här? Hur kommer det sig att du ändrar
dig?

03.14-03.51 Hur tänkte du här? Kan du förklara lite mer?

04.10-04.49 Vad tänker du här? Hur menar du?

05.00-05.20 Vad menar du beskriva rörelsen? Kan du förklara lite mer?

06.00-06.40 Hur känner du dig här? Vad tror du att du tänker?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det att prata med sig själv? Ja, vad menar du?

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 06.51-07.22

Vad tycker du om din förklaring? Hur kändes det?

Hur tycker du din bild representeras med det du säger?



Hur tycker du din fr̊aga representeras med det du säger?

Hur kändes det att förklara din bild för andra?

Efter att ha lyssnat p̊a diskussionen 07.22 - 08.22

Hur kände du dig i den här diskussionen? Ja, hur menar du?

Hur tyckte du det var att redovisa med Ipaden?

Hur kändes det att bli filmad?

Slutbilden 10.41
Vad tycker du om den poängen du f̊att p̊a bilden och fr̊agan?
Hur kändes det att ge ut poäng?

Rörelsemängsdsmoment
Nu ska vi kolla p̊a n̊agra korta klipp fr̊an rörelsemängdsmoment g̊angen. Det
är bara att pausa när du känner för att du vill berätta om n̊agot du kände
kring det här.

00.30-01.15 Vad tänker du när du skriver ner ekvationerna?Hur känns
det att skriva p̊a Ipaden?

02.28-02.53 Vad tänker du här? Hur känner du dig? Kan du förklara
lite mer om vad du menar att du blandar ihop?

03.00-03.05 Kan du berätta mer om din minnesregel?

03.44-03.57 Vad är det som är sv̊art? Kan du förklara lite mer?

04.44-05.00 Vad tänker du här? Vad är det som f̊ar dig att ändra dig?

05.15-05.27 Hur känner du dig här?

06.00-06.17 Hur tänker du kring vinkeln?

07.05-07.20 Hur tänkte du kring din fr̊aga?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv?



Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 08.21-09.43

Vad tycker du om din förklaring? Ja, hur menar du? Kan du förklara?

Hur kände du dig när du gjorde presentationen?

Hur tycker du din förklaring stämmer överens med din bild?

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?

Slutbilden 11.19
Vad tycker du om poängsättningen den här g̊angen?

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysikekvationer.

Vad tycker du om det? Ja, överlag hur kändes det?

Hur tänker du nu p̊a hur formlerna fungerar?

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde?

Intervjun

01.00-01.30 Vad tycker du om det upplägget att lösa fysikproblem som
du just beskrivit? Vad menar du med att lägga upp arbetet? Skulle
du vilja beskriva din lösningsmetod igen? Och vad tycker du om det
sättet?

04.26-04.56 Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem?

03.01-03.09 Hur tänker du kring färgkodningen? Ja, hur tänker du med
de representationer du gör med färgerna? Vad brukar du färgkoda?

05.12-05.27 Kan du beskriva lite mer om hur du känner dig när du
studerar som du just sa?

06.24-06.40 Hur känns det? Kan du förklara lite mer hur du tänker
och känner vid tentamen?

08.06-08.36 Vad tänker du kring att just det exemplet fastnade? Vad
menar du med fin först̊aelse form?

08.54-09.17 Hur känner du dig när du säger det här?

11.38-11.59 Hur känns det att studera fysik när du har den känslan?



14.00-14.22 Hur känner du dig när du f̊ar det bemötandet?

14.33-14.38 Vad tänker du om fysik när du säger s̊a?

15.20-15.24 Hur känns det att säga s̊a? Kan du förklara lite mer kring
vad du menar här? Hur kommer det sig, tror du, att du svarar ”men
nej”? Vad tänker du om fysik när du säger s̊a?

18-40-19.28 Hur känner du dig här? Hur gör du när du försöker komma
ih̊ag?

Okej, det var min sista fr̊aga till dig. Är det n̊agot mer du skulle vilja säga
om det här? Annars vill jag säga tack s̊a mycket!



8.4 Student D

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an när vi genomförde försöket?

Hur minns du tillfället? Hur kände du dig?

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?

Hur kändes det att använda Ipad?

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik?

Jag kommer visa dig ett par korta klipp som jag tyckte var intressanta. Jag
kommer först spela upp de och ställa n̊agon fr̊aga men du f̊ar pausa när som
helst under tiden och berätta hur du upplevde det.

Första spelkortet med fjäderekvationer

00.50-01.05 Vad tänkte du här? Vad var det som gjorde att du tänkte
det där?

01.50-02.08 Hur tänkte du här? Hur tänkte du kring pilarna?

02.38-02.58 Hur kommer det sig att du tänker s̊a? Kan du förklara?
Kommer du ih̊ag hur det kändes att skriva p̊a Ipaden?

03.02-03.15 Hur tänkte du kring hastighet och skrev acceleration? Kan
du förklara lite mer? Hur tänkte du kring att skriva ut en pil?

03.30-04.05 Vad tänkte du om din fr̊aga? Kan du förklara lite till?
Varför tänkte du att du skulle skriva ut x?

06.03-06.11 Kommer du ih̊ag det? Hur kände du dig här?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det att prata med sig själv? Ja, vad menar du?



Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 08.14-09.18

Vill du lyssna p̊a förklaringen igen?

Vad tycker du om din förklaring? Hur kändes det?

Hur tyckte du din fr̊aga representerar din bild och ekvationerna?

Hur kändes det att förklara sin bild för andra?

Hur tyckte du det vara att redovisa n̊agot p̊a Ipaden?

Hur kändes det att bli filmad?

Slutbilden 10.48
Vad tycker du om poängen p̊a bilden och fr̊agan?

Rörelsemängsdsmoment
Nu ska vi kolla p̊a n̊agra korta klipp fr̊an rörelsemängdsmoment g̊angen. Det
är bara att pausa när du känner för att du vill berätta om n̊agot du kände
kring det här. Vad kommer du ih̊ag fr̊an den här g̊angen?

01.42-02.04 Vad var det du tänkte här? Hur tänkte du kring att ta en
pil?

02.28-02.48 Hur tänkte du kring det här?

03.03-03.40 Hur kommer det sig att du ändrar dig? Vad tycker du om
hur du har ritat pilarna?

03.55-04.24 Vad tänkte du här?

04.24-04.51 Vad tyckte du om att skriva p̊a Ipaden?

05.25-05.58 Hur tänker du här?

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”
Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv?

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen 07.35-08.45

Vad tycker du om din förklaring? Ja, hur menar du? Förklara.

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?



Efter att ha lyssnat p̊a diskussionen 08.45-10.15

Kan du berätta om hur du kände dig i den här diskussionen?

Ja, hur menar du?Ja, hur upplevde du det? P̊a vilket sätt kände du
dig?

Slutbilden 11.37
Vad tycker du om den här poängsättningen den här g̊angen?

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysikekvationer.

Vad tycker du om det? Ja, överlag hur kändes det?

Hur tänker du nu om hur formlerna fungerar?

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde?

Tyckte du att det var n̊agonting som saknades?

Intervjun

00.10-00.42 Vad tänker du kring det och upplägget som du gjort i den
här undersökningen? Ja, vad tycker du om sättet att lösa fysikpro-
blem?

04.00-04.08 Hur tänker du kring färgkodningen? Ja, hur tänker du med
de representationer du gör med färgerna?

05.38-06.05 Hur tänker du kring dina sammanfattningar? Hur gör du
dina sammanfattningar? Vad tycker du om det?

07.45-07.55 Vad tycker du om det här att man ska lära sig hitta? Vad
känner du om det?

09.45-10.48 Vad tycker du om det här tillväga g̊angsätt? Ja, hur menar
du?

10.50–11.14 Vad tycker du om din teknik?

11.41–12.05 Vad var det som var sv̊art? Hur tänker du kring det?

12.15-12.34 Hur tänker du och känner kring det?

14.15-14.27 Hur kommer det sig tror du?



15.25-15.45 Hur menar du här av att n̊agot är märkvärt?

16.31-16.52 Hur tänker du kring det här att man har upplevt det själv?
Är det lättare att komma ih̊ag n̊agot som man upplevt?

19.20–19.51 Vad menar du med det? Att det blir s̊a?

20.10–20.28 Hur menar du att det representeras i matten? När g̊ar det
fr̊an att du tror n̊agonting till att du vet det?

Okej, det var min sista fr̊aga till dig. S̊a känner du att det är n̊agot mer du
vill berätta om det här? Annars vill jag säga tack s̊a mycket!



9 Transkriberat Stimulated Recall

Forskaren markeras i fet textformat och studenten i normalt textformat.

9.1 Student A

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an den g̊angen d̊a vi gjorde det här? Jag
kommer ih̊ag att vi spelade ett spel och att det var ganska sv̊art. Och att
det var lite jobbigt att spela in sig själv för det är s̊a sv̊art att. . . när man
inte riktigt har först̊att n̊agonting s̊a är det sv̊art att förklara högt p̊a n̊agot
sätt. Sen kommer jag ih̊ag att vi åt bananer och nyponsoppa, det var gott.
Ja, men att vi spelade ett fysikspel och du spelade de in och intervjuade.

Vad kommer du ih̊ag i det här spelet? Allts̊a hur det var uppbyggt
eller?

Ja, men vad du tänker p̊a nu. Vad är det första du kommer ih̊ag?
Att du visade en formel eller n̊agot s̊adär, att du läste upp den och skrev den
p̊a tavlan och s̊a skulle man försöka komma ih̊ag vad det var för n̊agonting
och rita en bild som, som liksom förklarade det här.

Hur menar du? Ja, men. . . Man ska kunna se p̊a bilden och först̊a vilken
ekvation det är och sen ska man ha en fr̊aga till det s̊a ekvationen är själva
svaret. Och sen skulle man förklara för de andra vad man har tänkt och visa
upp vad man har gjort och sen skulle man poängsätta det.

Kan du förklara hur du kände dig när vi spelade? Första steget var
att du visade och d̊a var det s̊ahär: Vad är det där?! Vad är det där?! Vad är
det där?! Vad är det där?! Kom igen nu! Tänk! Lite s̊a. Sen när man satte
sig i ett rum, ensam, och skulle prata högt d̊a var det som sagt lite sv̊art.
Jag tycker det är mycket lättare att prata med andra än att sitta och prata
högt med mig själv.

Och din känsla var d̊a? Det känns bara konstigt. Det känns s̊a onaturligt
eftersom jag inte gör det annars. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, s̊a det var
lite sv̊art. Och sen tycker jag inte om att lyssna p̊a mig själv s̊a det blir
extra jobbigt när man ska spela in eller när andra lyssnar p̊a mig s̊ahär. Och
sen när vi skulle visa upp för de andra d̊a var det inte lika jobbigt, tycker
jag. För att det är inte s̊a jobbigt att prata med en liten grupp liksom och
förklara vad man har tänkt. Det spelar inte s̊a stor roll om man har fel eller



om man har rätt. Det är nästan jobbigare när man sitter i det där rummet
om man har fel eller rätt när man sitter ensam, tycker jag.

N̊agot mer hur du kände dig i slutet eller när man har avslutat
och skulle ge poäng? När n̊agon annan var jättebra s̊a tänker man s̊ahär;
Åh! Varför tänkte inte jag p̊a det där? Till exempel. Poängen tyckte jag,
det var lite sv̊art. För att man vill ju försöka vara objektiv men det är inte
alltid s̊a lätt. Nej, jag tycker det är lite sv̊art att ge poäng, speciellt om det
ska vara en mer tävling ocks̊a. D̊a vill man ju inte ge de andra höga poäng
för d̊a förlorar man ju själv! Det säger emot sig själv lite grann. Men det var
kul.

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?
Det tyckte jag inte. . . Det var inte s̊a konstig för vi brukar ju plugga lite
s̊a att vi sitter och förklarar för de andra. Kanske inte när man gjort exakt
samma sak men om vi räknar samma uppgift. S̊a brukar vi ofta göra s̊ahär;
Vi räknar den här uppgiften nu, s̊a gör alla det. Och sen väntar man in
varandra och om det är n̊agot ställe som man har fastnat p̊a s̊a diskuterar
man det. Och d̊a är det ofta man kanske ritar n̊agon bild men s̊ahär är det
och s̊a kanske man skriver upp n̊agon formel och skriver n̊agonting.

Men hur känner du dig när du gör det här? Om det har g̊att bra.
D̊a känner jag mig: Ja, men det här känns bra. Men har det g̊att d̊aligt s̊a
känner jag mig lite d̊alig ju. Det är s̊a det är.

Hur kändes det att använda Ipad? Det var kul och spännande. Men
det var lite läskigt. Jag är inte riktigt vän med appel-produkter än. . . De
är bra och s̊a men jag har inte använt s̊a mycket s̊a att liksom det som är
logiskt för n̊agon som är van är inte alls logiskt för mig vart man ska klicka.
Som tur var behövde vi inte klicka p̊a s̊a mycket knappar, play och paus.
Och det var tur. Det var kul.

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik? Jag tycker det är
bra om man anpassar niv̊an s̊a den passar alla.

Vad menar du med bra? Men jag tror man lär sig bra p̊a det här sättet.

Hur menar ”du lära dig”? Ja, men man f̊ar ett problem s̊a f̊ar man tänka
p̊a det p̊a lite olika sätt. Först f̊ar man det s̊a ska man tänka lite sen ska
man försöka göra n̊agot utav det och sen ska man förklara det för de andra
och f̊a höra förklaringen fr̊an dom. Det kan ju bli lite tjatigt ifall alla att
tänkte exakt likadant men när man inte har gjort det s̊a är det ju bra för
d̊a f̊ar man se flera exempel p̊a hur man kan göra det här.



Fjäder

02.22-02.46 Vad tänker du här? Det var nog lite panik där. Allts̊a s̊adär
kan jag känna lite gran när jag f̊ar ett problem och känner mig lite pressad.
Det behöver inte just vara ett problem s̊ahär det kan handla om n̊agot mer
vardagligt ocks̊a, d̊a är det s̊ahär panik d̊a blir jag blockad. D̊a g̊ar det liksom
inte. Men a. . . S̊a det var nog lite panik. S̊ahär: Åh, nej de spelar in mig,
jag vet inte vad jag ska säga? Jag vet inte vad det här är?! Åh, nej vad ska
jag rita?!

03.25-03.30 Det är lite s̊ahär jag m̊aste säga n̊agonting och jag vet inte vad
jag ska säga och jag tycker det är sv̊art. Jag vet liksom inte vart jag ska
börja n̊agonstans.

Hur menar du med sv̊art? Ja men det är själva situationen, allting. Om
jag skulle sitta i lugn och ro s̊a kanske det skulle vara lättare att lösa det
här men just under pressen blir det mycket sv̊arare.

04.27-04.38 Vad var det du tänkte här? Jag tänkte att de tre ekvatio-
nerna är omskrivningar av varandra. Och om man ska rita en bild som ska
f̊a med alla delar. S̊a tyckte jag att det var lite sv̊art. Jag tänkte nog att
det m̊aste vara n̊agot mer allmänt exempel och inte n̊agot specifikt för d̊a
vet man ju när det ska vara minustecken här eller där eller s̊a. Alla gäller
ju s̊aklart men när man ser en bild s̊a är det ju en av de här man tänker p̊a
precis d̊a.

Tänker du n̊agot mer p̊a n̊agon av de tre? Jag tänker väl att den
översta är väl den mest... liksom allmänna, den man har sett mest.

Vad menar du med ”sett mest”? Ja, men den man har använt mest.
Eller liksom grundgrejen den man utg̊ar ifr̊an sen kanske man använder de
andra lika mycket men att man börjar fr̊an den första och sen s̊a gör man
de andra.

Vad menar du med ”allmän”? Ja, men det är väl den som st̊ar i phy-
sics handbook? Den man. . . Man lär sig ju n̊agra formler utantill, de man
använder mest. Dom utg̊ar man ju fr̊an sen skriver man om de eller ihop
med andra och gör. Och d̊a kanske man f̊ar fram de här andra de kanske är
lika allmänna med den är inte det första som ploppar upp i huvudet.

05.26-06.02 Vad tänker du här? Här försöker jag väl f̊a fram en bild som
kan beskriva det. Hur jag ska visualisera det här. För att de andra ska se
det som jag har sätt.

Hur kom det sig att du ritade en fjäder? Det är det som jag kopplar



till den översta ekvationen men k där som jag kopplar till fjäderkonstanten
och d̊a m̊aste det vara en fjäder med.

Hur tänkte du med att du ritade ut x här? Där vet jag inte riktigt
vad jag tänkte. För x brukar faktiskt vara hur mycket den dras ut eller dras
ihop. Men det var väl lite panik och stress. Jag hade inte räknat s̊a mycket
mekanik p̊a ett tag och var lite ringrostig. Nu har jag kommit in lite mer i
mekanik tre s̊a nu har jag kommit tillbaka lite i det tänket. Det ska ju vara
ett x n̊agonstans i alla fall, s̊a det var ju ganska nära.

Vad menar du med ”ganska nära”? Det var ju rätt ledd p̊a dess axel
och s̊a längden p̊a fjädern fast inte hela längden utan bara lilla delen ska ju
vara delta x eller vad man ska säga, displacement.

Vad menar du med ”displacement”? Ja, men hur mycket tryckts ihop
eller skjutits ut fr̊an jämviktsläget.

06.04-06.10 Hur kommer det sig att du väljer en l̊ada? Ja, det klassiska
exemplet. Vad ska jag ta? Ska jag ta n̊agot roligt? Men ja, en l̊ada är ju det
klassiska som de flesta föreläsare, lärare och lektionshandledare använder.

Varför tror du att du tog en l̊ada? Jo, men b̊ade för att det är det
klassiska och för att det är ganska lätt och rita. Om man ritar en boll, ja,
men ska den rulla? Ja, men den är ganska enkel alla ser vad det är n̊agonting
man behöver inte kunna rita s̊a bra för att alla ska först̊a att det är en l̊ada.

06.10-06.35 Hur tänker du här när du ritar ut de här sakerna? Ja,
massan är ju inte s̊a kr̊anglig, tänker jag mig. Fjädern brukar ju nästan
aldrig ha en massa när man räknar p̊a s̊ana här problem och m:et m̊aste ju
in n̊agonstans, det brukar ju ofta vara l̊adan det är ju den som rör sig det
är den det handlar om. Och det är ocks̊a den som har en acceleration. Och
sen tänker jag mig den översta ekvationen och det är därför vektorn g̊ar åt
det h̊allet.

Vad menar du med vektor? Den där pilen, accelerations vektorn. Och
för att visa att det är helt horisontellt, att det inte är. . . att den inte flyger
iväg n̊agonstans upp i luften.

Hur kom det sig att du inte ritade ut a här utan bara x-prick-
prick? Därför att det är s̊a det st̊ar s̊a i ekvationen och vi har använt det
ganska mycket p̊a mekanikföreläsningarna och mekaniklektionerna, att det
är tidsderivatan.

06.40-06.50 Hur tänker du här? Ja, det är som sagt fjäderkonstanten som
ska in n̊agonstans. Jag tycker ibland när man ser s̊ana bilder är att först̊a



vad det är som tillhör vad? Men det är väl lite därför som jag undrar hur
jag ska skriva in k om jag bara ska skriva in den ovanför eller om jag ska gör
n̊agon pil dit, men d̊a kanske det blir en vektorpil och s̊a blir det konstigt.
Man vill ju helst vara s̊a tydlig som möjligt. Med vad som är sträck och vad
som är vektorer vad som tillhör vad. Massan tillexempel satt jag ju inuti
själva l̊adan. Men k kan jag ju inte sätt in innanför fjädern, jag tror jag
satte in den ovanför bara.

07.36-08.14 Det var s̊a jag satte in k:et där försöker jag f̊a fram själva fr̊agan
till svaret som vi har f̊att själva ekvationen.

Hur känner du dig när du gör det här? Jag känner att: Vad skönt,
nu börjar jag bli lite färdig med det här. Och jag tycker änd̊a att jag har
först̊att och att jag änd̊a har f̊att fram n̊agonting. Det kanske inte är världens
roligaste fr̊aga eller roligaste bild men den är ganska enkel och förklarande.
Men tydligt, man ser vad det är man vill ha fram.

Vad menar du med ”tydligt”? Ja, men det är inte massa extragrejer
utan det är liksom. . . Utan det är inte s̊a jättetillämpat i verkligheten, det
är inte massa extragrejer.

Vad menar du med ”extragrejer”? Till exempel n̊an tentauppgift s̊a
skulle det vara s̊ahär. Du är p̊a väg hem fr̊an Stocken en torsdag kväll, du
cyklar upp för Carolina backen p̊a väg mot Flogsta där du förmodligen bor
i din studentlägenhet. Allts̊a, det är inte s̊a. Det här är: Det här är det. Det
är avskalat och lätt, det är det jag vill ha fram.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det att prata högt med sig själv? Det var s̊a ovant och
s̊a konstigt. När man sitter i ett rum helt ensam med sin lilla Ipad och s̊a
ska man komma p̊a n̊agonting, är lite stressad och s̊a ska man försöka prata
högt samtidigt. Jag tror om man gör det n̊agra g̊anger s̊a blir det mycket
lättare. Men eftersom jag är s̊a ovan med det s̊a känns det lite läskigt lite
sv̊art. Vad ska man säga s̊a spelas det in. . .

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen

08.39-09.23 Vad tycker du om din förklaring? Jag tycker att den, den
är väl s̊a som jag tänkte mig att den skulle vara. Väldigt basic inte massa
extra hit och dit. Det är ganska lätt bild det är inte s̊a sv̊art att förklara
den.

Hur kände du dig när du berättade det här? Det kändes väl helt okej,
när man pratade med de andra och inte med sig själv.



Kan du beskriva lite mer? Det kändes bra att jag hade f̊att fram n̊agonting
att visa upp för det fick jag inte alla g̊anger. Och det kändes liksom ja men
s̊ahär bra att jag hade känt igen det och de andra nickade och förstod och
hängde med. Det kändes liksom bra.

Hur tycker du din bild representeras med det du säger? Jag tycker
det funkar ganska bra. Förutom en grej och det är fjädern med x:et där. D̊a
säger jag ju att det är hur mycket den har dragit ihop sig. (Lyssnar igen)
D̊a sa jag att den var ihop tryckt med x och inte att det är hela fjädern s̊a
som det ser ut p̊a bilden. S̊a d̊a är det, det jag säger som är rätt och bilden
lite fel. Men det var ingen som kommenterade det s̊a det var ju lite konstigt
kanske.

Hur skulle du ha vilja ritat här d̊a? Jag vet inte riktigt kanske att man
bara ritar liksom typ som ett delta x, men det är inte ett delta x i ekvationen
men att man liksom gör själva x-sträcket kortare. Nu blir det läskigt här. Om
man har fjädern s̊ahär s̊a har jag ju ritat tidigare x längs hela den här men
nu kanske man kan rita att det här är x:et för att det där är en utdragen
eller ihop tryckt beroende p̊a ja men nu är det accelerationen åt det här
h̊allet d̊a är den väl antagligen utdragen. Ja, om den inte är fortfarande är
p̊a väg. Ja, men det är i alla fall x:et som finns med i ekvationen men om
man skulle döpa det där stora till x s̊a blir väl det där lilla delta x istället.

Hur tycker du fr̊agan d̊a representeras? Ja, men förutom x:et som blev
konstig i bilden s̊a tycker jag att det. Men som sagt ganska enkel, rak p̊a sak,
ganska tr̊akigt men. . . Det är liksom den fr̊agan skulle man kunna ställa p̊a
alla grejer eftersom det är det spelet g̊ar ut p̊a lite gran. Men jag hittade
väl inte p̊a n̊agon bättre.

Hur kändes det var att redovisa n̊agot med ipaden? Det kändes
ganska bra. Nu var det s̊a liten grupp s̊a det funkade väldigt bra annars
om man är en lite större grupp kanske det är sv̊art för alla och se. Kanske
lättare att använda en tavla.

Tror du att det hade en koppling till varför de inte kommenterade
x? Det skulle kunna vara det. Att de hör vad jag säger och först̊ar de ser
liksom ganska bra men kanske inte tänker p̊a sm̊a detaljer. Det jag tycker
om när man skriver p̊a tavlan och ritar p̊a tavlan att man ser steg för steg
väldigt bra. Vad som händer och d̊a tycker jag det är mycket lättare att
hänga med det är lättare att se fel, det är lättare att se saker som man inte
först̊ar eller inte hänger med p̊a. Varför händer det här? För när man ser en
färdig bild s̊a blir det okej s̊adär är det . Man g̊ar inte i alla sm̊a detaljer p̊a
samma sätt. Men annars tycker jag att det är ett kul sätt. Som vi gjorde
när vi tittade p̊a varandra sen och skickade runt dom. Det g̊ar ju inte att



göra med en tavla. Och sen är det skönt för man kan ju spara det p̊a ett
bra sätt. Det är ocks̊a lättare än papper d̊a m̊aste man h̊alla p̊a och sudda
om det blir fel. Här g̊ar det smidigt. Du kan spara allt p̊a ett väldigt litet
utrymme, det är smidigt.

Hur kändes det att bli filmad?Eftersom att jag vet att det inte är s̊a
m̊anga som kommer se det s̊a var det inte s̊a farligt. Det var inte s̊a jobbigt,
man hade inte kameran ända upp i ansiktet. Det kändes som att det var
mer för att ta upp stämningen för att se lite vad det var som hände under
tiden. Det var liksom inte: Det här ska alla kolla p̊a, de ska inte kolla p̊a just
dig vad du gör. Det var ganska avslappnat.

Slutbilden

10.48 Vad tycker du om poängen du f̊att här? Ja, d̊a har de poängsatt
bilden som full poäng fast den inte är helt korrekt. Och om jag inte minns
fel s̊a har de andra inte gjort exakt likadant som mig med x:et. Och därför
kanske det är lite konstigt. Men de har ju änd̊a g̊att med p̊a det jag har sagt.
Och fr̊agan fick jag ju lite sämre poäng.

Vad tycker du om det?Allts̊a, jag tänker mig att det är för att den inte
är s̊a rolig.

Vad menar du med roligt? Den mest basic som g̊ar att p̊a alla i det här
spelet och om man skulle sitta ett tag och spela det här spelet och alla skulle
skriva den fr̊agan skulle det vara jättetr̊akigt. Blir lite enformigt. Jag fick en
tv̊aa och det tror jag är för att det är ganska tydligt. Man först̊ar vad jag
vill ha fram.

Hur kändes det att poängsätta? Det var lite jobbigt, för d̊a måste jag
värdera n̊agon annans arbete när jag änd̊a sitter här med flera som jag
känner. Och visst det är ju inte hela världen, jag tyckte det inte var jobbigt
att de andra poängsätta mig, jag tyckte det var jobbigt att poängsätta de
andra. Ja, men just om det ska vara mer en tävling och man vill ha högst
poäng. D̊a blir det ju konstigt om man ska ge de andra höga poäng, jag vet,
inte det beror p̊a om man vill vinna eller om man vill vara snäll eller om
man ska försöka vara s̊a objektiv som möjligt.

Hur gjorde du? Jag försökte vara objektiv men det är väldigt sv̊art. Och
sen om det var en extra fin bild eller lite mer p̊ahittigt s̊a gav det lite extra
bonus.



Rörelsemängsdsmoment

00.30-01.20 Ja, nu skriver jag väl mest av och försöker se vad det är för
n̊agonting. Jag kommer inte ih̊ag om du skrev upp eller sa vad det var eller
om jag bara skrev ner det själv. Men jag f̊ar en ekvation, vad är det här för
n̊agonting och börjar med att bena upp den. Vad är det här? Vad betyder
den här bokstaven och vad betyder den här bokstaven? Börjar tänka lite
gran s̊ahär. . .

Hur tänker du under den här processen när du skriver ner ekva-
tionerna? Ja, men jag tänker väl. Först har jag ett uttryck liksom eller en
ekvation här, mv det brukar vara p liksom, jaha L just det är ju faktiskt r
kryss p. Tänka s̊ahär. . . Jag börjar inte redan tänka p̊a oj vad kan det här
vara för bild eller för fr̊aga utan vad betyder det här för n̊agonting? Vad st̊ar
det för? Känner jag igen det här? Kan jag bena upp det p̊a n̊agot sätt? Vad
är det som ing̊ar i ekvationen? Det är steg ett.

Hur tycker du det är att skriva matte p̊a Ipaden? Det kanske inte
är s̊a jättebra. Nu var det lite mer skriv ner den snabbt s̊a kan man börja
tänka lite grann. Jag först̊ar det själv. Just den där var det inte meningen
att de andra skulle se för de hade f̊att de själva. Om jag skulle visa det för
n̊agon som inte hade sett exemplet s̊a är det där väldigt d̊aligt att skriva.
Till exempel ser det ut som att det st̊ar rava är lika med rbvb vad är det för
n̊agot? Men d̊a var det kanske lite komplicerat att f̊a ner det som det blir ett
index. Och sen om man ska skriva med fingret s̊a kan det bli ganska stort
och lite rörigt ja, som sagt jag är inte van riktigt. Jag kan tänkta mig om
man har en penna som man skriver med p̊a Ipaden kanske det är lättare,
samma med prickarna och vektorstrecken och s̊a är lite pillrigt att f̊a dit.

Hur skulle du säga att skriva matte p̊a Ipaden hur är det? Kr̊angligt.
Sv̊art och f̊a det snyggt. Det är mycket lättare om man ska rita.

Vad menar du med att den är bättre? Det kanske inte lämpar sig s̊a
bra om man ska skriva mycket som. . . eller mycket uttryck och s̊ant, om du
ska skriva ren text kan du använda textgrejen eller textverktyget. Och sen
om du ska rita s̊a är det bara att rita och det var väldigt kul att göra. Men
just ekvationer. . . Om du ska skriva en stor ekvation p̊a hela d̊a funkar det
jättebra. Men när man vill ha lite mindre som nu uppe i hörnet att man ska
kunna ha plats med annat. Det är d̊a det brister lite gran.

03.00-03.10 Det där är början eller hur? Det var väl lite samma, lite panik,
oj vad är det här?

Vad tror du att du tänker här? Ja, allts̊a mycket kapacitet g̊ar åt till:



Åh nej!, Åh, nej! Åh, nej! Åh, nej! Vad ska jag göra? Jag m̊aste komma p̊a
n̊agonting! Åh, nu g̊ar tiden. Och s̊a ser man att tiden g̊ar, i hörnet. Och
s̊a m̊aste jag säga n̊agonting ocks̊a och först m̊aste jag komma p̊a n̊agot.
Vad ska jag göra nu?! Mycket g̊ar åt det och kanske lite mindre åt själva
fysikproblemet. S̊a ä ven fast jag är ganska tyst s̊a p̊ag̊ar det ganska mycket
i huvudet.

03.16-03.38 Vad tänker du kring det här? Det var här har jag inte. . . Jag
hade inte riktigt fattat vad det var. Jag kom inte ih̊ag rörelsemängdsmomentet
exakt. Och sen hade vi det där villkoret där som jag inte riktigt fick ihop
för jag har för mig att jag tänkte p̊a en gungbräda eller n̊agonting och d̊a
passar inte det där villkoret. S̊a jag försökte satsa.. Hur kan jag f̊a in det här
villkoret i ekvationen? Vad..? Hur är de sammankopplande? Finns det n̊agot
problem där det här stämmer? Och s̊a jag hade väl missuppfattat som sagt
vad L var.

Vad menar du med missuppfatta?Ja, men glömt bort. Jag tänkte väl
p̊a, vad heter det d̊a, angular momentum eller n̊agot tork-aktigt.

Vad tror du att du tänkte p̊a? Jag tror det var tork jag tänkte p̊a.

För att. . . ? Men. . . Det är kryssprodukt, jag kommer inte riktigt ih̊ag
exakt vad som var vad. Det var länge sen jag hade gjort det här. Och s̊a
tänkte jag p̊a tork, tror jag.

När du tänkte p̊a tork, vi säger att du tänkte p̊a tork. Hur tänkte
du p̊a det? Vad var det du s̊ag framför dig? Jag s̊ag att det var
n̊agonting som rörde sig kring en viss punkt ja kanske längden a och b p̊a
varje sida eller n̊agot och det var väl d̊a jag tänkte p̊a en gungbräda och
det gick liksom inte ihop med med villkoret. Hur ska jag f̊a den här att g̊a
ihop. Det stämde inte det, var n̊agot konstigt. Men fortfarande i huvudet;
jag m̊aste ha en bild, jag m̊aste ha en fr̊aga, jag m̊aste ha en bild och tiden
g̊ar. Sen s̊a bara det g̊ar ju inte, det funkar inte, det passar inte ihop.

När du försökte komma ih̊ag n̊agonting. Kan du beskriva lite mer
om hur du kom ih̊ag det? Hur menar du? Själva ekvationen?

Ja, vad tänkte du p̊a när du försökte komma ih̊ag det? Hur tänkte
du p̊a det? Jag tänkte nog inte p̊a hur mycket jag använt det tidigare. Jag
har liksom physics handbook liksom. Försöker s̊ahär: Hur var det s̊ag ut?
Jag vet n̊agonstans vart p̊a sidan det är ungefär. Ungefär vilka bokstäver
det är i ekvationer och det är ju kryssprodukt men var det den som var den
hör den till den? För dom man har använt mycket sätter sig efter ett tag
och sen när det har g̊att för l̊angt tid s̊a försvinner de igen.



Vad menar du med använt mycket? Ja, men om man har räknat myc-
ket uppgifter med det. Man har det har g̊atts igenom mycket p̊a lektioner
och föreläsningar och kommit p̊a tentan och s̊a. Och det är väl s̊ant man
egentligen bör kunna men använder inte det p̊a ett tag s̊a försvinner det. S̊a
blir man ringrostig kommer inte ih̊ag det är lätt att blanda ihop saker tycker
jag. Men sen om man använder n̊agra g̊anger igen s̊a kommer det tillbaka.
Jag känner om jag har skrivit n̊agonting s̊a kommer jag ih̊ag det lättare och
lite bildminne. Ofta brukar jag göra inför n̊agon tenta s̊a kollar jag physics
handbook och skriver ner bra formler. För d̊a har jag skrivit det själv, jag
har sett de liksom. Ofta brukar jag färgkoda lite ringa in i olika färger, d̊a
vet jag liksom s̊ahär ja men den ekvationen det var den gröna ja men juste
det var den med L. S̊a försöker jag komma ih̊ag hur var de det var nu igen.

05.30-05.40 Vad menar du med sv̊art? Jag kommer ju inte ih̊ag vad det
är jag blir liksom lite blockad jag vet inte vart jag ska börja. . .

Hur känner du dig här? Jag känner mig lite d̊aligt, för det känns som
att det är n̊agot man borde komma ih̊ag. Det är ganska användbara grejer
liksom, användbara ekvationer, som används i flera kurser. Men s̊ant här
som jag kanske änd̊a behöver kolla upp om jag ska använda det igen. Det
känns lite s̊ahär; Åh, lite pinsamt. Åh, nej har jag glömt det här ocks̊a nu.
Åh, vad är det här? Kom igen nu hjärnan funka! Det är sv̊art för jag kommer
inte ih̊ag jag vet inte vart jag ska börja. Men om jag vet vad det är s̊a... Det
är ju inte jättesv̊ar matte, det är ju inte jättesv̊ar. . . Om jag f̊ar ett exempel
eller en uppgift och ekvationen d̊a är det inte heller jättesv̊art. Det behöver
i alla fall inte vara det man kan säkert göra det väldigt sv̊art. Men just den
här blocken vad ska jag göra nu? D̊a är det sv̊art.

07.00-07.40 Det är där villkoret inte riktigt g̊ar ihop med själva ekvationen.
För om det är s̊a jag har tänkt mig, de kan ju inte ha olika hastigheter när
de sitter ihop liksom. De m̊aste ju ha samma hastighet upp̊at som den har
ner̊at p̊a den andra även om avst̊anden till barnen är olika. Jag känner mig
först ganska bra för att jag har kommit p̊a ett exempel och sen s̊a funkar
det inte. Och d̊a är det s̊ahär: Åh, nej men vad är det för n̊agot d̊a? Jag tror
jag beslutar mig för att g̊a p̊a det här exemplet fast det känns fel. För d̊a
har jag änd̊a f̊att fram n̊agonting. Det kanske blir en diskussion varför det
blir fel om det är n̊agot som är rätt. Hur jag har tänkt och vart det blev fel
liksom. Jag kom inte ih̊ag om jag verkligen ritade n̊agot eller om jag bara
berättade det för de andra sen.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv? Det var
fortfarande jobbigt men lite lättare.



08.10-09.00 Vad tycker du det du säger här? Jag tycker det speglade
lite vad jag tänkte när jag satt där i rummet ensam. Jag har en idé men den
funkar inte, den stämmer inte, den är inte rätt. Jag kommer inte p̊a n̊agot
annat. Det kändes som jag kommit en liten bit p̊a väg liksom med det här
med rörelsemängden och att r kryss p är L. Men just vad L var? Vad var
det för n̊agonting? Vad är det för exempel jag kan visa? Det känns bra att
jag även säger n̊agonting och inte bara: Nej, jag vet inte.

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna samtidigt som du
gjorde förklaringen förklaring? Ja, det var dom jag förklarade lite grann
s̊a jag utgick ifr̊an dom. S̊a de behövdes.

Slutbilden

10.17 Vad tycker du om den här poängsättningen? Ja, det är ju inte s̊a
jätteförv̊anande. Ett vitt papper är ju inte mycket till en bild s̊a noll poäng
är inte s̊a konstigt jag hade inte ens en fr̊aga. Det var ju inte alls förv̊anande.

Men hur kände du dig när du fick tillbaka det här och det stod
noll, noll, noll? Det var ju s̊a himla självklart liksom jag blir inte ledsen
för att n̊agon säger det som är s̊a självklart. Sen s̊a är jag väl inte den mest
tävlingsinriktade människan när det gäller s̊ant här. Det är en lek och det
är kul vi skrattade väl lite åt det.

Hur känner du inför att göra en till uppgift? Ja, själva poängsättningen
har inget med det att göra det är mest s̊ahär; Åh, nej tänk om jag f̊ar en till
som jag inte kan. Ska jag sitta där och försöka tänka ut n̊agonting bra. Och
s̊a är det ocks̊a jobbigt om alla andra kan den. För d̊a känner man sig s̊ahär;
Jaha nej varför kommer inte jag ih̊ag det här d̊a? Varför gör alla andra det?
Det har inget med poängen att göra, det har jag inget problem med att f̊a
d̊aliga poäng s̊a. D̊a är det jobbigare att ge d̊aliga poäng till andra.

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysi-
kekvationer. Vad tycker du om det? Jag tycker det är bra med vissa
modifikationer tillexempel vi ändrade poängsättningen under tiden. Och jag
tror att som alla spel att man m̊aste göra de n̊agra g̊anger och göra n̊agra
förbättringar. Det som är negativt är att det tar ganska l̊angt tid för varje
grej man f̊ar liksom en ekvation och det kanske g̊ar snabbare att diskutera
en uppgift bara. Jag tror ocks̊a att man kanske kommer ih̊ag det längre om
har f̊att bearbetat det mer. Det beror p̊a hur nära tentan det är, om man
har tid. Sen tycker jag ocks̊a om man sitter i en lite större grupp kanske
med sex personer istället för fyra. D̊a kan det ju bli om alla har gjort exakt



samma sak s̊a ska alla sitta och förklara om man tänker att man ska lära sig
d̊a vill ju alla förklara men det blir ju lite l̊angtr̊akigt om alla säger samma
sak och d̊a kanske man bara vill säga ja men jag har sagt som alla andra.
Men d̊a lär man sig ju inte själv lika mycket s̊a jag tror spelet kanske lämpar
sig bäst i mindre grupper som tre-fyra personer. Jag men som sagt det tar
ganska mycket tid och det är ganska jobbigt att sitta och prata själv.

Om jag skulle sitta och plugga p̊a det här sättet och spela ett s̊ant här spel
d̊a skulle jag tycka det var lite tr̊akigt om alla sprang iväg och satt ensamma.
Man kanske kan sitta lite för sig själv, men vid samma bord, man behöver
inte tjuvkika s̊a mycket p̊a vad de andra gör. Känns väl lite mer praktiskt
och lite roligare. Kanske minska pressen att sitta och prata själv. Som sagt
jag tycker det är lite jobbigt. Det blockerar de bra sakerna med det här
spelet.

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde? Om man ska spela
det här spelet s̊a är det ganska jobbigt om man ska ha Ipads. För det har
inte alla. D̊a kanske man f̊ar använda papper eller tavlan, det är ganska
d̊aligt att förutsätta att alla har det.

Intervjun

00.18-055 Vad tänker du om det upplägget som du beskriver? Jag
tror att det är ett ganska bra upplägg. Jag lär mig i alla fall.

Vad menar du d̊a med bra upplägg? Det är ju väldigt individuellt, Men
för mig är det ett bra upplägg jag lär mig av det. Ja, men istället bara för
att bara kolla p̊a svaret direkt det lär jag mig inte s̊a mycket av. Ifall jag
inte fastnat helt och g̊a baklänges och ser. Men det gör jag i n̊at fall d̊a jag
inte kan liksom men. . . ja, jag tror att det här är ganska standard sätt att
lösa en uppgift.

Vad menar du med standard sätt? Ja, men det är väl lite s̊a man har
blivit utlärd att man ska tänka. . . Läs fr̊agan ordentligt s̊a du inte missar
n̊agonting, speciellt inför tenta liksom, läs ordentlig kolla vad som söks,
skriv gärna upp p̊a ett papper extra s̊a du inte missar n̊agonting. Vad f̊ar
du i uppgiften? Vad kan du göra med det du f̊att för att f̊a det att passa i
en bra ekvation? S̊a du kan f̊a fram det som är sökt. Ja, men först är det
organisera fr̊agan. Och det tycker jag är ganska viktigt, skriv upp vad som
är sökt och vad man har, kanske rita en bild för att förtydliga för sig själv.
Eller rita av bilden man har f̊att kanske rita in mer saker som de inte har
ritat in. Men det är lite s̊a de flesta säger att det är första grejen man lär
sig sen s̊a utvecklar man den individuellt s̊a den passar en själv.



Vad menar du med utvecklat den? Hur har du utvecklat den? Ja,
jag vet inte riktigt. Ja, men fr̊an början när man var lite yngre när det
var lite lättare problem med mindre variabler med mindre information d̊a
kanske jag inte skrev ner allting p̊a samma sätt kanske inte orkade rita en
bild kanske var lite latare. Om det inte lika stora uppgifter är det inte lika
mycket att h̊alla i huvudet. Nu är det mer information man m̊aste göra om
det man har f̊att. Man kan inte sätta in det direkt i en ekvation. Ett tips
som jag fick nyligen att skriva ner vilken sida i Physics handbook man har
hittat ekvationen p̊a. B̊ade för den som rättas skull och för en egen skull
ocks̊a, det blir mer strukturerat. Jag gillar när det är strukturerar, det ska
vara lätta att se. Stryk under svaret ordentligt.

Den ”standard modellen” är det att läsa fysik? Det är ett sätt att
läsa fysik. Man kan väl läsa p̊a flera olika sätt.

Vad tycker du om det? Jag tycker att det funkar bra. Det är väl bara
det sättet som jag kan.

Vad menar du med att det är bara det sättet du kan? Men som
jag sa tidigare n̊an kanske bara kollar i facit. Bara tänker lite, kanske inte
skriver s̊a mycket. Men det funkar inte s̊a för mig. Jag lär mig inte p̊a det.
Jag ser inte alla kopplingar, det blir inte alla steg för steg, jag vill börja fr̊an
början och s̊a vill jag liksom g̊a vidare.

01.21-02.10 Hur tänker du kring din färgkodning? Det är b̊ade fint och
det är lättare komma ih̊ag det blir en till sätt att minnas det. Oftast brukar
jag komma ih̊ag kanske ungefär vart p̊a pappret det här stod, var det uppe
i hörnet eller var det l̊angt nere p̊a sidan. Kanske att skriver det i en viss
färg eller att jag ringar in det med en viss färg. D̊a blir det ännu tydligare
liksom a juste det var uppe i vänstra hörnet och s̊a var det den där orangea
boxen där jag hade skrivit den där grejen. Ocks̊a att h̊alla isär kurserna p̊a
ett sätt. De g̊ar ju ihop mycket med varandra men de skiljer sig ocks̊a p̊a
olika sätt och d̊a kan det vara skönt att veta vart ifr̊an jag har f̊att det. Och
d̊a är det skönt att det är olika färger till olika kurser.

Ja, hur tänker du med de representationerna du gör med färgerna?
Det var kvanten jag började skriva med kvanten med färgpenna och s̊a och
d̊a hade jag orange och grönt men sen köpte jag fler färger. Och s̊a tror jag
det var fluiden och d̊a tänker jag mig d̊a m̊aste jag ha bl̊att liksom i alla
fall och fluid d̊a tänker jag vätska och vatten är väl mest den mesta vätskan
man tänker p̊a och det finns i havet och havet är ganska bl̊att och det känns
ganska naturligt och sen hade jag n̊agra andra färger att välja p̊a. Jag tycker
att bl̊att och lilla passar bra ihop det är skönt att läsa det passar in lite gran
tyckte jag. I mecken där har jag rosa istället det är väl. . . bl̊att och rosa är ju



ganska fint vad passar ihop. Färgerna f̊ar inte vara för lika för om man ritar
en bild och n̊agonting ska vara ganska nära varandra till exempel sträckor
och vinklar och s̊ant d̊a kanske jag ritar själva vektor med en längd med en
färg och s̊a har jag oftast koordinatsystemet i svart och sen vinklar i en färg
för d̊a kan jag skriva p̊a sidan om n̊agon förklaring till det för d̊a använder
jag det för d̊a är det lätt att se vad som hör ihop s̊a det inte blir s̊a rörigt.

02.23-02.51 Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem? Ja,
jag är väl en s̊an som tycker om exempel som tycker om metoder. Att man
lär sig en sätt att använda en metod och sen g̊ar den att använda p̊a ganska
mycket saker. Sen kan man behöva gör om det lite grann för att det är ett
visst problem för att det är vissa regler för just den grejen och s̊a. Ja, men jag
gillar lite metoder. Men sen ing̊ar det s̊aklart teori varför vissa regler gäller
p̊a vissa saker och inte p̊a vissa och varför man ska just använda just den
metoden där och inte där och det tror jag man f̊ar mer fr̊an föreläsningarna.
Det är mest lektionerna jag använder för att tentaplugga. Föreläsningarna
är ju mer teori, där kanske man f̊ar själva först̊aelsen för saker. Men man lär
sig inte lösa s̊a mycket, oftast, sen finns det ju undantag. Men om jag bara
g̊ar p̊a föreläsningarna och inte lektionerna och s̊a ska jag g̊a och skriva en
tenta. Visst jag kan kanske skrapa ihop en del poäng för att jag kan förklara
saker, varför olika saker händer och hur det blir, men jag kan ju inte f̊a fram
n̊agra svar p̊a n̊agot sätt.

Hur känner du dig d̊a? Det känns ju lite d̊aligt. D̊a har man ingen aning
om hur bra tentan har g̊att efter̊at man vet inte. Har jag klarat det här ens?
För visst de visar ju s̊aklart n̊agon härledning av n̊agon formel och s̊adär
men det sätter sig inte p̊a samma sätt. Jag m̊aste göra själv annars först̊ar
jag inte. Jag tycker att det är ganska sv̊art att först̊a p̊a föreläsningarna
ocks̊a. S̊a det är när man kanske gör ett exempel som man bara: Jaha, var
det därför det var s̊ahär med den teoridelen. Kopplar liksom ihop det d̊a i
problemet.

06.00-06.14 Hur upplever du fysik när du använder höger handsre-
geln? Det är som minnesregel om man ska komma ih̊ag. . . Ja, men om den
ena vektorn pekar hit̊at och den andra dit̊at vart pekar den tredje? Lite s̊ant,
lite kryssprodukter, lite FBI-regler. Det är lite minnesregel för vad som är
vad. Det är ganska användbart. . .

Vad menar du med minnesregel? Man har ju oftast hittat rätt formel
eller bara ha för att kunna använda den här minnesregeln. Men sen kanske
man inte kommer ih̊ag hur man ska använda den. Vart olika vektorer pekar
och d̊a är den jättebra, det är ocks̊a lättare att komma ih̊ag liksom FBI-
regeln kommer jag ju inte ih̊ag.



Kan du n̊agon mer s̊an här representera med n̊agon gest? Jag kom-
mer inte riktigt ih̊ag vad det var när vi läste geometri och analys, trean.
Man skulle ocks̊a använda högerhanden p̊a n̊agot sätt d̊a. Om den var höger
orienterad kurva. Ja, men om du sätter dig i origo och ska du snurra s̊ahär
men d̊a g̊ar den åt det h̊allet liksom. S̊a roterar jag antingen medurs eller
moturs och jag kommer inte riktigt ih̊ag vad det var men man skulle sitta
s̊a i alla fall och tänka för d̊a visste man åt vilket h̊all kurvan gick och vilket
som var det positiva h̊allet p̊a n̊agot sätt.

Men det är inte riktigt helt klart? Nej, jag kommer inte ih̊ag det nu
men jag var väldigt duktig p̊a det d̊a.

Om du kommer ih̊ag gester som du associerar med fysik Jo, det är
bra. Jag gillar sm̊a minnesramsor och minnesregler.

06.34-06.55 Hur känner du dig när du berättar det här? Det tycker
jag stämmer. Jag h̊aller med mig själv. Det känns som att det är precis som
jag skulle sagt det själv. Det är liksom som jag blir osäker p̊a efter ett tag.
Om jag ska säga det själv. Men om n̊agon annan säger det d̊a är det lättare
att bli övertygad om. D̊a vet man aa det är nog det jag skulle ha chansat p̊a
ocks̊a om jag skulle sagt det själv. Men om du säger det ocks̊a och det l̊ater
väldigt bra s̊a kanske den har med n̊agot argument som jag har glömt bort.
Ja, men det är ju s̊a. D̊a är jag övertygad. Jag kommer inte ih̊ag allting det
är sv̊art att formulera n̊agonting som man är helt säker p̊a. Som när n̊agon
fr̊agar en s̊a är det sv̊art att f̊a fram säkra svar.

07.36-07.53 Hur tänker du kring det här med när du f̊ar uppleva
fysik och komma ih̊ag det liksom? Ja, när man upplever s̊a är det
mycket lättare att komma ih̊ag det. D̊a f̊ar man mer intryck. Man kanske
ser det, man kanske känner det och man hör och man använder m̊anga
sinnen. Och d̊a är det mycket lättare. Det är som jag var inne p̊a förut om
jag vet exakt var p̊a sidan jag har skrivit det och vilken färg. D̊a är det
s̊ahär: Ju mer saker man lägger till för att man ska komma ih̊ag det desto
lättare är det att ta fram det igen om det är l̊angt bak i huvudet.

09.20-09.52 Vad menar du här? Det är som sagt inte sv̊ara ekvationer
utan det är s̊ahär enkla vardagliga fenomen som sagt hade inte n̊agot bra
exempel d̊a men. . . N̊agot jag kan tillägga där jag åkte t̊ag här om dagen.
Och d̊a tänkte jag p̊a ett exempel som en föreläsare hade sagt n̊agra dagar
innan om relativitet. En lampa som ger ut ljuspulser och sen är det en som
st̊ar utanför och tittar utanför t̊aget och sen är den en som är i t̊aget. Vem
som ser om ljuset träffar fram och baksida av t̊aget vilken träffar först, vilken
träffar samtidigt och s̊adär. Och s̊a tänkte jag: Ja, men det här vet jag, det
här kan jag. Om det vore natt nu och det vore en ljuspuls här. D̊a är det



ocks̊a ett ganska vanligt exempel i vardagen liksom med att åka t̊ag. D̊a är
det lättare att komma ih̊ag.

Hur kom det sig att du kom ih̊ag det just d̊a? Ja, men det var väl
den här parallellen med t̊agen. Om man bara f̊ar ett helt liksom exempel
där det bara är fysik räkna ut den här ekvationen med hjälp av det här.
D̊a är det inte n̊agot jag kommer g̊a och tänka p̊a sen. Men om det är mer
tillämpat problem och speciellt om det handlar om meteorologi d̊a är det
mer att det fastnar, det sitter kvar. Jag åkte faktiskt färja för inte s̊a länge
sen och d̊a tänkte jag ocks̊a p̊a det om n̊an som st̊ar p̊a stranden s̊a är det
olika referenssystem än den som åker b̊aten. För jag tänkte lite p̊a det sen
senast vi pratade om det. Åh jag bara: Nej men jag vet inte riktigt exakt
vad jag tänker p̊a. Och du var inne p̊a vektorpilar och s̊ant. Men det tänker
jag inte p̊a. Men just s̊ana här saker s̊a kan det ploppa upp i huvudet bara
s̊ahär ja men nu det där har de pratat om lite grann.

Hur föreställer du sig referens systemet? Ja vet inte jag tänker inte
n̊agot vidare s̊a mycket mer p̊a det. Mer ploppar upp. Nej, nu är jag i fel
sällskap jag ska inte ta upp det här.

12.51-13.30 Hur känner du inför det du sa nu? Jag tycker att det är s̊a
det är. Det är väl mer teori. Och som man kanske ser fenomen och s̊ant. Om
man har en ambulans som åker förbi kanske man tänker p̊a dopplereffekten
men det är inte som att jag tänker åh vilken ekvation var det vad kan jag
räkna ut d̊a för n̊agot hur l̊angt bort den är. Det är inte just ekvationerna
utan det är mer det här har jag läst om.

Vad menar du att du har läst om det? Det här kan jag lite om.

Vad menar du att du kan lite om det? Ja, men om det skulle g̊a förbi
n̊agon som inte kan, som jag var inne p̊a förut att det är m̊anga som inte kan
n̊agonting alls som inte först̊ar för att de inte har inte läst det de har inte
n̊agon naturvetenskaplig grund d̊a kan jag ju änd̊a förklara för dom. Och
använder jag inte heller formler och s̊adär det är inte för n̊agon som inte
har pluggat fysik eller matte som bara sl̊ar upp bara: Bam! Den här formeln
är det! D̊a kanske jag mer försöker förklara med ord. Försöker förenkla det
lite. Men eftersom det är lätt att glömma saker men s̊a kanske det är lätta
förenklingarna som man kan förklara, inte exakta formler. Inte exakt hur
man räknar ut allting utan lite mer varför det är s̊a vad det är som händer

När du har den känslan hur känns det att studera fysik? D̊a känns
det ganska kul. När man känner att det här kan man lite om. Jag tycker
det är intressant men alla fysikdelar är mitt största intresse men det känns
änd̊a coolt att kunna. Man känner sig lite stolt för att man änd̊a det här



har jag änd̊a lärt mig och jag har tagit till mig det här och s̊a.

13.30-13.57 Vad tänker du här? Att det vore väldigt konstigt om jag
skulle g̊a runt och tänka s̊a. Att tänka p̊a alla fysiska grejer som jag ser hela
tiden och räknar ut vinklar och allting. Jag skulle inte ha tid att göra n̊agot
annat. Som jag sagt tidigare det är inte s̊a mycket räkna. Förutom s̊ana sm̊a
saker som man kan räkna i huvudet som svt, om det inte är n̊agra jobbiga
siffror.

Vad tänker du kring de här representationerna du sa just de här
orden du använder? Jag vet inte. Jag name-droppade bara n̊agot s̊ant som
kom upp, men det som är lite mer. Men kryssprodukten det är inte n̊agot jag
räknar i huvudet. När jag g̊ar förbi n̊agonting som händer s̊a börjar jag inte
räkna ut s̊ant. För det är lite avancerat. Om jag sitter i en bil s̊a kommer
det redan vara borta innan jag f̊ar fram n̊at svar. Det känns inte som att
jag gör det tillvardags.

14.33- 15.19 Hur tänker du kring det här? Ja, men d̊a är det om man
har en uppgift. Du kanske har ett energibolag som undrar om det g̊ar att
bygga vindkraftverk p̊a den här ytan. Är det lönsamt? Bl̊aser det för mycket
s̊a det g̊ar sönder? Är det turbulent? D̊a är det min uppgift att ta reda p̊a
det. D̊a g̊ar jag kanske dit och samlar in massa mätdata under ganska l̊ang
period för att se hur vinden förh̊aller sig p̊a det omr̊adet. Sen räknar jag
p̊a det. Kanske räknar fram lite vad de kommer f̊a för energi eller kilowatt
timmar hur de kan utvinna det. Om det är fördelaktigt eller inte. D̊a är det
mer ett jobb, det är kul jag f̊ar ett uppdrag. Men jag skulle inte g̊a och göra
allt det jobbet i onödan eller vad man säger bara för att jag tycker det är
kul och undrar om jag kan bygga vindkraftverk utanför mitt hus.

Tycker du det verkar vara n̊agon skillnad p̊a fysik och meteorologi
med tanke p̊a hur du beskriver problemlösning för fysikuppgifter
och problemlösning i meteorologi? Jag tror att det beror lite p̊a vad
man har för omr̊ade. Mycket fysik är ju s̊ahär kolla p̊a verkligenheten försöka
förklara det i ekvationer, variabler och siffror och s̊a. Sen s̊a har man ofta ett
problem eller en fr̊aga man vill undersöka n̊agonting och sen s̊a m̊aste man
sitta där och klura ut det, hitta samband, se vilka följder det har ja men
vilka olika saker beroende p̊a vad det är för fr̊aga. Och sen f̊a fram ett svar.
Det är väl mycket s̊a m̊anga jobbar men sen s̊a kan det vara tillämpat p̊a s̊a
m̊anga olika omr̊aden och just meteorologi tycker jag är intressant sen det
andra tycker jag inte är lika intressant och även fast det är i det stora hela
är ganska samma grej s̊a blir det inte s̊a likt när man g̊ar in lite djupare.



9.2 Student B

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an g̊angen d̊a vi genomförde det här? Att
vi satt i egna rum och pratade själva och spelade in svaret till fr̊agor, att vi
satt tillsammans och diskuterade och lekte med spelet.

Kan du berätta lite mer? Ja, jag vet inte vi fick fysikfr̊agor och skulle
diskutera det och skulle rita det p̊a appen.

Hur kände du dig? Det kändes bra. Det är alltid lite hard core att bli
inspelad med det är n̊agot man m̊aste st̊a ut med.

Vad menar du med bra? Ja, det var roande man satt mest och kunde
diskutera. Det var avslappnat. Det var inte jobbigt att sitta där p̊a n̊agot
sätt. Trevligt umgänge, s̊a det var lugnt.

Kände du dig p̊a n̊agot speciellt sätt under varje sekvens? Nej,
jag vet inte. Nej, man blir inte glad, man blir inte ledsen. Det är inte s̊ana
känslor. Man sitter och lyssnar p̊a andra och diskuterar själv. Det är mer
en studiekänsla.

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?
Det kändes okej. Om jag inte kom fram till n̊agonting s̊a visste jag att jag
inte kom fram till n̊agonting s̊a kunde jag säga det var s̊ahär jag tänkte
kan ni ge feedback. Det känns ju bra s̊a länge man f̊ar svar. Det är inte
s̊a konstigt liksom, det är typ s̊a man gör normalt. Det är väl inget nytt
liksom. Man sitter, tänker för sig själv, och sen undrar vad har jag gjort fel
eller s̊ahär har jag kommit fram till vad tycker ni om det om det känns rätt
liksom.

Hur kändes det att använda Ipad? Jag är ovan. Gud, vad mycket tek-
niskt man gjorde fel. Man kunde inte flytta p̊a saker dit man ville och det är
sv̊art att skriva sm̊att men det är klart det funkar ju. Det är ju som papper
och penna fast med fingret.

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik? Det kan funka.
Det är som jag säger man sitter och diskuterar och sitter i grupp och f̊a
tänka själv främst först. S̊a att man inte bara alla hoppar p̊a uppgiften p̊a
en g̊ang ensamma liksom. Utan man f̊ar tänka och se vad man själv kommer
fram till, berätta för andra det här har jag kommit fram till och alla andra
f̊ar berätta samma sak och s̊a kan man dra slutsatser och komma fram till
n̊agot gemensamt. Det är bra. Det är s̊a det ska vara tycker jag. Det är det



jag behöver för att jag ska lära mig.

Fjäder

00.01Vad tyckte du om att skriva matte p̊a Ipad? Det är lite sv̊art
det ocks̊a. Det är precis som p̊a papper man kan skriva formeln själv till
exempel i word blir det jättekr̊angligt att göra. Men det är det att det ska
kunna göras sm̊att nog och fint nog s̊a man kan se vad som faktiskt st̊ar.
Jag kom ih̊ag just de där, sätta prickarna, det blev ju liksom inga prickar
och s̊a syntes de liksom inte. Men det är som papper och penna.

00.08-00.20 Vad tänker du här? Jag tänker att jag känner igen de. Det
är det jag säger det ser ut som fjädrar.

Vad är det som gör att du tänker p̊a en fjäder? Minus kx. Det är den
enda formeln som har fjäderkonstanten, den formeln utmärker sig. S̊a det
är det första jag tänker p̊a. Försöka först̊a vad jag har.

Om du skulle g̊a åt andra h̊allet? Skulle du tänka p̊a en fjäder
d̊a ocks̊a? Nej, inte en fjäder s̊a. Men det blir ju en oscillator eller en
harmonisk oscillator har jag f̊att höra nu. Men det är inte det första jag
tänker d̊a är det inte en fjäder d̊a är det n̊agot som oscillerar. Det gör ju en
fjäder men det skulle jag inte ha tänkt mig. Men den övre ekvationen är lite
mer utmärkande för en fjäder.

00.25-01.06 Hur känner du dig när du gör det här? Jag är lite förvirrad
för det ser ut som samma grej. De tv̊a understa ekvationerna är typ samma
sak och jag först̊ar inte vad skillnaden är. Jag försöker först̊a vad den försöker
mena, vad skillnaden är.

Känner du att du kommer ih̊ag det här? Ja, när jag hör mig själv s̊a
kommer jag ih̊ag. Men jag tänker annorlunda p̊a det nu. Efter den här tiden
s̊a har jag ju sett den under ekvationen mycket mer. Nu först̊ar jag den. Jag
förstod inte att det var en harmonisk oscillator d̊a när jag satt där. Det var
mer s̊ahär: Jaha, det är samma ekvation som över fast delat i m. Eee vad
betyder det d̊a?

01.14-01.24 Hur tänker du kring vikten du har ritade ut? Att fjädern
m̊aste rör p̊a sig. Alla uppgifter man har gjort är fjädern alltid masslös s̊a den
m̊aste ha n̊agonting som kan p̊averkar den med en kraft för att ekvationerna
ska gälla s̊a d̊a sätter jag dit en massa.

Hur tänker du till att du väljer en fyrkant? Det är det vanliga man
ser. Enkelt sagt. Det är s̊a uppgifterna alltid set ut s̊a d̊a blir det ju en vana.



01.24-01.36 Vad tänker du kring de här pilarna? Att den rör sig i
rörelseriktningen liksom. Jag sätter nolläget i avslappnat läge eller när den
bara hänger rakt. Och sen om man tillsätter en kraft s̊a kommer den röra
sig längs med pilarna.

02.00-02.25 Försöker först̊a ekvationen igen.

Ja, hur menar du försöka först̊a den? Det är ju samma ekvation men
uttryckt p̊a olika sätt liksom och varje uttryck är ju menat att betyda n̊agot
speciellt. Och jag först̊ar inte vad de betyder. Jag försöker komma p̊a det
liksom.

Hur känner du dig när du försöker komma p̊a det? Att det är fru-
strerande för jag vet att jag först̊ar det men jag kommer inte p̊a det liksom.
S̊a det är frustrerande.

02.40-03.00 Vad tänker du här? Det vet jag inte. Jag förvirrar mig själv
nu när jag lyssnar p̊a mig. När jag hör mig själv tänka blir jag lika förvirrad
som d̊a. Jag vet fortfarande inte vad den där formeln gör.

03.37-04.02 Hur tänkte du här? Jag verkar ha kommit p̊a n̊agonting.
Men jag först̊ar inte. . . Fjäderkraften är noll i noll det borde den ju va-
ra. Nej, fjäderkraften borde vara max i noll men rörelsen. Nej, vänta. Va?
Jag vet inte. Jag förvirrar mig själv. (lyssnar p̊a klippet igen) Varför skulle
fjäderkraften vara noll i noll?

Vad tänker du här? Jag vet inte. Jag vet inte hur jag tänkte där. Ja, men
när x är noll d̊a blir ju den övre ekvationen att det blir noll, s̊a d̊a m̊aste den
vara noll. Eeee. . . Fast det känns ju som att. Jag vet inte hur jag tänker. . .

Hur kände du dig här? Uppenbarligen glad av att ha kommit p̊a det.
Men om jag skulle klara det nu, det vet jag inte. D̊a var jag ju säker p̊a det.
Jag vet inte jag m̊aste ha tänkt mer p̊a det än vad jag sa.

Hur tror du att du tänkte? Kruxet är ju den andra ekvationen att det
blir n̊agon jämvikt att de b̊ada ska vara lika med noll när man summerar det
men jag antar att jag tänkte p̊a den övre ekvationen att om man sätter x till
noll s̊a betyder det att accelerationen m̊aste vara noll s̊a d̊a är fjäderkraften
noll. S̊a det är väl därifr̊an jag kom p̊a det.

Hur tänkte du kring att rita ut ”x=0” där du har gjort det? För
att visa vart man sätter nolläget. Det brukar man ju göra, jag vet inte varför
jag inte gjorde det i början för jag menar jag ritar ju ut det som att nolläget
var där d̊a borde jag först̊att att x är noll där. Att jag skriver ut det nu det
vet jag inte.



04.20-04.45 Vad tänkte du här? Jag tänkte försöka f̊a med mer av ekvatio-
nerna i samma fr̊aga. För jag antar att jag sagt: Hur fungerar en fjäder? Är
ju ganska s̊ahär det täcker väl alla egentligen men jag vill vara mer specifik
för att ta med de andra. Och d̊a tycker jag tydligen att det kan förklaras s̊a.

Hur tänkte du när du skrev in ett likamed-tecken i fr̊agan? För jag
inte orkade skriva ut är lika med antar jag. Det är väl latheten.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det att prata högt med sig själv? Konstigt mycket av det
man tänker när man funderar är ju inte riktigt i ord. Det är ju mer s̊ahär
försöka först̊a. Det är mer abstrakt. Och s̊a när man ska sätta det i ord s̊a
m̊aste man tänka lite extra för att kunna sätta det i ord och d̊a blir det lite
s̊ahär jaha. . . Det är som att man försöker ibland kan man först̊a saker men
man har sv̊art att förklara det för n̊agon och det är ungefär samma grej nu
att nu m̊aste jag förklara min tankar högt och d̊a blir det lite kr̊angligare.

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen

05.34-06.22 Vad tycker du om din förklaring? Jag har ju sagt allting
jag tänkte p̊a. Det funkar väl bra.

Vad menar du att det funkade bra? Jag fick ut det jag kände var viktigt
antar jag. De större delarna jag hade tänkt.

Hur kändes det att förklara din bild för andra? Det funkar jag är mer
van vid det nu eftersom vi sitter och jobbar tillsammans ofta s̊a är jag van
vid att jag tänker p̊a n̊agonting själv ett tag och sen undrar de hur l̊angt jag
har kommit och d̊a förklarar jag för dom. Det är s̊ahär jag har tänkt. Det
enda nya är ju som sagt att man blir inspelad och att det blir lite hard core
för det. Men annars känns det helt som vanligt, man sitter och pratar, det
gör man ju.

Hur tycker du din bild representeras med det du säger? Antagligen
bra. Jag baserar det jag säger utifr̊an bilden s̊a det m̊aste ju funka.

Hur tycker du din fr̊aga representeras med det du säger? Ocks̊a
bra, jag läser den ju innantill.

Hur tyckte du det var att redovisa med Ipaden? Det funkar bra ocks̊a
det är pappret jag h̊aller upp. Det är väl bara ett digitalt papper det är inget
mer med det.

Hur kändes det att bli filmad? Det är alltid konstigt.



Hur känner du dig d̊a? Jag vet inte. Blygare. Jag vet inte. Man vill ju
inte säga saker som är dumt. Och s̊a blir man lite: Okej, jag borde gömma
mig. S̊a man blir ju blyg eller blygare. Världen g̊ar ju inte under för det
men. . .

Slutbilden

07.25 Vad tycker du om poängen du f̊att p̊a bilden och fr̊agan? Ja,
jag tycker att det var tv̊aor, det var det.

Hur känns det? Det är fel och säga att det känns bra som om man vore
stolt över det. Men det är väl mer som en s̊an här: Okej jag kanske gjorde
n̊agonting bra liksom. Som man kan acceptera, okej det funkade liksom, jag
kanske inte har helt fel. Det är mer s̊a en bekräftelse att det funkade och att
det var en okej beskrivning åtminstone.

Hur tycker du det var att ge ut poäng till de andra? Det är lite
sv̊art. För man vet inte. För det första är det sv̊art, ja i och för sig man har
ju sett alla innan, men det är s̊ahär hur ska man egentligen gradera det?

Hur menar du d̊a? Om jag skulle ha tyckt att min beskrivning är den
bästa, som jag sa ocks̊a att det var n̊agon innan mig som hade gjort en
liggande fjäder och det kanske är en bättre beskrivning. Eller s̊a tycker jag
att min är bättre beskrivning och d̊a ska jag ge mindre poäng därför? Eller
beskriver b̊ada ekvationerna lika bra, liksom, det beror ju p̊a. Hur ska man
tänka liksom? Det är sv̊art att jämföra tv̊a helt olika sätt som änd̊a är
likadana, p̊a n̊agot sätt. B̊ada beskriver ju samma sak men är helt olika.
Hur ska man ge poäng egentligen vad är det rätta? Vad är fel liksom? S̊a
det är sv̊art att jämföra och sen om det är tv̊a som har ritat exakt likadana
bilder kan man ju inte mindre poäng åt den ena eller den andra? Och hur
m̊anga poäng är den värd? Det var kr̊angligt. Men s̊a är det alltid.

Rörelsemängsdsmoment

00.00-00.20 Vad tänkte du när du skrev ner ekvationerna? Att det
kan vara bra att ha när jag väl tänker p̊a det. Jag samlar all information jag
har innan jag börjar fundera p̊a vad det betyder. S̊a jag samlar ihop allting
och tänker att det kommer vara användbart. Typ s̊a.

00.20-00.36 Hur tänker du här? Det var mitt försök till tolkning till de
tv̊a ekvationerna liksom. Försöker känna igen dem. L, rörelsemängdsmoment
okej det är s̊a det beskrivs och sen s̊a tyckte jag att den andra var bevarande
av rörelsemängd eller n̊agonting.

Eller vad menar du med ”eller n̊agonting”? Ja, för jag minns att jag



tänkte fel under den här och blev sen visad och det kanske inte var s̊a som
jag tänkte. Och d̊a var det s̊ahär jaha d̊a vet jag inte om jag hade rätt eller
fel. S̊a jag minns inte om det är rätt nu eller inte.

01.00-01.35 Kan berätta om hur du kände dig här? Tekniska problem.
Frustrerad. Jag kan inte flytta p̊a sakerna, jag vill rita om de och s̊a g̊ar det
inte att flytta p̊a eller sudda. Jag först̊ar inte att allt sattes i samma bild.
Vill kunna flytta p̊a de individuellt Ja, men det är ju n̊agon miss bara.

01.35-02.01 Hur tänker du den här g̊angen d̊a du ritar bilden? P̊a
samma sett men att jag försöker f̊a ut allting. För att det fick inte plats
förut. S̊a jag ritar v p̊a ett annat ställe men det är ju samma sak liksom.
Samma grej bara men omgjort.

Vad menar du med omgjort? Ja, p̊a grund av tekniska problem s̊a sud-
dade jag ut det och började om för att ha lite mer kontroll över grejerna.

02.14-02.38 Kan du berätta om hur du kände dig här? Det var sv̊art.
Jag är ju för det första inte helt säker p̊a att jag har ritat rätt och sen s̊a
blir det s̊ahär: Jaha, och vad ska man ställa för fr̊aga d̊a? Det är liksom
om jag inte ens vet att det är rätt hur ska jag kunna beskriva, hur ska
jag kunna ställa en fr̊aga utifr̊an min bild? S̊a det var sv̊art att komma p̊a
n̊agonting, försökte tänka. Försöka komma ih̊ag gamla exempel som man
har g̊att igenom innan.

02.38-02.58 Mmm. . . Det där var kr̊angligt och försöka beskriva eller komma
p̊a en fr̊aga som specifikt gav den ekvationen som finns given. För jag kan
säga liksom okej om du har det här givet hur skulle du räkna ut det andra?
S̊a skulle man kunna sätt upp en annan sorts ekvation utifr̊an den man har
men svaret skulle inte bli den jag hade given. Det var väl s̊a kr̊angligt.

03.08-04.04 Vad tänker du p̊a här? Ja, jag försöker fortfarande hitta
fr̊agan till den andra ekvationen det första var ju ganska okej, rörelsemängds-
momentet kan man hitta utifr̊an om man har n̊agonting som roterar. Men
den andra ekvationen ar ju bara konstig. Jag kunde inte uttrycka det p̊a
n̊agot sätt. Sen visade det sig att jag hade tänkt helt fel s̊a det var väl inte
s̊a konstigt att jag inte kom p̊a n̊agon fr̊aga. Jag försökte uttrycka det där
om man visste hastigheten p̊a ett avst̊and hur kan man veta hastigheten p̊a
ett annat i samma objekt s̊a jag försökte uttrycka det.

04.43-05.33 Vad är det som f̊ar dig att ändra dig? Sv̊art att uttrycka.
Hur kan du beräkna alla hastigheter vid alla r. Det var s̊ahär det var s̊a
konstigt uttryckt och det är ledande fr̊aga och det är s̊ahär. Det funkade
inte. Den var för l̊ang och kr̊anglig jag var inte nöjd med den.



05.54-06.10 Hur känner du dig här? Ja, uppenbarligen tyckte jag det.
Jag vill ju f̊a ut n̊agonting jag vill ju röra vid den andra ekvationen. Men
det är ju s̊a sv̊art att uttrycka det s̊a jag tycker fan det är s̊a jobbigt. Det
blir inte som jag vill och s̊a blir jag lite missnöjd. Jag m̊aste ha n̊agonting
s̊a jag svarade det åtminstone för tillfället.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det den här g̊angen att prata högt för sig själv? Jag var
ju tystare under den här g̊angen minns jag. För jag kom ih̊ag att jag tänkte
nu säger jag ingenting för jag vet inte vad jag ska säga. För jag tänkte inte,
jag kunde inte tänka, jag kom inte fram till n̊agonting. Det var s̊ahär jaha
jag vet inte vad det här betyder. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jag
satt fast mycket mer p̊a den här än p̊a förra liksom.

06.38-07.55 Vad tycker du om din förklaring? Den förklarar vad jag
tänkte sen s̊a var det ju konstigt liksom. Jag hade ju koncentrerat mig mycket
p̊a den andra ekvationen under tiden som jag spelade in s̊a jag hade ju inte
pratat om den första och nu när jag presenterar s̊a säger jag allting som jag
egentligen hade tänkt om z-riktningen men det kom jag nog p̊a, p̊a plats
snarare än hade funderat p̊a det.

Ja, hur tänker du p̊a z-riktningen och hur du representeras med
bilden som du ritat? Ja, jag har ju inte ritat ut den där men. . . jag vet
inte. En kryssprodukt ger ju en riktning i z-led det är ju en grej och det ska
man väl veta. Men det spelar ingen roll i bilden det kan ju vara åt vilket
h̊all som helst och s̊a vidare s̊a jag vet inte. Okej, jag har ju ritat ut v s̊a
den kommer ju ha en fast riktning men det spelar ju ingen roll för bilden
det betyder ju inget för rörelsemängdsmomentet mer än att det är i den
riktningen det g̊ar. Men aa det är väl bra och ta med. Men jag hade inte
funderat p̊a det innan jag kom p̊a det snarare d̊a jag presenterade det.

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?
Jag vet inte. . . Det är ju utifr̊an de som jag förklarar s̊a jag antagligen. Det
är därifr̊an mina argument kommer ifr̊an.

S̊a skulle man utifr̊an din förklaring kunna skriva ner de där ekva-
tionerna?Den övre kanske eftersom jag beskrev att det var en kryssprodukt
och s̊a. Jag räknade inte med massan i min förklaring s̊a nej det skulle inte
bli helt rätt. Men om man har sett den förut s̊a kanske man skulle först̊a
vad man menar i alla fall. S̊a tänker jag.



Diskussion

07.55-08.42 Hur kände du dig i den här diskussionen? Jag kände att
de hjälpte till för jag fick en tankeställare och vart tvungen och tänka till
vad har jag sagt egentligen nu när jag tänker p̊a det s̊a blir det ju inte rätt.
Ökar r s̊a m̊aste v sänkas p̊a den sidan och s̊a vidare för. . . Ja, det är bra
f̊a tänka till. S̊a inser jag det passar ju inte det jag har sagt innan. S̊a det
kändes bra allts̊a att man f̊ar den feedbacken och kunna komma p̊a det. Det
var ingen som sa direkt till mig det här var fel, s̊a ska det ju vara. Utan jag
fick sitta där och tänka lite, vänta nu, det här var ju lite konstigt.

Slutbilden

10.00 Vad tycker du om poängsättningen den här g̊angen? P̊a fr̊agan
s̊a tyckte jag det var konstigt för fr̊agan var ju konstig och fel s̊a där borde
jag inte jag inte f̊att tv̊a fr̊an de. Bilden förklarar ju åtminstone den första
ekvationen okej. Den andra, det saknas nu lite.

Varför tror du d̊a att du har f̊att s̊a höga poäng? Jag vet inte. En
klassisk bild som alla har sett förut kanske.

Tror du det har n̊agonting med hur du presenterade det? Eee.. Jag
vet inte s̊a bra tyckte jag inte att jag presenterade det s̊a man ger poäng
bara för åh gud vad bra det lät liksom. Nej, det tycker jag inte. Det skulle
vara om man tänker s̊ahär: okej, man först̊a att det var fel och man kom
fram till felet även under presentationen och kan f̊a poäng för det, kanske
s̊a. Men annars tycker jag det är konstigt jag skulle inte ha gett full poäng
för det.

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka lära sig fysi-
kekvationer. Vad tycker du om det? Ja, det fungerar bra. Det tar ju tid
i jämförelse med att man bara sitter och jobbar tillsammans och jag upp-
gifter tycker jag. Man f̊ar ju tänka mycket mer. Jag lär mig ofta ekvationer
genom att göra uppgifter och lära mig använda dem och sen se aa okej s̊ahär
funkar de faktiskt, det är s̊a jag ser genom uppgifterna. Det här ju p̊a ett
annorlunda sätt att man tar det fr̊an andra h̊allet eller vad man ska säga.
Lära sig ekvationerna först och sen kanske efter̊at kan använda den utifr̊an
det här. Nu kommer först̊aelsen först och räknandet sen om jag säger s̊a.
Det är lite tvärt om mot vad jag brukar göra. Men det funkar ju. Det beror
ju p̊a vad man är van vid.

Ja, överlag hur kändes det? Det känns bra. Jag tycker det funkar. Spe-
ciellt eftersom man kommer fram till saker. Grupparbete tycker jag alltid
fungerar bra och samtidigt att man har tid att tänka själv det tycker jag



är det viktigaste jag tycker att man första alltid, ingen ska ge svaret till en
man ska sitta och tänka man ska fundera p̊a det och dela med sig och f̊a
feedback. Det sättet tycker jag fungerar bäst, s̊a det är ju klart det här tar
ju med allt det.

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde? Det fungerar ju
bara i mindre grupper. Det är ju inget som lärare kan ta till det kommer inte
g̊a i större grupp. Ja om du har en stor klass p̊a 30 personer s̊a kan ju inte
varje person sitta och presentera sin egen och f̊a feedback och komma fram
till saker själv. Det fungerar inte riktigt p̊a stor skala. Men när man sitter i
grupp, i en pluggrupp liksom, när man är fyra-fem personer d̊a kommer det
fungera mycket bättre tror jag.

Men vad tror du om man är 30 personer och sen s̊a delar man in
alla de i sm̊a grupper? Vad tycker du om det? Det l̊ater ju bra. Det
är ju samma sak bara dela upp de i sm̊a pluggrupper s̊a det skulle säkert
funka. Bara man hamnar i en okej grupp liksom.

Vad menar du med okejgrupp? Som man känner sig bekväm med just
när man presenterar och s̊ana saker s̊a kan det vara viktigt att känna: Okej,
det spelar ingen roll om jag säger n̊agonting dumt nu för de här personerna
kommer bara ge mig, liksom ställa bra fr̊agor och inte s̊ahär: Fan vad dum
du är. Hur tänkte du nu? Vad fan? Liksom s̊ant. S̊a det gäller att hamna i
rätt grupp annars kommer man inte v̊aga göra n̊agonting.

Intervjun

03.14-04.18 Vad tänker du här? Jag tänker att jag h̊aller med mig själv
och jag tycker att det funkar. Jag tycker att det är det mest uppenbara att
göra.

Vad menar du med uppenbara? Ja man ska väl använda sig av den
information man har. Och man ska försöka f̊a ett uttryck för svaret innan
man räknar ut saker. Jag vet, jag började ofta innan jag tänkte till. Ja, jag
fick en massa saker till exempel om jag hade f̊att hastighet och tid okej d̊a
räknar jag ut sträckan p̊a en g̊ang jag vet om jag behöver den men jag räknar
den änd̊a för att jag kan och s̊a började jag göra s̊a med den informationen
jag fick och s̊a fick jag massa extra information som jag inte behövde till
svaret sen. Och det tog mycket extra tid till tanken igenom hela uppgiften
tog det mycket längre tid att göra. Det tar ju tid p̊a en tenta till exempel
och sitta och bara räkna ut massa extra och sen s̊a efter ett tag s̊a kan man
glömma bort fr̊agan för att man har s̊a mycket information liksom s̊a nej
samla upp det man har.



Vad tycker du om det upplägget? Jag tycker det funkar.

Hur menar du men ”funka”? Det ger ofta, man kommer ofta fram till
n̊agonting, kan ju inte säga att det ger rätt svar det beror helt p̊a vad man
gör. Det leder n̊agonstans.

Hur tänker du kring det här ”Sen försöker jag hitta det”? Det är ju
det man gör det är ju det man söker. Man vill ju hitta svaret s̊a man m̊aste
ju leta upp det. Det är väl det som är själva uppgiften. Du har information,
du har tillg̊ang till alla formler i världen känns det som sen s̊a f̊ar du leta
upp de formler som du vet är relevanta och sen leta upp den variabeln du
söker. Sen när du har den är det bara att sätta in allting s̊a är svaret där.
S̊a det är ju det som är huvuddelen.

01.04-01.55 Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem? Jag
tycker den är standard. Det är inte mycket mer man behöver liksom känns
det som.

Vad menar du att man inte behöver mer? Du behöver n̊agot att skriva
ner dina tankar med är de det du behöver. När du sitter och pluggar och inte
kommer fram till n̊agonting s̊a är det alltid bra att ha n̊agonting hjälpsamt,
typ mobilen, i det här fallet man kan ju inte ta mobilen till tentan liksom.
S̊a man försöker inte använda den under plugget s̊a mycket det g̊ar men det
är alltid bra att ha den när det behövs.

Vad tycker du om det sättet? Jag tycker det funkar. Det är mitt sätt
att göra det, s̊a jag vet inte. Det funkar för mig åtminstone borde funka för
fler ocks̊a det är ganska simpelt.

04.50-05.30 Hur tänker du kring det här ”Som man skulle svara p̊a
en tenta.” Precis s̊a är det jag tänker. Jag tänker att det är bra övning.
Man försöker ju vänja sig vid dess skrivsätt och väna sig vid att hitta. . .
att skriva fint och skriva ner allting man gör s̊a man verkligen. . . S̊a man
inte kommer till tentan sen och försöker skriva ner allting och inser nej,
men vänta nu det finns ett steg här som jag har missat som jag inte först̊ar
riktigt, jag vet vad det leder till men jag kan inte skriva ner det och inte
visa hela tankeg̊angen i s̊a fall bara ojd̊a det var ju inte bra. S̊a jag försöker
under hela pluggtiden skriva ner det precis som om jag skulle redovisa det.

06.03-06.18 Vad tänker du kring det? Jag tänker väl typ det man har
pratat om jag har sagt mina metoder och det finns inte mycket kvar.

07.34-07.51 Kan du förklara lite mer om vad du tänker här? Uttrycket
att vara säker p̊a en ekvation är ju kr̊angligt det är som jag säger kan man



vara säker p̊a en ekvation, kan man säga att man är säker p̊a en ekvation?
Man kan vara säker p̊a hur man använder den man kan vara säker p̊a att
man känner igen den. Men att vara säker p̊a ekvationen det är som att veta
innerst inne att den är sann liksom. Det kan man ju inte säga. Jag vet att
den funkar jag vet att jag kan använda den. D̊a kan man väl säga att man är
säker p̊a den. Men det är sv̊art att säga rakt ut ja men den här ekvationen
är jag säker p̊a. Men vad betyder det egentligen?

08.20-08.46 Hur känner du dig kring det här Det är som jag säger det
är sv̊art. Det är s̊anna saker som man lätt glömmer. Den äldre mekaniken är
ju väldigt intryckt. Den har man ju h̊allit p̊a med sen gymnasiet åtminstone.
Den sitter ju där. Den är intuitiv dessutom. Resten blir lite s̊adär, jaha vad
händer nu? Det är s̊a mycket man ska komma ih̊ag, skillnader mellan olika
saker man m̊aste minnas.

Hur känner du dig när du ska minnas allt det här? Det är ju väldigt
jobbigt om man fastnar p̊a en sak som man vet att man borde kunna och man
vet att man har kunnat det när man löser n̊agot sv̊arare och inte kommer
vidare. Man kan inte testa sina nya kunskaper i och med att man inte har
de gamla liksom. S̊a det g̊ar verkligen inte. Man kommer inte vidare. Som
mekanik 3 nu. Fastnar man p̊a en s̊a enkel grej som man borde kunna nu,
d̊a kan man inte ens testa p̊a mekanik3 uppgifter, kunskapen s̊a, utan man
fastnar ju p̊a gamla grejer och det är lite surt.

Hur känns det? Det är irriterande, surt. Det borde ju inte vara s̊a. Man
vill ju komma ih̊ag.

09.14-09.46 Vad menar du här? Jag menar att alla ekvationer vi använder
i undervisningen det är s̊a simpla saker. Det är alltid saker som man antar att
systemet är helt i vila eller att ingen energi kommer ut eller in och ingen kraft
p̊averkar utifr̊an. Det är ju alltid n̊agonting s̊ant, det finns alltid friktion, det
finns alltid vindmotst̊and. I verkligenheten. Inte i n̊agon fysikuppgift. S̊a det
skildrar inte riktigt verkligenheten. Det skiljer ju fr̊an det perfekta systemet
i n̊agon grad.

09.46-10.22 Hur känns det att studera fysik när du har den känslan?
Det känns väl som att det är n̊agon g̊ang ska man väl komma förbi det. S̊a
man faktiskt kommer upp till n̊agon niv̊a d̊a man först̊ar grunden, eller det
här perfekta systemet s̊a bra att man faktiskt kan beskriva det som världen
har, p̊a riktigt liksom, s̊a man kanske kan räkna med luftmotst̊andet och spill
och s̊ana där saker. Man börjar ju närma sig det man märker ju att snart
kommer man dit. Som i mekanik 3, nu plötsligt beskriver vi i system som inte
perfekt ligger precis i vila eller s̊ahär saker som interagerar med varandra
med en fjäder mellan varandra. Vad gör fjädern där det skulle man aldrig



räkna ut i de första mekanikkurserna liksom. Men nu börjar man närma sig.

Hur känns det? Det känns bra. Det är det jag är nyfiken p̊a. Jag är nyfiken
p̊a världen och verkligen och det man ser. Man m̊aste ju börja n̊agonstans.
Men f̊ar ju börja med perfekta system. Men n̊agon g̊ang ska man komma
upp till den niv̊an s̊a det kan man väl säga är m̊alet liksom.

11.26-11.43 Vad tänker du kring det här? Det finns ju ingenting. Det
beskriver ju ingenting äkta.

Vad menar du med äkta? N̊agonting som skulle kunna ske. Det gör det
ju inte.

12.14-12.40 Vad är det som gör att du minns det exemplet? För att
det är n̊agot jag möts vid dagligen. Jag kommer ih̊ag att jag hade mycket
problem med det i just mekaniken. D̊a blev det s̊a när man sen åkte hem och
försöker tänka vad har man räknat p̊a, vad har man gjort idag. S̊a ställer
man sig i hissen s̊a känner; ja, det var det här jag räknade p̊a idag. Och s̊a
försöker man tänka p̊a det. Nej, jag har inte först̊att det. Jag gjorde det här
nyss idag men det sitter inte. S̊a tänker. Man m̊aste g̊a in p̊a det mer, g̊a
in djupare och försöka först̊a. Sitter där p̊a den kvällen och tänker p̊a det.
Och sen p̊a morgonen ställer jag mig i hissen igen och s̊a bara fan ocks̊a! Jag
förstod inte det d̊a heller. S̊a det är en s̊an där sak man konstant p̊aminns
om att man inte riktigt lärde sig, jag men man m̊aste tänka p̊a det. Jag vill
komma fram till n̊agonting liksom

Vad tänker du kring den här pilen? Det finns ju inte. Det är s̊a sv̊art.
Den beskriver ju allting bra, när man skriver p̊a papper. Men det hjälper ju
inte liksom. Den finns ju inte där.

Vad menar du att den inte finns där? Man ser ingen pil. Det är ingen
pil som pekar åt mig vart normalkraften är. Om den fanns där och visade
mig vart den gick s̊a skulle det kanske vara lättare att tänka p̊a det. Men
den är inte där.

Hur skulle du säga att du upplever pilen eller? Det är ju den känslan
man f̊ar av kraften snarare. Ja, ju mer man känner av den desto längre är
pilen. Ja vill fortfarande se den. . . Det g̊ar ju inte. Jag skulle vilja rita ner
den. När jag funderar p̊a det s̊a skulle jag vilja rita ner, bara för att kunna
se de och har den där konstant för att verkligen ha det färskt i minnet.

12.40-12.48 Vad är det som gör att du minns det här exemplet? Det
är precis samma grej. Man har g̊att igenom det en dag och sen åker hem och
sätter sig p̊a bussen. Ja, men det här pratade vi om idag och s̊a inser man.



Hur var det nu d̊a? Hur ska man tänka? Vad är det jag har glömt. Och s̊a
samma grej g̊ar hem tänker p̊a det och tänker p̊a det och s̊a sätter man sig
p̊a bussen nästa dag och inser. Fan, jag kom inte fram till det idag heller,
allts̊a det är ju den tanken. Den bussen jagar en. Varje dag ska den p̊aminna
mig, aa det gick inte bra det där. Det är ett exempel man kommer ih̊ag.

Hur känns det d̊a att du dag efter dag aldrig kommer fram till
det? Ibland känns det som att nu först̊ar jag det liksom. Men sen sätter
man sig p̊a bussen igen hur var det nu? Det blir ju som en färsk p̊aminnelse.
Men det är kul jag tycker om att f̊a s̊ana tankar för d̊a är det liksom. D̊a vet
man att man har hört n̊agonting, man har lyssnat, man har f̊att en tanke
runt det. S̊a det är ju bra.

12.50-13.02 Vad tänker du kring det här? Ungefär samma sak som förut.
Det jag kan räkna p̊a är i perfekta system. Det är inget perfekt system det
jag sitter i. Men jag känner av effekten och jag känner igen den. Men det g̊ar
inte och sätta sig och använda siffror. Men först̊aelsen finns väl där förutsatt
att jag först̊ar det liksom.

13.40-14.06 Vad tycker du om det här? Jag tycker det jag sa.

Ja, vad menar du med det? Ja, man tänker p̊a det man upplever eller
snarare man tänker inte p̊a det. Man bara upplever det. Och skulle man
tänka p̊a det skulle man tänka s̊a tänker man utifr̊an sig själv, utifr̊an det
man vet, det man först̊ar. Det är bussen som åker p̊a vägen, vägen är oftast
still. Bussar kan rör p̊a sig liksom. Det är ju s̊a man tänker man tänker ju
inte s̊a som man kan illustrera problem.

15.43-15.52 Vad menar du här ”samma vanliga upplevelse”? Det är
den intuitiva fysiken det är det som händer. Det är det man först̊ar. Sen
s̊a f̊ar man formler som beskriver det i enkla system. Ja, okej det g̊ar att
använda sig av men det är fortfarande samma sten som faller. Det har hänt
förr det kommer hända igen. Det är det naturliga liksom.

Är det n̊agot mer du skulle vilja säga om det här? Nej, det är alltid
lika sv̊art man kommer inte fram till n̊agonting just nu. Har inte n̊agot i
tanken just nu.



9.3 Student C

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an den här g̊angen d̊a vi gjorde det här?
Det jag kommer ih̊ag var, att det var ett spel vi gjorde, ett fysikspel, med
olika. . . Först fick vi ju rita i samma rum och s̊ahär rita formler och s̊a
skulle man rita vad det var för n̊agot vi fick väl typ en fr̊aga och s̊a skriva
upp svaret liksom och rita en bild och d̊a satt vi alla i samma rum och sen
skulle vi betygsätta och visa det för varandra liksom, förklara hur man har
tänkt lite gran och sen fikade vi. Efter det gick vi ut eller d̊a fick vi g̊a ut i
olika rum efter att ha f̊att fr̊agan. Det var ju d̊a sv̊arare formler än vad det
var p̊a försöks grejen och s̊a skulle vi väl göra i princip samma sak fast nu
skulle vi prata medans vi gjorde det. Det var sv̊art. Det var väldigt, väldigt
sv̊art. Framför allt när man inte riktigt. . . Eller jag visste inte riktigt vad
jag skulle använda för formel n̊agonstans. S̊a jag blev lite s̊ahär, ja. . . jag
känner igen det här men. . . jaaa.. neee. typ.

Hur minns du tillfället? Om du beskriver hur kände du dig? Ef-
tersom jag inte känner n̊agon av de som jag gjorde det här med. S̊a blev
det lite att man kände sig lite utsatt. Eftersom att jag ska ju bevisa mina
kunskaper för de andra, liksom. Och det är ju lite jobbigt alltid. Men å andra
sidan var ju alla väldigt snälla vilket gör att det inte är riktigt lika jobbigt.
Som det hade varit om det hade varit liksom s̊ahär konstiga människor. Som
bara: (Fnyser) Vad är det där för n̊at? Vad gör du?

Hur menar du med konstiga människor? Dömande personer.

Hur menar du med dömande personer? Men ofta kan man f̊a den här:
Jaha, du kan inte det där? Nej, okej. . . Tystnad. Men det tyckte jag inte de
andra studenterna var. Utan det var väldigt s̊ahär okej, d̊a gör vi s̊ahär och
s̊ahär och alla är p̊a sin niv̊a och s̊a är det bara, s̊a. Det var väldigt bra. Det
var lite jobbigt med de sv̊ara formlerna.

Hur menar du med sv̊art? Eftersom jag inte riktigt visste eller kunde.
S̊a blir det ju sv̊art.

Hur kände du dig d̊a? Väldigt stressad. Stressad, typ. Eftersom jag hade
tenta ganska snart d̊a s̊a visste jag att jag borde kunna de ocks̊a s̊a blir ju
stressen extra stor. När jag inte riktigt kan.

Hur kände du dig mer under tillfället? G̊a tillbaka. Vad minns du
och hur kändes det? Det var ju änd̊a väldigt bra sätt att spela spelet. För
man f̊ar ju väldigt mycket. . . Eftersom du sitter där och jag vet att jag ska



visa upp det för n̊agon. S̊a sitter man och försöker förklara och försöker rita
s̊a bra som det bara... Allts̊a man vill ju rita tydligt och man vill ju förklara
ordentligt, för att det ska visas upp. S̊a att man inte bara liksom ja men här
är en sträckgubbe och tyngdpunkten är där, typ. Som man kanske gör när
man ritar själv, jag är inte alltid jätteduktig p̊a att göra bra bilder liksom.
Och jag slarvar med att göra. . . Jag kan ju sätta in krafterna och s̊ahär men
jag slarvar med att de ska vara ungefär lika l̊anga de här vektorpilarna och
s̊a ska de g̊a s̊a och s̊a ska man sätta ihop de och s̊a blir det bra. Utan det
blir lite mer ja, den är s̊a l̊ang och s̊a är normalkraften typ s̊a l̊ang oj nu blir
det lite längre. Jaja.

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?
Det kändes änd̊a ganska bra just eftersom det var en bra grupp. Och det
har väl mycket med eget självförtroendet att göra ocks̊a. Men ocks̊a eftersom
man berättade det för varandra s̊a fick vi ocks̊a se dom, eller jag fick ocks̊a
se att dom inte heller kunde. Vilket ofta jag tänker att alla kan och s̊a kan
inte jag och s̊a blir det s̊ahär: Ähuäää. . . Men alla kan faktiskt inte allt och
det var bra, för d̊a f̊ar man lite s̊ahär: Okej, skönt jag är inte ensam. Och
sen är det väldigt lärorikt att f̊a se fr̊an n̊agon som ocks̊a har precis suttit
och tänkt igenom det än att bara ha n̊agon som säger det här formeln ni
ska använda, upp p̊a tavlan liksom.

Hur kändes det att använda Ipad? Ja, det var väl ungefär som att
rita p̊a papper fast det var en ipad, tyckte jag. Tyckte inte det var s̊a stor
skillnad.

Vad tyckte du om det här sättet att lära sig fysik? Jo, men jag tyckte
väl det var väl ganska bra. Jag brukar ju faktiskt sitta och prata för mig
själv men jag brukar ju aldrig visa upp det för n̊agon. Bara göra liksom. Jag
har ju pluggat ganska mycket med min pappa och d̊a är det ganska mycket
förklara liksom, berätta vad jag gör och det är ungefär p̊a samma sätt. Det
är väldigt lärorikt för d̊a g̊ar man igenom steg för steg och s̊a ser man ganska
snabbt vad det är man har missat eftersom man pratar hela tiden. Ofta är
det de här enkla grejerna som att oj, det här skulle visst vara kilogram per
meter kvadrat och jag har bara skrivit kilogram per meter, typ. Jag tycker
det är bra att prata.

Fjäder

01.52-02.08 Det är s̊a jobbigt att lyssna p̊a mig själv. Jag var nog väldigt
osäker p̊a om jag gjorde rätt, tror jag.

Hur kommer det sig att du tänker att det är en fjäder? Det är ju
typ en. . . s̊ahär. . . oscillerande. . . rörelse d̊a ser den ut s̊a ekvationen.



Ja, kan du förklara lite mer? Vadd̊a säger inte det här allt? Ja, d̊a
svänger den ju och fjädern är ju en svängning i sig om man ger den fart eller
om den har fart eller n̊agonting. S̊a oscillerar den ju fram och tillbaka och
det är ju det den här ska beskriva. Med. . . Vad heter det? Eee. . . Ja, den
ska vara annorlunda för utg̊angsläget och fjäderkonstant och allt s̊ant och
acceleration.

Hur känner du dig just nu? Jag kommer inte ih̊ag. . .

Hur känner du dig av att f̊a lyssna p̊a dig själv s̊ahär? Jag tycker
det är rätt jobbigt att lyssna p̊a mig själv. Jag tycker jag har s̊a töntig röst
tycker jag. Men s̊a är det väl.

02.08-02.40 Eftersom jag inte riktigt var s̊a säker p̊a det, tror jag, det är
därför det tar s̊a l̊angt tid. Hade jag varit mer ja det här är den ekvationen
som vi använt för det här d̊a ser den ut s̊ahär. D̊a hade jag ju bara ritat upp
allting s̊ahär s̊a har vi en hastighet och en sträcka som den ändras och s̊a.

Hur tänker du här? Jag är väldigt, väldigt osäker p̊a om jag gör rätt. S̊a
blir det den s̊ahär: Ja, vi m̊aste ju ha en l̊ada. N̊agonting m̊aste ju röra p̊a
sig liksom. Och det hade nog egentligen varit bättre som de andra, inte alla,
men tv̊a tror jag gjorde en fjäder som hängde i taket s̊a det hade oscillerat
s̊a.

Vad menar du med bättre? För nu har vi ocks̊a en friktion mot ytan
under vilken man inte riktigt har, man räknar ju inte med luftmotst̊and här.
S̊a d̊a hade vi kunnat ha eller d̊a hade den rört sig lättare liksom eller det
hade varit en bättre beskrivning av det vi ska göra just nu för vi har ingen
friktion just här.

02.40-02.52 Jag är ju väldigt tyst.

Hur känner du dig här? Osäker.

Hur tänker du med att rita ut k där? Det är ju bra om man har alla
variabler. S̊a man vet vad det är man jobbar med liksom. Jag tänkte att jag
skriver ut det jag vet vad det är för n̊agonting. Och k jag vet den ju, jag vet
vad det är liksom och den hör ju till det här s̊a d̊a är det ganska viktigt att
ha med den, typ.

02.52-03.14 Man m̊aste jag ha n̊agot som rör p̊a sig annars s̊a visar man ju
ingenting.

Hur kommer det sig att du ändrar dig? För att jag är s̊a osäker. Nej,
men eftersom jag inte riktigt. . . . Hade det varit en formel som jag visste



mer precis hur man gör allting d̊a är det mycket lättare och bara: okej d̊a
vi behöver, vi behöver det här nu har vi det här nu behöver vi den här. . . .
Eee hur gjorde man nu d̊a? Eee l̊ada? Eeee eller? Eller jo, jo l̊ada. Typ.

03.14-03.51Vad tänker du här? Ja, det l̊ater väl ganska rimligt. Eller?
Eftersom att x-prick-prick är andra derivatan av x, som är sträckan, m̊aste
det vara en acceleration. Det är ju s̊a. Och d̊a kommer den röra sig vid en
viss acceleration, eftersom den rör sig s̊a m̊aste den accelerera p̊a n̊agot sätt.

Kan du förklara lite mer? Eee, jag vet inte vad jag ska säga.

04.10-04.49 Jag har inte skrivit upp n̊agon massa! Det borde jag ha gjort!
Jag ritar lite för jag vet inte vad jag ska göra.

Vad var det du försökte göra där? Jag kommer faktiskt inte ih̊ag.
Antagligen s̊a försökte jag göra en härledning av det vi har. Men det är ju
typ en härledning s̊a det behöver man inte göra egentligen. Däremot tycker
jag det är konstigt att jag inte skriver ut massan. Det borde st̊a m i l̊adan
typ eller n̊agonting.

05.00-05.20 Väldigt mycket tystnad här.

Vad menar du beskriva rörelsen? Allts̊a den åker fr̊an punkt a till punkt
b som jag ocks̊a hade skrivit upp här hade varit ganska pedagogiskt och bra.
Och det är ju en rörelse eftersom det är en oscillerande svängning. Måste
svänga mig med de fina uttrycken jag kan här. (Skratt) Ja, men vi f̊ar ut
en diffekvation typ som man kan använda. Och d̊a beskriver den rörelsen p̊a
n̊agot sätt. Däremot kommer jag inte ih̊ag vad man gör med den.

06.00-06.40 Det händer ingenting alls.

Hur känner du dig här? Jag har för mig att jag känner mig ganska tom.
De var väl precis p̊a slutet vi gjorde det här ocks̊a. D̊a börjar man bli lite
trött liksom. D̊a sitter man och s̊ahär ja. . . Vad ska jag göra nu d̊a? Det
tror jag väl att jag tänkte.

Vad tror du att du tänkte? Jag har för mig att jag var ganska tom och
verkligen s̊ahär eee jaa. . . nu kan jag inget mer kan ju sitta här och vänta
ut tiden d̊a, typ

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det att prata högt för sig själv? Det är lite konstigt när
man... För när jag sitter och pratar högt för mig själv d̊a är det lite mer det
här. Och s̊a tar man den här och s̊a gör man s̊ahär ja och s̊a sitter jag och



nynnar lite grann och sjunger lite grann och visslar lite grann. Typ när jag
sl̊ar in p̊a miniräknaren ibland s̊adär aa okej fem genom tv̊a det är lalala
och s̊a gör man s̊ahär. Nu ska jag ju sitta och förklara d̊a m̊aste man prata
tydligt jag m̊aste säga precis egentligen allt jag tänker för annars blir det
tystnad. Medan jag som person s̊a är jag väldigt mycket jag behöver sitta
och titta p̊a det och okej vad händer och tänka.

Ja, vad menar du med tänkta? Kanske inte alltid bäst just för mig att
sitta och prata om eller berätta allt precis vad jag gör. D̊a m̊aste jag nästan
ha förberett innan för att jag ska kunna berätta det. För s̊ahär ser det typ ut
när jag sitter och räknar själv ocks̊a. Kanske inte lika l̊anga pauser för d̊a har
man lite hjälpmedel man kan använda. Men s̊ahär: Men a okej nu kanske jag
ska hitta. . . för att kunna lösa den här behöver jag sl̊a i physics handbook
och se hur de ser ut för jag kommer inte ih̊ag vad alla olika lösningar är för
de olika. Kan man g̊a dit och kolla. Okej, det var den här jag skulle använda.
D̊a blir det tyst ett tag och sen. Okej, formel ett där har vi den och s̊a skriver
man upp den eller pratar eller säger eller n̊at s̊ant där. Men jag har ganska
l̊ang tankeprocess där jag behöver liksom. Okej, nu har vi det här. Det är
en diffekvation, typ.

06.51-07.22 Vad tycker du om din förklaring? Man hör p̊a min röst att
jag är väldigt osäker. Eee ja. . . tunn och liten röst. Är jag säker brukar det
vara lite mer pondus i det.

Hur känner du dig? Ja, vad ska jag säga? S̊ahär tror jag att det är. Nu
vet jag inte om det är s̊ahär men vi kan ju hoppas att jag har rätt, typ. Lite
s̊a känner jag.

Hur tycker du din bild representeras med det du säger? Jag hör inte
ens vad jag säger. Ja, det visas ju av bilden att den förflyttas ut̊at. Däremot
s̊a kanske jag borde sagt att x noll är här, typ. Där den är. . . Att det liksom
är, vad säger man, utg̊angsläget. För jag säger att den varit ihop tryckt d̊a
borde det varit minus x sträckan dit̊at som den är ut x nu och det kanske
jag borde skrivit upp, för en mer pedagogisk förklaring eller n̊agot.

Hur tycker du din fr̊aga representeras med det du säger? Nu hörde
jag inte riktigt. (Lyssnar igen) Vilken kommer l̊adan, vilken l̊adan bör eller?
(säger fr̊agan) Den sa jag faktiskt aldrig men jag satt och tänkte p̊a den
hela tiden. Okej, d̊a m̊aste ju l̊adan ha en acceleration därför, bör det vara
min fr̊aga liksom. D̊a borde jag. . . Egentligen borde fr̊agan ha varit vilken
acceleration kommer l̊adan att ha i det läget den är nu eller precis innan
vändläget eller n̊agonting s̊ant.

Hur tycker du att. . . ? Det var ju inte s̊a bra presentation. Eller ja, jag vet



inte. Jag tycker att en bra presentation är ju om allt är uppskrivet det ska
vara s̊ahär det är ju pedagogiskt. Nu kommer jag inte ih̊ag hur det var d̊a,
faktiskt. Eller hur. . . Jag antar att jag inte tyckte det var s̊a bra d̊a heller.
Jag hade ju missat att skriva upp halva uppgiften att skriva upp min fr̊aga.

Det blev ju en liten diskussion kring din bild här s̊a jag tänkte att
vi skulle lyssna p̊a den här. Det kom inte jag ih̊ag.

Efter att ha lyssnat p̊a presentationen

07.22- 08.22 Hur kände du dig i den här diskussionen? Det känns
som jag var lite mer säker p̊a vad jag egentligen gjorde än var de andra var.
Vilket var lite roligt för jag suttit där inne och bara: eee ja. . . neej. . . Nej,
det här kan inte vara rätt. Det här kan inte vara rätt. Det här gjorde inte
alls. S̊a det kändes väl ganska bra och kunna s̊ahär nej men jag tycker att
jag gjort rätt. Och det är ju bra.

S̊a hur kändes det att förklara bilden för de andra? Under diskussio-
nen kändes det väl bättre men innan kändes det inte alls bra för jag hade
inte s̊a mycket att komma med liksom. Fjäder, l̊ada, som rör sig lite, typ.

Hur representeras sig den där fr̊agan med vad du sa under pre-
sentationen? Hur l̊angt kommer l̊adan? Nej, vilken acceleration kommer
l̊adan ha? Det där var ju lite mer förklarande än vad jag sa.

Hur tycker du din fr̊aga representeras tillsammans med de här
ekvationerna? Eee. . . ja.. Jag vet inte om det är jättebra?

Vad menar du med bra? Accelerationen kommer ju bli negativ. Man
flyttar över allt till andra sidan och försöka komma p̊a hur jag kan har
tänkt. Nej, jag vet inte faktiskt. Jag vet inte om jag tyckte den var jättebra,
faktiskt. Men. . . Jag hade inte blivit överlycklig och f̊a en s̊an här fr̊aga p̊a
en tenta liksom. Men just fjädrar tycker jag inte om.

Hur kändes det var att redovisa med en Ipad? Ganska praktiskt att
man kan sudda. Eller för dig att det kan sparas p̊a en dator. Om jag hade
haft det till mig själv s̊a är det ju ganska. Jag känner inget behov av det.
Men det är ju rätt praktiskt att man kan överföra mellan olika och sen typ
men ha det p̊a, jag kan skicka det mellan dator och den, typ.

Hur kändes det att bli filmad? Allts̊a jag har ju fruktansvärd mikro-
fonskräck och typ scenskräck. S̊a det blev ju lite jobbigare när man blev
filmad, faktiskt.

Hur menar du med jobbigt? Jag tycker det. . . En mikrofon s̊ahär den



ligger ju undangömd liksom, det är inte riktigt. . . Det är helt okej liksom.
En kamera d̊a ser jag den d̊a är jag medveten om kameran hela tiden vilket
gör att jag blir lite mer stressad när man gör det. S̊a blir den här: Okej, nu
m̊aste jag tänka p̊a vad jag ska säga. Nu m̊aste jag skärpa mig här. Eee. . .
eee. . . Ja. . . allts̊a. Oj, kameran. Nej, jag ska inte kolla p̊a kameran.

Slutbilden

10.41 Vad tycker du om den poängen du f̊att p̊a bilden och fr̊agan?
Hade vi inte haft den diskussionen efter tror jag inte att jag hade f̊att tv̊a
poäng p̊a min bild. Men det är ju kul att f̊a s̊a.

Vad tycker du om de här poängen Ja, de är väl ganska bra. Det är väl
ungefär jag tycker väl. Jag hade väl inte satt tv̊a poäng p̊a min bild. Jag
hade kanske satt en poäng och p̊a fr̊agan ocks̊a en poäng eftersom det inte
fanns s̊a stor betygsskala. För den är ju inte, det är inte världens bästa fr̊aga
men det är fortfarande en fr̊aga som är sammanlänkad till det vi gör liksom.

Hur kändes det att ge poäng till de andra? Jag tycker det var ganska
sv̊art för det känns lite elakt att ge en nolla liksom. Men samtidigt s̊a har
man, eller om man inte först̊ar bilden eller inte representerar det man gör
d̊a är det ju noll liksom. Men det är väl ocks̊a lite om man tänker sig att det
hade varit ett spel som man sitter och spelar med sina kompisar hemma en
kväll d̊a är det lite lättare att sätta en nolla liksom. För det är lite mer p̊a
skoj nu var det lite mer seriöst. Jag tycker det är lite sv̊art att sätta poäng
ocks̊a s̊a kollar man lite p̊a de andra. S̊a blir det s̊ahär: nej, men jag tycker
att det var s̊ahär. Kan jag skriva det d̊a om n̊agon har satt tv̊a poäng s̊a
kanske jag tyckte att det var en nolla liksom. Kan man verkligen skriva det
d̊a?

N̊agot mer som du skulle vilja säga kring det här exemplet? Nej,
jag är nog ganska färdig. Det kanske hade varit lättare att ”rewiua” om jag
hade pratat lite mer.

Rörelsemängsdsmoment

Juste, som jag inte kom ih̊ag vilken som var vilken. Tork eller vilken var den
andra? . . . Äh kommer inte ih̊ag.

Vi f̊ar se vad du säger här. Jag har för mig att jag säger fel.

00.30-01.15 Det där är i och för sig sjukt smart att man kan skriva stort och
sen lägga upp det i ett hörn. Det är sjukt bra. Ja, man ska vara noga.

Vad tänker du här när du skriver ner det här? Att jag är sjukt



osäker p̊a formeln s̊a d̊a m̊aste jag skriva ner vad jag gör eller vad har jag
för n̊agonting. De olika variablerna som finns här. Vad betyder de? För att
sen kunna jobba med de. Eftersom jag inte är alls säker p̊a vad det är för
n̊agonting.

Hur känns det att skriva p̊a Ipaden? Jag f̊ar ju väldigt ful handstil.
Det är väl en övningssak ocks̊a. Känns väl ganska bra. Jag tycker om att
skriva p̊a papper. För d̊a kan man. . . Eller det är väl kanske vana ocks̊a.
Papper är min grej liksom.

Hur känns det att skriva matematik p̊a Ipaden? Det känns väl som
vanligt, jag skriver p̊a vita papper i vanliga fall. S̊a det är vitt papper liksom.
Men som sagt det var väldigt pratiskt att man kan skriva stort och flytta
upp det i hörnet, dra ihop det.

02.28-02.53 Just här försöker jag sitta och bara: Vilken formel är det här?
Hur ser den ut? Hur ser den ut i physics handbook? Kom igen! Kom igen!
Vad betyder den här formeln? Okej, tänk, tänk! Ja, var det den här som typ
är liksom, här är moment, när man har moment, det m̊aste vara momentarm
liksom. När man har s̊ahär typ när man ska upp och höja bilen liksom, när
man st̊ar och trycker. Kommer aldrig ih̊ag vad det heter. Men en s̊an liksom.
Eller är det s̊ahär. Eller jag kommer ju p̊a det nu för jag kommer ih̊ag att
du sa det sen. Det är väl den här isprinsessan som ska in med armarna och
snurrar fortare när den är inne och s̊a ut. S̊a snurrar den l̊angsammare för
att den har längre, avst̊andet till. . . Radien är mindre här, mindre när den
har armarna inne och större när den har armarna ute och därför f̊ar den
en högre hastighet här inne än där ute. Men det kom inte jag p̊a här utan
st̊ar här. Vad är det här? Okej? Hur använder man den här d̊a? Eee nej, ja,
nej, nej. . . eller hur ska jag göra? Vart ska objektet vara n̊agonstans? Vad
betyder den här? Typ.

Kan du förklara lite mer om vad du menar att du blandar ihop?
Vissa ord, typ i physics handbook, s̊a st̊ar de ju p̊a engelska men man
använder ju de p̊a svenska. Men när man kollar upp de i böcker s̊a st̊ar
de ocks̊a p̊a engelska.

Vad menar du med använda de p̊a svenska? Typ föreläsningar och
s̊ant s̊a st̊ar de ofta p̊a svenska och inte alltid med samma, ja men tau är
ju tork. Men man använder väl n̊agon annan bokstav när man skriver p̊a
svenska? Jag har inte alltid använt tork, tau. . . ? Nu kommer jag inte ens
ih̊ag vad det är för formel? Jag kommer inte ens ih̊ag om det är tau? Jag
ritar en bild tror jag, jag kommer ih̊ag fr̊agan ocks̊a.

03.00-03.05 Kan du berätta mer om din minnesregel? Nej, det kan jag



inte! Jag kommer inte ih̊ag. Det var väl n̊agot jag precis hade lärt mig eller
n̊agonting. Nej, tyvärr.

Vad tror du att det var? Att det involverade? N̊agonting om vilken
formel jag ska använda för vad?

Hur ska du försöka minnas den? Jag kommer faktiskt inte ih̊ag. Nej,
jag kommer inte ih̊ag. Det enda jag kan tänkta mig är s̊ahär. Okej, jag har
försökt tänka mig för mig själv n̊agon g̊ang att tork i physics handbook ser
ut s̊ahär och att det d̊a är den här formeln. För att det är den här variabeln,
typ.

Vad menar du med den här variabeln? Det är en variabel, som man
använder, jag kommer inte ih̊ag vilken det är, typ M? Är det tork? Jag
har inte physics handbook här s̊a jag kan inte upp det. Men jag kommer
inte ih̊ag vilken variabel det är man brukar använda när man skriver, typ
när lärarenX skriver p̊a tavlan p̊a, s̊a använder lärareX inte alltid tau utan
använder n̊agot annat för tork. Och d̊a. . .

Hur känner dig d̊a? När lärarenX byter? Jag tycker man kan vara lite,
lite... I alla fall i en kurs kan man väl ha samma som, allts̊a ha samma vari-
abel för det man använder. Det är ju änd̊a ganska grundläggande mekanik,
vilket gör att vi änd̊a borde, lite schysta kan de väl vara liksom? Typ ge ut
det. För jag tycker änd̊a typ i andra kurser som i termodynamiken där har
man ju änd̊a s̊ahär. I physics handbook st̊ar det s̊ahär, men jag skriver lite
s̊ahär och i boken st̊ar det s̊ahär och s̊a berättar de. Men det kanske gjorde
lärarenX ocks̊a men inte lika mycket för jag kommer uppenbarligen inte ih̊ag
det.

(Lyssnar klart p̊a klippet) Aaa det är den där formeln jag kommer ih̊ag i
huvudet.

03.44-03.57 Vad är det som är sv̊art? Att komma ih̊ag vad det är den
här formeln gör. Det är det sv̊ara. Hade jag f̊att den här. D̊a hade jag direkt
vetat okej d̊a är det typ. Ja, men jag tänkte att det var tork att det var
kraft. Ja, men vad är det? Längden p̊a armen, s̊a behöver man mindre kraft
om man har en l̊ang arm än om man har en kort arm liksom. Nu kommer
jag inte alls p̊a vad den här formeln gör utan det st̊ar där. Och ja. . . Och s̊a
tänker jag lite för mig själv å nu kommer de andra veta precis vad de ska
göra och ska jag presentera den här bilden och s̊a vet jag inte vad det är.
Känns lite jobbigt.

04.44-05.00 Vad tänker du här? (Skratt) Ja, men man använder ju alltid
l̊ador! Alltid l̊ador i allting och s̊a ser man det som en punkt. Men nu skulle



jag ju inte ha en l̊ada. Varför, kommer jag inte ih̊ag? Det var väl för att. . .

Vad är det som f̊ar dig att ändra dig? Ja, det vet jag faktiskt inte. Det
kommer jag inte ih̊ag.

05.15-05.27 Hur känner du dig här? Jag tror faktiskt jag försöker resonera
mig fram till vad det är jag ska göra. Men jag vet verkligen inte alls, allts̊a
n̊agonstans, vad det är jag gör. Men eftersom det är r kryss p eller r kryss
mv. S̊a är ju riktningsvektorn n̊agonstans och s̊a är det ju ofta, den kan ju
vara i samma led, men ofta är ju hastigheten i en annan riktning förutom
kryssprodukt annars hade det lika gärna kunna st̊att g̊anger om det hade
varit samma.

06.00-06.17 Fast om den är vinkelrät s̊a blir det väl inte jättemycket... Nu
kan jag inte kryssprodukten s̊a bra. Men det blir väl inte s̊a mycket. Äsch,
jag kommer inte ih̊ag.

Vad tänker du kring den här vinkeln? Att det är lättare att räkna
p̊a om det är 90 grader, tror jag, än om det är s̊ahär en vinkel som är 107
grader eller n̊agonting. Lite jobbigt. Eller typ 108,5 d̊a blir det jobbigt. D̊a
m̊aste man komma ih̊ag vinkeln hela tiden. Om man har det s̊adär d̊a är ju
cos noll och sinus ett. Det är fint.

07.05-07.20 Hur tänkte du kring din fr̊aga? Jag är ju helt, helt lost. Och
jag kommer ih̊ag att jag nog var inte den enda som var helt lost. För du var
ju tvungen att visa för oss p̊a tavlan vad det var för n̊agonting. För det var
väl ingen av oss som egentligen kom p̊a vad det var som gjordes. Det var ju
n̊agon som gjorde en fläkt med l̊ada längst ut och där varieras inte radien
utan den är ju samma. S̊a jag ville väl ha en fr̊aga den här g̊angen, tror jag.
D̊a var jag tvungen att tänkta vad har jag gjort för n̊agonting.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det den här g̊angen att prata högt för sig själv? Det
kändes. . . Jag försökte tänka mer p̊a att göra det, kom jag ih̊ag, att jag
satt där. Nu m̊aste jag, innan vi satt ig̊ang s̊a var det s̊ahär. Okej, nu m̊aste
jag prata mer jag ska prata allt jag tänker. S̊a att. För sen innan var det
nästan ingenting och s̊a kom ih̊ag fr̊agan nu, banne mig! Det kändes lättare
att redovisa den här g̊angen. Dels för att jag ocks̊a hade sett hur de andra
hade gjort eller hur de andra va liksom eller hur man ska säga.

08.21-09.43 Det var änd̊a ganska. . . Eftersom jag inte kom ih̊ag, d̊a kunde
man inte göra s̊a mycket. D̊a är det s̊ahär. Aja jag presenterar det jag har,
typ. Jag vill ha n̊agot att presentera men aja, det spelar ingen roll.



Kan du förklara lite mer om hur du kände dig när du presenterade
den här g̊angen? Det var lite roligare att presentera den här g̊angen.
Eftersom jag hade pratat genom allting innan. S̊a var det lite s̊ahär. Eftersom
jag hade resonerat mig fram till massa saker som jag inser är fel s̊a blir det
s̊ahär. Ja, det här är det jag har men det är inte rätt, typ. Och sen ja,
eftersom jag visste att jag gjorde fel s̊a var det mycket roligare att redovisa
för d̊a var det s̊ahär. Jaha, det här är det jag har. Det är inte rätt. Men jag
hade ganska kul när jag gjorde det, typ. Just det här med l̊ada. Jag ska ju
verkligen l̊ada hur mycket som helst.

Hur tycker du nu din bild stämmer överens med det du sa? Ja,
eee. En l̊ada hade kanske varit bättre. Om man hade haft den i ett hörn och
ritat. . . Å andra sidan ville jag inte ha en l̊ada, jag vill ju ha en vektor, jag
vet inte, nej. Det beskriver väl ganska bra min bild men det är ju ingenting
mot... Allts̊a det är ju inte rätt bild för formeln alls men det är ju en bild
och det var ju det jag ville ha.

Hur tycker du fr̊agan stämmer överens med det du säger? Eee den
stämmer ju inte alls. Den stämmer d̊aligt.

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?
Nej, inte s̊a mycket... Det var väl. . . Eftersom min förklaring inte beskriver
formel, s̊a är det ju inte s̊a. Nej.

Slutbilden

11.19 Jag fick ju änd̊a poäng för min bild liksom, poäng för min fr̊aga. Det
var ju en bra fr̊aga i och för sig, utan bilden och bilden kanske var bra för
sig men inte till fr̊agan. Eller om det hade varit en annan formel som hade
varit utg̊angspunkten s̊a kan det ha varit en bra. . .

Vad tycker du om poängen som du fick? Min bild beskriver ju inte...
Svaret eller vad man ska säga. S̊a de var lite snälla i alla fall den som gav
mig tv̊a poäng, var ju väldigt snäll.

Hur kändes det den här g̊angen att ge poäng till de andra? Jag tror
det var lite lättare har jag för mig. Det var, det var inte lika. Jag vet inte
vad jag ska säga. Men det var inte lika laddat eller vad man ska säga.

N̊agot mer du vill säga om det här? Jag var ganska flamsig när jag
gjorde det här.

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att lära sig fysikekva-
tioner. Vad tycker du om det? Nej, men jag tycker väl att det är bra.
Men som i den här, den här med rörelsemängdsmomentet, d̊a kanske jag



hade behövt n̊agon vägledning mer än bara en formel liksom. För att kunna
lösa uppgiften som nu var att rita en bild och ställa en fr̊aga. S̊a jag kanske
hade behövt en s̊ahär tips eller tänk hit̊at, typ. Kanske. Typ. Det är ju änd̊a
ganska pedagogiskt för man lär ju varandra men det bygger ju ocks̊a p̊a att
n̊agon m̊aste ha rätt om man typ skulle sitta och spela det här själva liksom
utan din supervison.(utan ledarens vägledning) Och det är inte alltid man
har det. Och d̊a skulle det väl mer bli att letade efter formel i en bok eller
i physics handbook eller n̊agonting s̊ant och d̊a faller ju lite konceptet för
det är ju att man ska förklara för varandra och beskriva det man gör, tänka
själv, tänka högt.

Ja, överlag hur kändes det? Jag var rätt nervös. Faktiskt. Första g̊angen
var det rätt jobbigt det var väl lite lättare när det var tillsammans i rummet,
allihopa. För d̊a var det inte lika seriöst. Och sen när vi, första g̊angen där
d̊a vi skulle g̊a ut och sitta själva. Ja, vad ska jag göra egentligen. Ja, jag
ritar väl lite d̊a. Som sagt det var rätt sv̊ara formler som jag inte riktigt
hade jättebra koll p̊a och d̊a blir jag väldigt osäker.

Hur tänker du nu p̊a hur formlerna nu efter det här? Jag hatar
fjädrar. När jag skrev omtenta nu i mekanik 1, s̊a fick vi säkert tre-fyra
fr̊agor p̊a fjädrar. Och det var verkligen s̊ahär: Fan i helvete, hur fungerar
det här nu d̊a?! Okej, tänk, tänk! Eee, ja men om vi säger att, jag tror att
det var s̊adär, jag gissar. Och det här tycker jag var lite. Nu kan jag ju den
här eftersom det var, nu har jag ju jobbat s̊a mycket med formeln och jag
änd̊a inte riktigt visste vad det var. S̊a har man änd̊a tankeprocessen att det
inte är r kryss f. Det är ju inte den. Vet jag ju nu. Nu vet jag ju faktiskt det
är den här saken som åker in och ut eller det beror p̊a radien liksom, s̊a jag
har ju lärt mig n̊agonting.

Intervjun

01.00-01.30 Vad man hör p̊a min röst när jag är säker och när jag inte är
säker. Verkligen! Oj, vad jag m̊aste tänka p̊a det här.

Vad tycker du om det upplägget att lösa fysikproblem som du
just beskrivit? Vad menar du med att lägga upp arbetet? Skulle
du vilja beskriva din lösningsmetod igen? Och vad tycker du om
det sättet? Att man kollar uppgifter. . . Jag vet inte hur man skulle göra
annars? Jag vet inte om jag kan tycka s̊a mycket. Finns det n̊agot annat
sätt? Man ju inte börja fr̊an formeln liksom? Eller jo det har vi ju precis
gjort. (Skratt) Fast d̊a skulle vi hitta p̊a fr̊agan själv om man redan har en
fr̊aga och s̊a ska man utg̊a fr̊an formeln. . .

Vad menar du? Nej men om man f̊ar en fr̊aga typ s̊ahär den här bollen



kastas ut fr̊an ett stup. Hur l̊ang tid tar det för den att n̊a marken eller hur
l̊angt fr̊an berget kommer den? D̊a kan man ju inte bara börja skriva upp
en formel. Nej, men jag tar den här, r kryss p, bara nej jag tar den här den
blir jättebra. Man m̊aste ju börja med typ en, vad söker de? Jag vill ha en...
Jag ritar en bild liksom. Jag har en höjd, jag har en hastighet jag har det
här och det här. Ja men d̊a har jag ungefär de här formlerna. Och s̊a löser
man ut och s̊a f̊ar man fram rätt svar.

Tycker du det är s̊a man löser fysikproblem? Jag kan ju inget annat
sätt s̊a det är ju s̊a.

04.26-04.56 Vad tänker du om din teknik att lösa fysikproblem?
eee. . .

Vad menar du med eee? Att jag inte riktigt vet. Jag vill säga n̊agonting
men jag kommer inte p̊a n̊agonting att säga. D̊a blir det istället eee. . .

Vad tänker du om den tekniken du beskriver här för att lösa fy-
sikproblem? Ja, ofta när man sitter och löser ett fysikproblem man har
boken uppslagen med en fr̊aga framför sig d̊a har man redan papper, penna,
sudd och physics handbook uppslagen. S̊a d̊a behöver jag inte plocka fram
det för det är lite s̊a jag tänker att det är det jag säger typ. Var väldigt
grundläggande det jag sa.

Vad tycker du om den tekniken du använder dig av? Det är ju ofta
det man behöver för att lösa problemet man m̊aste hitta vilken formel det
är man ska använda. Man behöver n̊agot att skriva p̊a s̊a man kan göra
uträkningar för ibland blir de väldigt, väldigt l̊anga och d̊a är det sv̊art att
h̊alla alla i huvudet. Och internet är ju bra om man ska kolla. . . eller om
man behöver en lösning. Antingen skriver du in ditt problem eller en formel
som du har och behöver en kurva till det eller n̊agonting.

Vad tycker du om det sättet? Jag vet inget annat sätt. Det är typ det
jag kan svara p̊a det. Jag har insett nu att jag lär mig bäst när jag sitter
själv och m̊aste försöka för annars tar jag för mycket genvägar s̊a jag kan
inte riktigt sitta och diskutera med andra heller utan jag m̊aste veta väldigt
mycket om jag ska sitta och diskutera med n̊agon för att f̊a ut n̊agonting
av det. Och ofta är jag inte riktigt där när de andra vill diskutera, utan jag
behöver väldigt l̊ang process för att tänka och för att lista ut vad det är som
jag faktiskt gör. Ibland kan man bara räkna och man räknar, räknar, räknar
liksom. S̊a det. . . Det g̊ar ju oftast väldigt fort p̊a kurserna s̊a det gynnar
ju inte riktigt mig.

03.01-03.09 Hur tänker du kring din färgkodning? P̊a bas̊aret fick vi



höra att det är var väldigt bra med färgkodning och s̊a visade lärareY olika
exempel. Här har vi en gr̊a blyerts anteckning som bara mest för minnesbild
och här har vi fina med det är färgkodning med de olika färgerna betyder
olika saker liksom. Och det tycker jag är ganska, ofta s̊a behöver man inte
skriva allt i olika färger utan du kan ha en färg för rubrik, en färg för un-
derstrykningar, en färg där du ramar in det viktigaste, en som du kanske
ramar in ekvationer med. Bara s̊a man lätt ska hitta liksom. S̊a brukar jag
göra det är bra. Färg är bra.

05.12-05.27 Ja, det är ungefär s̊a jag sitter.

Kan du beskriva lite mer hur du känner dig när du gör p̊a det här
sättet? Hur känns det i kroppen? Jag blir ju väldigt glad av musik.
Och när man kan sitta och s̊ahär, när jag har kommit in i. . . Jag kan ju
inte sitta och göra s̊ahär, typ, det första jag gör utan det här, jag m̊aste ha
kommit in i vad det är jag gör först. Typ ha koll p̊a vilket kapitel det är
vilket formler man använder för det här kapitlet kanske. Och d̊a när man
kommer in s̊ahär andra andning eller n̊agonting. Det är d̊a jag brukar sitta
och det blir s̊ahär: tralalalala och s̊a gör vi en integral här fr̊an a till b och
s̊a tar vi ett där och s̊a har vi arbete och energiprincipen där s̊a ska vi sätta
in den. Och som jag sa: Oj, nu har jag missat n̊agot aa vad har jag missat?
D̊a g̊ar man ju ut fr̊an det där modet försöker s̊ahär: Fokus. Hitta! Vad är
det jag gör? Vad har jag missat? Aa du har missat en tv̊aa där a men det
är bara. Bra d̊a f̊ar jag rätt svar.

Hur känner du dig d̊a? När det g̊ar s̊adär s̊a brukar jag känna mig ganska
glad för d̊a tycker jag det är väldigt kul. Det är ju lite jobbigare när man
sitter n̊agon annan g̊ang och s̊a sitter man där aaa, aa vad är det här för
formel d̊a? Vad ska jag använda nu? Vad fr̊agar de efter?

När brukar det hända? Det är väl framför allt när man är trött och man
kanske inte läst p̊a ordentligt.

06.24-06.40 Det hände mig p̊a senaste tentan. (skratt) S̊ahär: Jag pratar inte
högt men sitter och viskar. S̊ahär ja, jo, s̊a kanske man ska ta den, s̊a kanske
ska ta den. och s̊a blir det s̊ahär tänk om tentavakterna tror att jag säger
n̊agonting till n̊agon och s̊a blir det s̊ahär; (h̊aller andan).

Kan du förklara lite mer hur du känner dig? P̊a tentan när jag kommer
p̊a att jag pratar?

Ja. Jag är lite rädd för tentavakterna faktiskt. S̊a jag vill inte göra n̊agot
för att förarga dom s̊a de tror att jag fuskar. För det är verkligen. . . Det
skulle vara det jobbigaste, tror jag, bli avstängd för att man sitter och pratar



liksom p̊a en tenta. Men ofta brukar det inte göra n̊agonting det är väl bara
att när jag kommer p̊a det m̊aste jag vara tyst sen. Jag blir lite nervös och
tycker synd om de som sitter bredvid mig och tänker att jag stör d̊a. S̊a det
blir väl ofta det här aaa. . . Hur ska jag beskriva det d̊a? Det brukar inte
göra s̊a mycket det är väl bara det är tyst kanske att jag försöker att inte
prata n̊agot mer igen. Försöker sitta och prata och sjunga i huvudet istället.

08.06-08.36 Vad tänker du kring att just det exemplet fastnade? För
att det här tyckte jag var ganska kul. För jag satt där och kunde simulera
olika längder s̊a kunde man mäta vinklar. Många mastering physics har varit
s̊ahär härled fram den här eller hur kommer det sig att den här formeln ser
ut s̊ahär lite s̊ahär en del saker har varit väldigt sv̊ara och det har inte varit
s̊a kul för d̊a sitter man där och mest skriver av facit för att man m̊aste
lämna in de typ.

Vad menar du med fin först̊aelse form? Det är väl, det är ju rätt
pedagogisk och sitta. . . Eftersom det m̊aste in och datorn säger att det,
om det inte är precis rätt, s̊a är det inte rätt. Visst att det kan diffa p̊a en
decimal eller liksom det brukar den godkänna. Men att det är minsta lilla
fel d̊a g̊ar det inte att komma vidare. Jo, det g̊ar ju att komma vidare men
det är s̊ahär d̊a f̊ar man inte rätt p̊a den uppgiften och d̊a kan man inte. . .
D̊a f̊ar man inte godkänt p̊a den ofta behöver man en a-uppgift för b-och
c-uppgifterna ocks̊a

Och det är innebörden av fin först̊aelseform? Ja, att det är lite. Det
är väldigt klart. Allts̊a det är s̊ahär svart p̊a vitt. Nu har du gjort fel nu har
du gjort rätt.

08.54-09.17 Hur känner du dig när du säger det här? Ja. . . Jag tycker
väldigt mycket om arbete och energiprincipen för den fattar jag precis hur
den fungerar. Nu vet jag precis vad den är för n̊agot.

Vad menar du med. . . ? Som jag sa de formlerna man använder ofta
dom blir man ju säker p̊a för de över man väldigt ofta p̊a. Och man m̊aste
använda en formel ofta för att man ska första vad den betyder och först̊a
vad den gör liksom och hur kan jag använda den i andra sammanhang än
bara precis just i talet som säger använd kinetiska energin för bollen med
det här hastigheten.

11.38-11.59 Hur känns det att studera fysik när du känns s̊ahär?
Det är ju mycket lättare än retorik. Ja, men om du tänker dig att du har
n̊agonting som ser ut s̊ahär, fast sen om du vrider p̊a det d̊a blir det här
istället och d̊a kan man se allting p̊a ett annat sätt. Jag f̊ar väl öva lite
grann p̊a det att läsa rätt. Men jag tycker om fysik. Allt är ju inte mekanik.



Mekanik är bara en väldigt liten del. Och det är väl framför allt det jag
pratar om här att det är liksom om man tänker sig mattefr̊agor d̊a är de
väldigt tydliga för de kan inte vara luddiga.

Vad menar du med luddigt? Ja, men i en fysikfr̊aga d̊a är det s̊a myc-
ket. . . D̊a ska det änd̊a referera n̊agonstans till verkligenheten och d̊a är det
ju. D̊a kan det vara. . . Det kan vara en fr̊aga som är liksom som är tio rader
och en fr̊aga som är tre rader och de fr̊agar ungefär samma sak. Men p̊a den
med tio rader s̊a kan man ju tappa bort sig väldigt mycket för de fr̊agar s̊a
mycket eller de säger s̊a mycket. Men fr̊agar egentligen bara det de gjorde
p̊a den här fr̊agan med tre rader.

14.00-14.22 Hur känner du dig när du f̊ar det bemötandet?Just nu
var det ju om. Det är lite olika ibland vad det är för s̊ahär. . . Det är ju inte
alltid jättekul att folk inte fattar om vad det är man pratar om för man vill
ju gärna berätta om vad det är man har gjort. Ofta brukar jag berätta änd̊a.
Nej, men jag vill berätta nu, f̊ar ni lyssna typ Om det är n̊agon som verkar
helt ointresserad d̊a är det jättetr̊akigt att berätta d̊a blir man s̊ahär: Ja,
jag är inte konstig. Jag lovar men ja. . . okej... Nej, vi har ju varandra här
p̊a fysikprogrammet.

15.20-15.24 Hur känns det att säga s̊a? Ofta har jag väl inte jättekoll
p̊a formeln men det är lite s̊ahär. Om jag skulle kolla upp det här s̊a skulle
jag faktiskt kunna räkna ut vad det är. D̊a känner man lite s̊ahär: Ja, jag är
rätt cool änd̊a. D̊a väger man liksom upp fr̊an den andra g̊angen kompisen
inte ville lyssna. D̊a blir man liksom. Jag kan det ä, det är lugnt.

Hur kommer det sig, tror du, att du svarar ”men nej”? Ofta tänker
jag nog det i mitt huvud och inte säger det till n̊agon s̊a. Utan det är väldigt
s̊ahär vi pratar ju väldigt mycket om fysikaliska saker i vardagen eller s̊ahär
saker som händer. D̊a skulle man kunna. . . eller när man ser n̊agot s̊ahär. . .
Och s̊a är man kanske lite trött s̊a har man tänkt p̊a det hela dagen. S̊a ser
man typ ett hjul som snurrar. Japp, jag skulle kunna räkna ut det där men
jag struntar i det här nu, typ.

Hur tänker du om fysik när du säger s̊a? Det är ju en del av v̊art
vardagliga liv liksom. Och det är ju det är ju änd̊a väldigt häftigt att räkna
p̊a det tycker jag. Jag tycker det är synd att inte fler kan det. Om alla hade
kunnat det d̊a hade vi kunnat skapa sjukt häftiga saker. För d̊a skulle alla
prata om det hela tiden.

N̊agot mer du vill säga om ”Jag skulle kunna räkna ut det men
nej”? Det är lite häftigt att man har kunskapen att kunna räkna ut det.
Men bara för att man kan behöver inte betyder inte att man ska eller vill.



18-40-19.28 Hur känner du dig här? Jag tror jag var ganska trött d̊a.
Blir lite den här: Ja, vänta, hur var det man gjorde nu d̊a? Hur? Jo, jag vet
ju men. Aaa, vänta vad är det jag säger nu? Vad är det jag ska fr̊aga efter
eller vad? Typ om det hade varit en fr̊aga vad är det de fr̊agar efter?

Hur gör du när du försöker komma ih̊ag? Jag ser rörelsen framför
mig. Om det är en slängunga d̊a ser man ju, d̊a st̊ar den ut s̊ahär och s̊a ser
man att det. . . Nu hade man kunnat använda den här formeln! (r kryss mv)
(skratt) Och sen kunnat räkna ut typ accelerationen radiellt och tangentiellt.

Beskriv hur du ser det här framför dig. Ja, men d̊a har man en cylinder
för att göra det enkelt här nu. Eller en skiva liksom för att det är typ det är
med slänggungor slängd ut eller en gunga kan vi titta p̊a. D̊a ser jag liksom
omegat med pilen i s̊ahär, om vi hade laget den s̊a.

Beskriv hur du länger den ”s̊a.” Inte horisontellt utan vertikalt s̊a den
hade snurrat s̊ahär, för det är typ s̊a en svart tavla är uppsatt som vi hade
ritat ut p̊a en svart tavla ovanifr̊an. D̊a ser man att omega g̊ar motsols, jag
ser liksom pilen framför mig med omegat. Det g̊ar ju i dess riktning liksom.
S̊a tänker jag.

Okej, det var min sista fr̊aga till dig. Är det n̊agot som du vill
säga som har med allt det här att göra? Det var väldigt intressant
att prova p̊a det tycker jag. Prova ditt spel som du hade och det gör ju att
man. . . Jag har inte riktigt kommit fram till min egen studieteknik än utan
jag försöker jobba p̊a det. S̊a det är ju väldigt intressant att just för min
egen skull att försöka komma p̊a hur jag arbetar bäst. Jag börjar väl komma
p̊a det men jag tror inte grupp är det bästa för mig just för att det är s̊a.
Jag är ganska flamsig liksom och det blir lätt jag tycker väldigt mycket om
att prata s̊a det blir lätta att jag pratar bort allt istället. Och s̊a har jag
sv̊art att koncentrera mig när det är för m̊anga i rummet. S̊a därför var det
väldigt bra ocks̊a att vi satt själva och hade typ 8 minuter och tänka p̊a
vad man skulle göra försöka sitta och klura själv. För det är ofta d̊a man
kommer fram till vad där man ska göra. Jag tyckte det var bra.



9.4 Student D

Inledning

Vad kommer du ih̊ag fr̊an när vi genomförde övningen? Först när
vi kom hit hade du oss p̊a intervjuer och du fr̊agade om hur man uppfattade
fysiken i vardagen. Och det var en ganska kort intervju änd̊a. Sen började vi
spela. Du hade väl ett kort med en ekvation eller n̊agot s̊ant. Och s̊a skulle
vi skriva tv̊a saker. Vi skulle rita en sak och skriva. Vi skulle förklara det
här begreppet. Det var det vi skulle skriva en fr̊aga lite som Jepody s̊a var
det ju. Ja, men jag kom ih̊ag att vi fick n̊agon Hooks lag och s̊a skrev jag en
fr̊aga Vilken är Hooks lag lite s̊a och s̊a skulle man rita en bild till det som
illustrera det. Och sen när vi hade gjort det, för alla fick n̊agon minut p̊a sig
att göra det, s̊a skulle man visa vad man gjort. Sen s̊a fick alla betygsätta.
Alla fick se varandra och fick betygsätta i slutet.

Vad kommer du mer ih̊ag? Det var ju väldigt goda bananchips kommer
jag ih̊ag.

Hur kände du dig? Det vart mycket s̊ahär: Åh, juste hur var det där nu
igen d̊a? Men jag kom ih̊ag att jag vart lite s̊ahär: Åh juste s̊ahär var det.
Jag kom änd̊a ih̊ag det även fast man fick tänka efter.

Hur kände du dig i kroppen? Vad hade du för känsla? Ja, jag var
nog kanske lite nervös eftersom du spelade in, filmade. Jag var ju lite nervös
för man ville ju inte ha helt fel. Änd̊a s̊a tyckte jag det var. . . det var ju
änd̊a kompisar där s̊a det var ju lugnt. Och det tror jag är ganska. . . Att
man är i sm̊a grupper och beroende p̊a vilka man är, allts̊a man ska ju ha
folk som är antingen som man känner bra eller som är ganska lika som är
p̊a samma niv̊a i skolan liksom när man gör det.

Vad menar du? Ja, men tänk dig om jag och en annan person som är
väldigt, väldigt duktig och kommer ih̊ag allting. D̊a kanske jag känner mig
jätted̊alig om jag inte kommer ih̊ag det här och s̊a kommer jag inte ih̊ag det
här och s̊a kommer jag inte ih̊ag nästa och den här andra personen sätter
allting klockrent p̊a n̊agot sätt. D̊a skulle jag bli mer och mer nervös ju mer
tiden gick först̊ar du. Vissa personer kan ju f̊a en och känna s̊a.

Kände du det n̊agon g̊ang. . . ? Nej, inte där.

Kände du n̊agot mer under n̊agon annan del av det du kommer
ih̊ag just nu? Jag tyckte det var rätt kul sitta där och prata med kompi-
sarna.



Hur menar du med kul? Det var trevlig. Det var inte s̊ahär nu ska vi
lära oss det här utan det var mer sitta och prata och kanske lite gran som
vi brukar göra inför tentor bara diskutera hur var det man gjorde det här
och det här.

Hur kändes det att berätta om dina bilder och fr̊agor för de andra?
Eftersom det här var folk som jag kände och s̊a var jag inte jättenervös. Men
det hade jag nog varit om det kanske hade varit om det kanske hade varit
folk som jag inte kände s̊a bra eller om det är folk som jag vet Han vet vad
det här är. För det vet jag annars i skolan jag brukar inte vilja förklara för
folk som kan det bättre för d̊a tror jag att. . .

Kan du förklara? Ja, men om jag vet att n̊agon person kan n̊agot jättebra
och han kanske alltid pluggar. Man känner sig kanske lite d̊alig ibland för
att man inte kan saker och ting och d̊a om jag skulle förklara för honom s̊a
skulle man bli nervös.

Var det n̊agon skillnad mellan att presentera fr̊agan och bilden?
Ja, bilden var jag ju tvungen att förklara mycket mer fr̊agan är ju ganska
streat forward men bilden först̊ar man inte p̊a en g̊ang s̊a den m̊aste man
förklara.

Hur kändes det att använda Ipad? Ja, det var ju lite. Jag glömde bort
hela tiden att trycka in för inspelning. Jag är inte s̊a van vid det. Men det
var kul för det var ju bra grejer att rita p̊a de där, det var bra tyckte jag.
I och för sig man skulle kunna göra det p̊a papper och penna helt vanligt.
Det hade nog varit smidigare eller g̊a fortare men fördelen med Ipad var ju
att d̊a kan du f̊a det inspelat ocks̊a. Det var väl det mest va? S̊a jag vet inte.
Att ha det i praktiken i skolor kan man lika gärna ha papper och penna.

Vad tyckte du om det här sättet att lära dig fysik? Ja, tycker om
att diskutera n̊agonting, hur var det med det där igen. Men däremot tycker
jag inte om man blir fast p̊a en sak för länge och om man diskuterar lite
orelevanta saker för länge. Till exempel p̊a SI:n ibland d̊a blir det s̊a att man
fastnar och pratar om en sak i en halvtimme och ibland tycker jag det är bra
och p̊a det sättet tycker jag det är d̊aligt ibland. För jag är inte intresserad
av att diskutera just, vad säger man, lite mer filosofiskt lite mer s̊a, det
tycker jag inte är relevant för vad jag vill lära mig. D̊a blir det ointressant,
s̊a kan det vara p̊a SI. Jo, jag tyckte nog att det tog lite för l̊angt tid med
alla grejer. Jag vet inte om vi gjorde tre eller fyra uppgifter men det var väl
ocks̊a första g̊angen du gjorde det. S̊a d̊a tar det lite längre tid. Jag skulle
hellre vilja att det skulle g̊a lite fortare att man bara f̊ar s̊ahär. . .

Hur menar du med fortare? Typ att man säger ni f̊ar tv̊a minuter skriv



och har ni ingenting s̊a gör det ingenting. Inte s̊ahär att man f̊ar sitta och
tänka.

Vad var det som gjorde att det tog l̊angt tid nu? Jag kom inte riktigt
ih̊ag. Jag tror, det räckte inte med tv̊a minuter utan det vart nästan fem
minuter för alla att göra det. När alla visade det s̊a tog det ganska l̊angt. . .
Allts̊a jag har bara känslan att det gick lite segt. Jag kommer inte exakt
ih̊ag tiderna. Men jag tycker om när det g̊ar lite undan. Men änd̊a var det
bra att man fick diskutera det ordentligt. S̊a jag tycker det kan bli lite bättre
om man kan fixa s̊a det kan bli lite snabbare. Men det beror väl p̊a vilka
personer det är.

Fjäder

00.50-01.05 Vad tänkte du här? Jag tänkte: Åh Hooks lag!

Vad var det som gjorde att du tänkte p̊a det? Jag kände igen det
fr̊an mekaniken. F är lika med minus kx och F är lika med m g̊anger a. Jag
kom ih̊ag det helt enkelt.

Och hur kände du dig? Ja, d̊a vart jag ju glad att jag kom ih̊ag till och
med vad det hette. S̊a var det ju. Det var ju änd̊a ett år tidigare sen har
man inte h̊allit p̊a med det s̊a mycket. S̊a det var kul. Och d̊a liksom när
jag kom ih̊ag Hooks lag d̊a f̊ar man n̊agot s̊ant här en minnesbild att det
handlar om en fjäder s̊aklart.

01.50-02.08 Vad tänkte du här? Där tänkte jag nu s̊ahär om man har
massa s̊a kommer det inte åka. . . Nu när jag kommer ih̊ag det när jag tänker
lite mer d̊a är det ju att man släpper n̊agonstans s̊a det åker ner d̊a kan man
ju mäta k-värdet. Men det jag kom ih̊ag d̊a det var ju s̊ahär: Ja, men det
var massa och s̊a kan man hänga den och s̊a kunde den åka. Men det var
ocks̊a s̊ahär klassiska att den kan åka åt sidan.

Hur tänkte du kring pilarna? D̊a var det mer s̊ahär att man kunde
hänga den s̊adär. Sen kom jag ih̊ag att den skulle åka upp och ner eller åt
sidan, jag kom ih̊ag att den oscillerade. Men jag tänkte inte p̊a att ja men
där blir det ju. . . Allts̊a jag blandade ihop det eller vad man ska säga.

Vad menar du med blandar ihop? Ja, men om man bara har en tyngd
p̊a den där d̊a kommer den bara dras ner̊at, vissa kanske kommer upp eller
ja. . . Men grejen med den är väl att man sätter en tyngd och s̊a kan man
mäta k.

Vad menar du med att mäta k? Ja, för d̊a har man en massa och d̊a
kan man f̊a ut kraften fr̊an den gravitationskraften och d̊a kan du ocks̊a se



hur mycket, x, hur mycket den är utdragen s̊a kan man mäta k.

Hur upplevde du det när du ritade det? Jag var ju lite osäker för jag
kom inte exakt ih̊ag.

Vad var det du inte kom ih̊ag? Ja, men som ett typiskt exempel liksom

Vad menar du med typiskt exempel? Jo, men att hur man ska förklara
liksom att. . . Ja, men om man ska förklara vad Hooks lag handlar om s̊a
vill man ju illistrera det rita ut hur det är. . . Men jag kom inte riktigt ih̊ag
hur man skulle. . . Ja, hur det gick till. Ja, men det vart ju rätt bra änd̊a,
tycker jag. Man kom änd̊a ih̊ag större delen men man var väldigt osäker p̊a
just, hur var det nu?

S̊a vad tänker du kring det första som du har ritat? Jag tänker väl
mer att om man skulle ha n̊agot som oscillerar s̊a skulle det kanske ha n̊agot
med ett friktionsfritt bord där den kan åka fram och tillbaka du kan dra den
s̊ahär s̊a åker den fram och tillbaka. Eller ja den kommer ju kunna upp och
ner här ocks̊a men d̊a m̊aste man ju bortse fr̊an luftmotst̊and och s̊ant.

Vad menar du med att bortse fr̊an luftmotst̊and? Ja men om man
hänger en tyngd den kommer bara hänga tillslut. Men i början kommer den
dong, dong, dong men den gör ju inte det för att det är luftmotst̊and som
tar emot det. Tänker jag mig.

02.38-02.58 Hur kommer det sig att du tänker dig den där konstan-
ten? Ja eftersom, det är det man kommer ih̊ag att Hooks lag är F minus k
x, k är en konstant som här till fjädern. Det är liksom, det är det jag kom
ih̊ag.

Kommer du ih̊ag hur det kändes att skriva p̊a ipaden? Ja, jag kom
ih̊ag för man skrev med fingrarna va? Och det tyckte jag var sv̊art hade man
haft en penna hade det varit mycket lättare.

03.02-03.15 Hur tänkte du kring att skriva ut en pil? Jag tänkte att
eftersom den faller ner̊at.

03.30-04.05 Det skulle jag nog säga igen om jag fick det. Det är väl lite s̊ahär
bara: Eftersom det var det första jag s̊ag när jag tänkte, s̊a åh, s̊a tänkte jag
vad ska man fr̊aga om just den här ekvationen jo men vad kallas den. Det
är ju ganska rimligt.

Kan du förklara lite mer? Jag tänkte ju mer. Det var ju det vi diskuterade
d̊a ocks̊a min fr̊aga var ju mer om själva ekvationen medan de andra hade
mer en fr̊aga som mer är lösa ett problem. Jag vet inte b̊ada funkar ju bra



liksom.

Hur kommer det sig att du vill skriva ut ”i termer av x”? För d̊a
ser man mer att de är kopplade att x:n att det är en andra derivata av x.

Hur kände du dig med den här fr̊agan? Jo, men det duger, tycker
jag. För jag kom ih̊ag att jag inte skrev n̊agot om de här för de är bara om
formuleringar av det. Det tänkte jag inte p̊a. Och nu tänker jag s̊ahär det
är ju ara samma sak.

S̊a det hade räckt med att skriva ekv.3 och du hade ritat en fjäder?
Det hade inte vart lika. . . Det hade jag inte. Eftersom jag ville se p̊a den
här formeln. Det är bara för att man lär sig vissa. . .

Vad tänker du kring den här konstanten i ekv.3? Det är väl egenfre-
kvensen, roten ur det där är väl egenfrekvensen, det r̊akar jag bara veta.

06.03-06.11Kommer du ih̊ag det? Jo, jag kanske skulle f̊a det lite snyggare
eller n̊agonting. Jo, jag kanske skulle skriva ut k här, jag ville ta bort den
där s̊a var det nog. Och s̊a visste jag inte hur jag gjorde.

Hur kände du dig här? Tänkte äh skitsamma, Ipad-grej.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det att prata med sig själv? Det kändes lite konstigt. Lite
jaha nu blir det tyst vad ska jag säga nu d̊a? Man kan ju inte säga n̊agonting
om man h̊aller p̊a och skriver eller ritar eller när man tänker liksom. Jag
tyckte det kändes lite konstigt att göra det men ibland vet jag att jag gör
det själv änd̊a hemma när jag pluggar. Det är s̊ahär oj, nu pratar jag högt,
kan jag bara tänka. Men d̊a är det oftast när jag kommer p̊a n̊agonting mer
d̊a bara: Juste s̊ahär är det! Det är inte s̊a att jag tänker och säger: Nu ska
jag hitta det här och nu gör jag s̊ahär och s̊ahär det gör jag bara utan att. . .
S̊a det känns lite konstigt. Men sen det jag väl kommit p̊a det säger jag
högt. Men jag tror att det är bra att göra det d̊a lär man sig säkert bättre
när man ocks̊a hör det själv. . .

Vad menar du med att höra sig själv? När man hör sig själv tänka
kanske man kommer ig̊ang mer och tänka ett steg längre. Men om man
pratar högt s̊a tror jag att man kan. . . Ja, jag tror faktiskt att det kan
hjälpa en men för mig s̊a kändes det inte s̊a mycket. Inte vad jag tänkte p̊a.
Jag tänkte inte s̊ahär att: Åh, nu kom jag p̊a saker för att jag pratade hög.
Det gjorde jag inte.

08.14-09.18 Vill du lyssna p̊a förklaringen igen? Nej, jag tyckte det var



rätt streat forward. Jag tyckte att det var en bra förklaring. Jag skulle nog
säga nu ocks̊a.

Hur kändes det när du gjorde den här förklaringen? Det kändes helt
okej tyckte jag. För jag tyckte att jag hade. . . Jag förstod det lite vad jag
sa och det kändes ganska rätt. Och det var det jag tänkte säga om det inte
var rätt s̊a f̊ar de andra säga till. Som sagt det var inte jättenervös.

Kände du n̊agon skillnad mellan fr̊agan och bilden? Nej. Bilden m̊aste
man tänka lite mer p̊a. Den m̊aste man först̊a mer det här är lättare att
komma p̊a, den fr̊agan, än hur man ska konstruera bilden. Bilden hör ju
mer till ett problem som man ska förklara s̊a bilden kanske man var lite mer
osäker p̊a d̊a. Just för att den m̊aste man först̊a mer.

Hur tyckte du din bild representerar ekvationerna och din fr̊aga?
Fr̊agan tycker jag representerar bra i alla fall den första. Men bilden kanske
inte. Jag fick ju med m, man kanske skulle ritat n̊agon slags x förflyttning
och en x-prick-prick kanske, jag vet inte. Nej, men jag tänkte ju att a var
x-prick-prick.

Vad menar du med tydligare? Eller man skulle kunnat göra det tydli-
gare, skrivit ut vad x är skriva ut x-prick-prick, skriva ut ett nollställe innan
massam är p̊a och sen när massan är p̊a skulle man kunna skriva hur l̊angt
det dragits ut. Jo, men ganska okej tycker jag. Men jag har för mig att jag
tyckte att de andra var mer imponerande när jag s̊ag deras bilder för d̊a var
det mer simpelt att hänga med.

Slutbilden

10.48 Vad tycker du om poängen p̊a bilden och fr̊agan? Jag tyckte
det vart lite konstigt med poängen. . .

Vad menar du med konstigt? Antingen s̊a ger man full poäng för att
man typ är snäll eller att man känner den och bara jag tyckte det var bra.
Eller s̊a ger man ett poäng kanske ocks̊a för att man inte borde ge tv̊a. Jag
vet inte om jag tyckte. . . Jag vet inte om det är nödvändigt att ha poäng.
Eller eventuellt att n̊agon lärare skulle f̊a det. För om man skulle köra och
f̊a minst poäng kanske man blir mer nervös och kanske inte tycker det är s̊a
kul. Det ska ju änd̊a vara n̊agot som alla kan lära sig av.

S̊a hur kände du dig när..? Ja, men d̊a vart det s̊ahär: Okej, jag men
har f̊att ett poäng. Det gör ingenting men undra varför. Man märkte ju det
att man s̊ag det inte för att man blir ledsen direkt men. . .

Hur d̊a? Jag kom ih̊ag, var det här första fr̊agan? För jag kom ih̊ag att jag



gav ju alla tv̊a poäng, för jag tyckte ju alla var ju bra. Men varför gav inte
dom mig tv̊a poäng?! D̊a tänkte jag: Jaha, jag kanske inte skulle gett tv̊a
poäng till alla? För här har jag haft ett poäng bra och det var ju inte s̊a
d̊aligt.

Jo, men vad tror du? Varför ger de dig ett poäng? Det var väl för att
jag kunde gjort det tydligare kanske eller för att det inte var ett bra exempel.
Som jag kommer ih̊ag vet inte men det var som gjorde det. Men hon gjorde
det exemplet med det här glatta bordet och det hade varit bättre. Jag vet
inte jag var lite skeptisk till poängen.

Hur tyckte du det vara att redovisa n̊agot p̊a Ipaden? Det var ocks̊a
s̊ahär. . . Jag tappade bort vad alla skrev poängen och glömde bort och klicka
du vet.

Hur var det att redovisa när du sa din förklaring? Jo, men det
funkade bra jag hade ju en bild och visa upp och alla s̊ag. Men det hade
g̊att lika bra p̊a papper.

Hur kändes det att bli filmad under det här? Det var lite av ett
stressmoment. Jag kom ih̊ag att man kände sig mer nervös d̊a. Att man inte
ville säga fel. Man är ju även fast. . . Man är ju inte säker p̊a allting. Det
gör ju ingenting om man har fel s̊a är det ju. Men sen om man faktiskt ska
se det igen. . .

N̊agot mer du vill säga om det här? Var tanken att när man skulle
ge poängen s̊ahär, när man skickade runt, var tanken att det skulle vara
anonyma poäng?

Ja, det var väl lite den tanken. Dock kunde man se det nu när man
skrev i olika färger Tror inte det var n̊agon som tänkte p̊a det egentligen.
Men jag vet inte. Det kanske ocks̊a blir. . . N̊agon person kanske ger mindre
poäng av en annan anledning. Jag pratar inte om oss, utan jag tänker p̊a. . .

Som att det inte är för vad man har skrivit och ritat Nej, det behöver
inte vara s̊a faktum att det vara en person. . .

Att det blir personligt? Ja, att det skulle kunna vara det. Om man ska ha
det bland gymnasieelever s̊a kanske. . . Men gymnasiet tror jag skulle funka
bra just s̊ahär koncept.

Rörelsemängsdsmoment

01.42-02.04 Vad var det du tänkte här? Jag tänker L s̊a, tänker kryss-
produkt, till exempel att L g̊ar upp̊at. Vet inte varför har bara lärt mig det



n̊agon g̊ang. Och att r kryss p blir L. Jag tänker mig dom i vektorer, när
jag ser det s̊ahär hur det ser ut.

Hur tänkte du kring att ta en pil? De flesta exempel som jag har stött
p̊a med det har handlat om det och d̊a tror jag att jag har kopplat till det.
Vi har r och vi har v, de behöver inte vara vinkelräta men det blir bara att
de kommer blir det. Mmm nej jag tänkte s̊a att det skulle snurra.

02.28-02.48 Ja, jag skulle rita. Jag tänkte mig n̊agons slags arm som gick
runt här jag tror jag skulle rita... Jag vet inte vad jag höll p̊a med. Sen hade
jag lite problem med Ipaden.

03.03-03.40 Hur kommer det sig att du ändrar dig? Nu ritar jag ju
ut vektorer för jag tänker mig det i vektorer. Och jag vill veta hur L g̊ar.
För att det skulle passa i bilden bara. Nej, men det ska ju vara tangentiellt
med cirkelbanan och det var det jag försökte rita bara. Men jag tycker inte
den pilen stämmer s̊a jättebra med det. Men de här tv̊a ska vara vinkelräta.
Men jag kanske skulle ha det mer s̊ahär som en tre-d bild.

Hur d̊a? Man kan väl inte rita den rakt ner̊at s̊a?

Varför skulle du inte kunna göra det? Eftersom man ser den inte
uppifr̊an, jag ser den fr̊an sidan. Okej, man kanske kunde rita den punkten
s̊a man hade kunde ritat den ner̊at. Men. . .

Hur tycker du det är att rita fr̊an en vinkel? Jo, men det m̊aste jag
göra. För annars s̊a. . . För jag vill ju illustrera L, som är här. Det kan jag ju
inte göra om jag ser rakt ovanifr̊an eller ja d̊a f̊ar jag rita den här ring med
en prick i och det tycker inte jag är s̊a snyggt. Jag tycker om tre-d bilder
bättre.

Varför tycker du tre-d bilder är bättre? Jag vet inte jag bara gör det.
Jag ser det bättre d̊a och sen blandar jag alltid ihop prick och kryss men nu
vet jag vad det är i alla fall.

03.55-04.24 Vad tänkte du här? Jag kommer inte ih̊ag. Det här har vi
kommit fram p̊a mekaniken ocks̊a. Det här är ju bevarandet av L.

Hur tyckte du det var att först̊a den? Jag förstod inte d̊a när jag gjorde
den.

04.24-04.51 Här funkar det inte eftersom r är lika. Eller hur? Som jag gör
det här s̊a ändras ju inte r s̊a därför har det ingen mening liksom.

Vad menar du med ”ingen mening”? Ja, men när den hamnar in där



i en ellipsbana till exempel med en komet. När det här gäller s̊a vet man
att avst̊andet till brännpunkten det är ra och avst̊andet nästa är rb d̊a och
de här tv̊a hastigheterna är olika. Men det här gäller d̊a som en ellipsbana.
Här har vi att r är likadant och d̊a är v likadant. Ja, det stämmer väl men
v kanske. . .

Vad menar du att ”det inte skulle vara s̊a”? Om det här ska gälla
s̊a m̊aste v vara konstant men hur vet jag att det är det? Om man tänker i
praktiken?

Vad tror du? Jag vet inte vad det är egentligen. Om det är ett ickekonser-
vativt d̊a stämmer det inte. Men om det är konservativt för d̊a ska den här
bevaras. Jag var lite osäker p̊a det här.

Hur känner du dig när du har ritat det där? Jag utgick fr̊an det där.
Om r är samma d̊a är v samma. Okej, fine. Bara för att jag utgick fr̊an den
här och för att det ska passa den där.

05.25-05.58 Jag försöker komma p̊a en relevant fr̊aga om den här. L är ju
vad man f̊ar ut av den här ekvationen och s̊a tänkte jag med fr̊aga hur den
pekar eller hur den. . . För det var det första jag tänkte.

Efter att ha lyssnat p̊a ”tänka högt sekvensen”

Hur kändes det den här g̊angen att prata för sig själv? Vet inte, det
var inte s̊a stor skillnad. Det kanske blev lite mer bekväm med det för att
jag gjort det förut. Men jag kom inte ih̊ag s̊ahär: Åh, vad bekvämt att prata
med sig själv, typ. Jag kom inte riktigt ih̊ag om jag kände att det var lite
lättare efter.

07.35-08.45 Det tyckte jag stämde bra. Vad tycker du om din förklaring?
Om man inte tänker p̊a bevarandet s̊a tyckte jag att det är ganska bra.

Är det n̊agon skillnad nu mellan bilden och fr̊agan? Nu är bilden
kanske inte jättepassade eftersom vi har va och vb liksom. För den här fr̊agan
hänger ju mer ihop med den första medans bilden kanske bättre passar ihop
till det här. Jag hade kanske gjort tv̊a bilder eller bara den bilden. . . Det
vart att jag gjorde den bilden eftersom jag först tänkte p̊a det här en tänkte
jag det här. Men hade man kanske haft mer tid s̊a kanske man hade. Om
man tänkte efter mer s̊a kanske man skulle haft bara i ena endan som jag
gjorde fr̊an början. Men samtidigt är det s̊ahär: Man kan ju diskutera och
att man bara f̊ar kort tid d̊a tar man ju bara det första som kommer till
skallen. Men d̊a kan man prata tillsammans. Men d̊a gäller det att alla v̊agar
skriva det man först kommer p̊a för det kanske är lite s̊a att man kommer



p̊a n̊agot och s̊a tänker man nej men det där kan inte stämma och s̊a skriver
man ingenting.

Kände du att du behövde stöd av ekvationerna i din förklaring?
Mmmm. . . Ja.

Skulle du kunna bara använda fr̊agan, bilden och din förklaring
d̊a är de där ekvationerna självklara? I alla fall L-ekvationen om bara
man kan den s̊a räcker ju det. Det är lättare om man f̊ar en ekvation och ser
den d̊a kommer man ih̊ag a juste det här är L. Men om man säger s̊ahär:
Vad är ekvationen för L? Kommer man inte ih̊ag den, det är inte samma
sak.

Vad tror du om det? För att man känner igen när man ser det. Men man
kommer inte ih̊ag det exakt när man bara aa juste vad var det där.

Vad är det du ska försöka komma ih̊ag liksom? Bara som, L har vi
inte använt s̊a mycket, nu börjat lite i kvanten. Men det har man inte använt
s̊a mycket förut efter mekaniken. S̊a d̊a kanske man inte kommer ih̊ag vad
det är r kryss v och r kryss p, ja men kryssprodukt. Ja, men p̊a tal om
alla elektromagnetism ekvationerna, nu kanske vi inte ska prata om det. Det
kommer jag inte ih̊ag. Allts̊a h̊aller du inte med? F är lika med Bil och du
vet eller var det var, n̊at s̊ant. Men ser man det kommer man ih̊ag det ja
men juste s̊adär var det, man känner igen det.

Hur menar du med att man känner igen det? Ja, det känns bekant.
Jag har sett det förut och d̊a tror jag p̊a att det stämmer.

Diskussion

08.45-10.15 Det var en bra diskussion. Den h̊aller ju inte d̊a om man tänker
s̊a i alla fall.

Hur kände du dig i den här diskussionen? Nej, men det var kul kommer
jag ih̊ag att vi kom p̊a det och diskuterade det. Och det var liksom s̊ahär:
Att vi diskuterade det. Att man kommer p̊a det gemensamt det tycker jag
är kul och man blir mer säker när man diskuterar och alla är överens om hur
det är. Ja, men hur kan det vara d̊a? Ja, men det var kul eller man kände
sig nöjd liksom att man kom fram till n̊agonting. Att det inte stämde eller
vad man ska säga. Att det inte höll där d̊a? Och d̊a blir man nyfiken jaha
varför funkar inte det här d̊a?

Vad tänker du om formeln nu? Det jag lyssnade d̊a tycker jag fortfarande
det känns rätt att om man skulle öka r-vektorn d̊a kommer v-vektorn ocks̊a
att öka och det betyder att det kan ju inte. . . D̊a kan det ju inte vara lika



med den eftersom den är mycket mindre. S̊a det vara de det betyder om vi
ökar det ena s̊a m̊aste det andra ocks̊a öka. Eller s̊a m̊aste det. Det är det
det betyder den g̊anger den är lika med den lika med den. . . Ja, men om
vi skulle öka den ra s̊a skulle den bli större om den eller den blir större s̊a
m̊aste det här bli lika stort. Jag sa ju det fr̊an början att ra är lika med rb
s̊a det var ju dumt att kalla det olika. S̊a jag vet inte om det här exemplet
var s̊a bra. Om jag hade gjort det nu hade jag gjort en ellipsbana med en
komet.

Hur känner du dig nu efter att du fick lyssna p̊a diskussionen hur
känner du med bilden och fr̊agan? Jag vet inte. Jag tycker fr̊agan är
relevant. Men en är det ekvation nummer tv̊a som inte stämmer med det
exemplet. Det man vill ha är ju olika r.

Slutbilden

11.37 Vad tycker du om den här poängsättningen? Ja, det är helt
rimligt. Det sa jag ju ocks̊a d̊a att det är dumt att kalla de olika. Och jag
tycker nu ocks̊a att exemplet kanske var lite, det var inte klockrent liksom.
Men eftersom man f̊ar det. . . Eftersom man ska rita det första man kommer
p̊a s̊a blir det lätt lite s̊a. Men det blir ju änd̊a bra. Ja, om man sitter för
länge och tänker p̊a det tror jag, visst det kan bli bättre att man sitter längre
och tänker p̊a det. Oftast det första man tänker p̊a är ju i alla fall rimligt,
ofta tycker jag att man har lite rätt i det man säger. Även fast det skulle
vara fel s̊a d̊a kan man diskutera det tillsammans, det tycker jag är bättre
än att man sitter helt och kommer p̊a det själv.

Det här är ju ett annorlunda upplägg p̊a att försöka först̊a fysi-
kekvationer. Vad tycker du om det? Ja, överlag hur kändes det?
Jag tycker det är bra att diskutera. Men som jag sa jag tycker inte att det
ska ta för l̊angt tid. Nej, jag tycker det är kul att alla kan f̊a en fr̊aga och s̊a
kan alla sitta ett litet tag själv och försöka komma p̊a det. Fast jag skulle nog
föredra papper och penna för d̊a g̊ar det fortare och det blir liksom lättare.
D̊a kan man sitta där i tv̊a minuter och komma p̊a och brainstorma lite och
sen diskutera. S̊a det tycker jag är bra om det rullar p̊a.

Hur tänker du nu om hur formlerna fungerar? Om jag först̊ar de
mer? Det blir lite skillnad p̊a att f̊a det s̊adär och s̊a ska man bara komma
p̊a n̊agonting än att man kanske har jobbat lite mer med dom. Nu har jag
sett dom mer nu än d̊a och d̊a är jag mer bekväm med dom. Men ag tyckte
det var kul att man inte kunde allting, eller inte kände igen det riktigt och
man änd̊a fick fräscha upp det riktigt. Som det här d̊a det hade man inte
sett p̊a jättelänge att man fick den d̊a var det s̊ahär: Hur var det där d̊a?
Och s̊a kan man diskutera det med de andra. Det tyckte jag, det lär man sig



p̊a det bra. Det är egentligen s̊ant man borde göra hela tiden. Att man ska
ta upp s̊ant som ligger lite l̊angt bak i hjärnan, ta fram det för att komma
ih̊ag det.

N̊agot annat som du tänker p̊a om vad vi gjorde? Eller att man
säger att man ska ställa upp ett problem av det hela med hjälp av den här
ekvationen. Det var lite s̊a den här var men kanske mer att fr̊agan var kopplad
till ekvationen och bilden var kopplad till ekvationen och inte kopplade till
varandra eller? Hade du inte mer s̊ahär att man skulle fr̊aga om ekvationen
mer s̊ahär som första exemplet. Men när man ritade bilden s̊a var ju inte
den bilden direkt, det var mer en bild som hörde till en fr̊aga, ett problem.
S̊a uppfattade jag det i alla fall. D̊a kan man dra ihop det och säga: Kom
p̊a ett problem som man kan lösa med hjälp av de här ekvationerna. Där
bilden är mer kopplad mer till problemet där man kanske kan göra en bild
som man ser att den är förflyttad i x-led. Ja sen s̊a är det här med poängen.
Jag vet inte vad jag tycker om det men jag är skeptisk till det. Och sen s̊a
skulle jag göra det p̊a papper och penna. Och sen om man skulle göra det
s̊a ska man inte vara för stora grupper och man m̊aste nog vara med folk
som man är bekväm och prata med.

Vilka skulle du vara bekväm med? Men folk som man kan prata med.
Om man skulle göra det i en klass s̊a kanske man säger dela upp er fyra och
fyra. Och s̊a gör man det och s̊a hamnar man med folk man känner och sina
kompisar som man kan prata med. Men s̊a kanske det blir det här problemet
att det finns en person som ingen vill vara med, d̊a är det ocks̊a ett problem.
S̊a det kanske inte fungerar för alla. Om det skulle vara p̊a universitet d̊a
läraren säger klassen gör s̊ahär: Allts̊a det är inte riktigt. . . D̊a kanske det
här är mer en SI-grej? Det här hade varit ett bra SI-sätt, tycker jag.

Intervjun

00.10-00.42 Vad tänker du kring det och upplägget som du gjort
i den här undersökningen? Det här st̊ar jag fast vi, för s̊a brukar jag
göra. S̊a tänker jag. När vi gjorde de här problemen d̊a. D̊a var det mer att
minnas, att komma ih̊ag vad det handlade om, fast det är ju lite samma
sak som det jag sa att man ska försöka integrera de med varandra. Bara det
här är inget problem som man behöver, det är inte s̊ahär ett problem som
best̊ar av olika delar där man ska hitta olika saker utan det här är mer att
först̊a vad det betyder och vad det handlar om.

Ja, vad tycker du om sättet? Jo, det tycker jag är bra. Det är att man
m̊aste ju börja n̊agonstans. Man m̊aste veta vad man behöver först. Ja, men
börja lösa en trippelintegral s̊a kanske det tar lite l̊angt tid och sen kanske
man inte ens behöver det för att de kanske inte ens fr̊agar om det. D̊a är



det bra att tänka istället för att bara köra ig̊ang och räkna p̊a det. Ibland
känner man ju bara igen fr̊agor och d̊a kan man börja räkna oavsett fast
man inte vet vad det handlar om, kan man ju faktiskt göra det. D̊a är det
bra och veta vad de fr̊agar efter man kanske inte ens behöver räkna det där.

04.00-04.08 Hur tänker du kring färgkodningen? Jag blir mycket glada-
re när jag läser det, faktiskt. När jag läser det blir det mycket tydligare. Och
d̊a brukar jag ha det s̊a mina egna tankar, om föreläsaren säger n̊agonting,
s̊a kan jag skriva in det som han inte skriver p̊a tavlan men som han säger,
i en annan färg, s̊a jag vet att det här har han sagt.

S̊a du använder en egen representation? Ja. Det kan vara s̊a att jag
har en färg för det jag tror. En färg för det han har sagt. Grejen med det
här eftersom han inte skriver upp det här d̊a vet man att det här är kanske
inte heller är helt sant. Men antagligen och d̊a kan det vara bra att veta.

Skriver du det med tv̊a olika färger? När jag orkar byta penna. Till
exempel p̊a föreläsningarna s̊a säger läraren Z väldigt mycket men han skri-
ver inte s̊a mycket p̊a tavlan. Därför brukar jag skriva ner väldigt mycket av
det han säger för han förklarar jättesnabbt. D̊a f̊ar man ansvara lite för det
själv. Jag är en s̊an som behöver skriva ner det.

05.38-06.05 Hur tänker du kring dina sammanfattningar? Att jag lär
mig jättemycket p̊a att göra det för att jag f̊ar en helhets bild verkligen p̊a
ett annat sätt än om man bara gör uppgifterna. De kopplar liksom ihop.

Hur gör du dina sammanfattningar? Jag kan sitta med boken och
s̊ahär: När det kommer en viktig formel eller det st̊ar förklarat p̊a ett bra
sätt det här är det p̊a grund av det här. Ah, juste det är p̊a grund av det
här. D̊a kanske det är n̊agot jag skriver upp. D̊a skriver jag ner det i boken.
Och s̊a brukar jag anteckningarna och sammanfattning anteckningarna som
man pluggar mycket p̊a dagen innan tentan.

Tycker du dina anteckningar räcker? Ja i de flesta fall har de räckt.
Men det jag lär mig mest p̊a är uppgifter. Men oftast brukar jag kunna
använda mig av sammanfattningarna när jag gör uppgifter.

07.45-07.55 Ja s̊a är det nu med kvanten jag har inte börjat kollat s̊a mycket
p̊a kvant i physics handbook.

Vad tycker du om det här att man ska lära sig hitta? Det är jättebra
inför tentan och visst det kanske hade varit bättre om man jämt använde
physics handbook under den här terminen. Det gör säkert en del. Men jag
tycker det är jobbigt att släpa p̊a den till skolan och det g̊ar ju snabbare att



kolla i anteckningarna. Det är väl bara för att jag är lat.

09.45-10.48 Vad tycker du om det här tillväga g̊angsätt? Ja, eftersom
jag gör det s̊a tycker jag det är bra. Allts̊a jag trodde att alla gjorde s̊ahär.

Alla gör hur d̊a? Det som jag beskrev att man först tar reda p̊a vad det
är jag vill ha först behöver jag massan sen behöver jag det här och det här.

Vad tänker du kring det sättet att lösa fysikproblem? Jag vet inte
vad jag ska säga. Det är s̊a jag alltid har löst problem. Jag trodde att alla
gjorde s̊a.

Vad är det som säger att du tror att alla löser s̊a? Bara för att jag
gör d̊a. Det kanske inte är det enda jag vet inte hur man skulle göra annars?
Det är ju alltid s̊a att man tar ju reda p̊a det man behöver. Jag tror det är
ganska dumt att börjar räkna p̊a n̊agot som man inte behöver.

10.50–11.14 S̊a är det. Även om jag löser uppgifter som jag inte först̊ar s̊a
skriver jag ner det jag inte först̊ar. Varför blir det här här och sen en pil s̊a
när jag g̊ar tillbaka till det och vill jämföra med en kompis s̊a vet jag vad
det är jag har fastnat p̊a.

11.41–12.05 Det tycker jag man lär sig mer och mer nu liksom även fortfa-
rande även fast det bara är grunder som egentligen skulle haft fr̊an början.
Jo, hade jag lärt mig allting som hör till första mattekursen om jag hade lärt
mig det ordentligt där och kommit ih̊ag det s̊a hade det blivit lättare. Men
sanningen är ju att man behöver kunna ganska mycket innan man kommer
hit för att det ska fungera bra. Som för mig hade det g̊att tre år sen min
student s̊a jag hade tappat jättemycket. Det är inte s̊a lätt att f̊a det s̊adär
att kunna allting. Men det har ju g̊att bra för mig. Men det hade varit varit
bättre om man hade kämpat p̊a mycket mer.

Hade man orkat det? Nej, man m̊aste ju ha ett liv ocks̊a.

Vad menar du med att kämpa mycket mer? Jag hade nog antagligen
inte gjort det. Om jag fick göra om den här ettan igen hade jag nog inte
kämpat mer jag känner att man vill ha kul ocks̊a. Nej, men hade jag lärt
mig grunderna mycket bättre. Kämpa mer att plugga mer allts̊a att plugga
s̊a fort man. . . man kanske inte börjar plugga s̊a h̊art under hela terminen
utan det blir inför tentorna. Men gör man det s̊a g̊ar det nog bättre. Men det
är s̊a lätt att säga. Jag försöker plugga även fast det är mitt i terminen men
änd̊a s̊a känner man att man ligger efter. Jag tycker det är jättekonstigt. Nu
är jag jättemycket efter, vi har ju tre tentor om tv̊a veckor, fluid till exempel
den har jag knappt börjat p̊a alls. Återigen blir det en s̊ahär plugga, plugga,



plugga och om jag klarar den s̊a kommer jag knappt lärt mig n̊agonting p̊a
den. Man f̊ar skylla sig själv lite grann. Men allt kommer tillbaka ju tillbaka
litegrann och det som inte gör det kanske inte är s̊a relevant.

14.15-14.27 Hur kommer det sig tror du? Jag tror jag bara tänker p̊a
saker som jag själv tycker är intressant. Jag kan tänka p̊a saker som ja,
meteorologgrejer som jag tycker är intressant. Medans andra saker inte är
lika intressant.

15.25-15.45 Hur menar du här av att n̊agot är märkvärt? Antigen att
jag tycker det är väldigt häftigt, väldigt vackert eller väldigt fascinerande.

16.31-16.52 Hur tänker du kring det här att man har upplevt det
själv? Jag vet inte. . . Det är väl jättebra och fysiker tänker mer alldagligt
p̊a vad det är som faktiskt som händer att vara nyfiken p̊a allting och jag är
väl ingen riktig fysiker d̊a?

Finns det n̊agon definition p̊a att fysiker ska tänka s̊a? Nej, men jag
tror att m̊anga tänker sig att en fysiker är s̊a.

Vilka tror du tänker s̊a? Allmänheten. Jag tror att det är m̊anga som
verkligen vill först̊a allt men det behöver inte jag göra. Men ska jag säga
s̊ahär jag tänker mycket mer p̊a vardagliga saker som är fysikrelaterat nu än
innan jag började plugga, det gör jag.

19.20–19.51 Jo, men s̊a kan det vara att man. Att man kanske tänker mer
p̊a fysik än vad jag själv först̊ar att jag tänker p̊a det. Det jag tänker p̊a
kommer man inte jämt ih̊ag och det lägger man inte p̊a minnet heller. Men
som man sa där om n̊agon snurrar och det här med isprinsessan. Man vet
att man har lärt sig att man har tröghetsmoment att det snurrar snabbare
när man drar in det. Man har det i bakhuvudet men det är inte s̊a att jag
tänker. Eller vad ska man säga. Jag tänker nog p̊a det men det är inte s̊a
att jag. . .

Vad tänker du ”att det är s̊a”? Det funkar väl som det är men det är
bara i de fallen jag vet som jag känner igen.

20.10–20.28 Hur menar du att det representeras i matten? Vad var
det jag sa? Förr i tiden visste man bara om det man hade inget bevis för
det. Men numera har man det.

Vad skulle du säga är beviset? Att folk har gjort avhandlingar p̊a det
och kommit fram till fina ekvationer och härledningar, det är väl bevis skulle
jag säga.



När g̊ar det fr̊an att du tror n̊agonting till att du vet det? Jag tror
ju p̊a i princip p̊a allting som n̊agon har bevisat. Jag är inte s̊a skeptisk när
det gäller s̊ana grejer. När jag kan räkna ut exempel eller problem p̊a det,
ser resultat och se att det stämmer.


