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Abstract 

Mathematical modelling is one of the competences students will have the possibility to 

develop in upper secondary school. However, it is not entirely obvious among teachers 

what modelling really means and it is questionable if the learning activities that are 

being used in relation to modelling education today really are effective. This study 

focuses on the students’ potential development within a series of lessons, a so-called 

modelling module, adapted for the course Mathematics 5 in upper secondary school. 

The students’ potential development is studied based on their involvement in the 

various sub-processes that are considered to be the modelling process as a hole. The 

result indicates that the modelling module involves students in all of these sub-

processes. At the same time, the results show this is not self-evident and some of the 

subprocesses seem to be harder to involve the students in than others.  
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Sammanfattning 

Matematisk modellering är en av de förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

på gymnasiet. Det är dock inte helt självklart bland lärare vad modellering innebär och 

frågan är om de undervisningsaktiviteter som används i relation till undervisning av 

modellering idag verkligen är ändamålsenliga. Denna studie undersöker elevernas 

potentiella utveckling i att modellera inom en lektionsserie, en så kallad 

modelleringsmodul, riktad mot kursen Matematik 5 på gymnasiet. Elevernas 

potentiella utveckling studeras utifrån deras involvering i de olika delprocesser som 

anses utgöra modelleringsprocessen i sin helhet. Resultatet indikerar att 

modelleringsmodulen tycks involvera eleverna i samtliga dessa delprocesser. 

Samtidigt visar resultatet att detta inte är en självklarhet och att vissa delprocesser 

tycks vara svårare att involvera eleverna i än andra. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

Modellering är en av de sju förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla i 

ämnet matematik på gymnasiet (Skolverket 2011). Att lära elever att modellera kan 

upplevas som komplext och krävande bland lärare (Blum & Borremeo Ferri, 2009; 

Teague, Godbold, Malkevitch & van der Kooij, H, 2016), men forskning har visat att 

det är möjligt (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

Skolinspektionen (2010; 2016) har rapporterat att matematikundervisningen på 

gymnasiet i hög utsträckning utgår ifrån att eleverna arbetar i lärobok med lärarens 

kompletterande genomgångar som stöd. Om denna läromedelbaserade undervisning 

ensidigt används utvecklas endast de delprocesser som är kopplade till den 

matematiska bearbetningen av modelleringsprocessen (Frejd, 2014). Att enbart 

involveras i dessa delprocesser - avskilt från de övriga delprocesserna som utgör 

modelleringsprocessen i sin helhet - anses inte vara tillräckligt för att eleverna ska 

utveckla förmågan att modellera (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Legé, 2007; Niss, 

Blum & Galbraith, 2007). Den läromedelstyrda undervisningen behöver därför 

kompletteras för att hela modelleringsförmågan ska utvecklas (Frejd, 2014). För att 

möjliggöra att hela förmågan utvecklas krävs mer öppet formulerade uppgifter med 

utgångspunkt i verkligheten (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003). Eleverna behöver 

”kastas in” i en mer fri process i projektform snarare än i en uppgiftsrepeterande 

lärobok (Frejd, 2014). 

Ärlebeck (2009a) har i en designstudie arbetat fram två så kallade 

modelleringsmoduler som kan beskrivas som planerade undervisningsupplägg som 

syftar till att utveckla eleverna i att modellera. Dessa visade sig vara uppskattade både 

bland elever och lärare men detta till trots ställde sig lärarna frågande till vad eleverna 

faktiskt lärde sig av modulerna. Ärlebeck(2009a) rekommenderar liknande forskning 

inom modelleringsmoduler men påpekar samtidigt att det är av större betydelse att 

först studera en moduls måluppfyllelse innan elevers respektive lärares uppfattningar 

undersöks. 

I denna studie undersöks en modelleringsmodul som är planerad till fyra (50 minuter 

långa) ordinarie matematiklektioner i kursen Matematik 5 på gymnasiet. Syftet med 

modulen är att ge eleverna möjlighet att utveckla modelleringsförmågan i samband 

med att det centrala innehållet som berör differentialekvationer behandlas. För att 
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koppla modelleringsmodulens innehåll till verkligheten utgår modulen från att studera 

den globala uppvärmningen – som får anses vara ett högst aktuellt ämne i dagens 

samhälle.  

Modellering kommer i denna text användas synonymt med begreppet matematisk 

modellering.  Ärlebeck (2013) menar att modellering vanligen brukar beskrivas som 

bestående av flera olika delprocesser som tillsammans utgör modelleringsprocessen i 

sin helhet. Vidare beskriver han att modelleringsprocessen i sin helhet består av att en 

uppfattad verklighet tolkas och formuleras i matematik med avsikt att bearbeta 

matematiken för att beräkna fram matematiska resultat som sedan tolkas i relation till 

verkligheten. Den matematiska modellen kan enligt Ärlebeck (2013) aldrig beskriva 

och förutsäga verkligheten med absolut exakthet vilket medför att modellen behöver 

valideras (eventuellt revideras) innan den presenteras. 

Ärlebeck (2009a) förespråkar att en modelleringsmoduls måluppfyllelse borde 

studeras i första hand. Att uppfylla målet med modelleringsmodulen tolkar jag som att 

eleverna utvecklas i att modellera inom modulen. Att säkerställa elevernas 

kunskapsutveckling utifrån en modelleringsmodul kan vara problematiskt att 

synliggöra. Det som däremot kan synliggöras är elevernas arbetsprocess inom 

modelleringsmodulen. Om eleverna involveras i modelleringsprocessen, vilket innebär 

att eleverna visar tecken på att de arbetar inom modelleringens delprocesser, utvecklas 

rimligtvis också eleverna i att modellera. Detta resonemang stöds av Frejd (2014) samt 

Blomhøj och Hoff Kjeldsen (2006) som menar att eleverna lär sig modellera genom att 

just ”vara” i modelleringsprocessen. Studien ämnar därför att utifrån dessa 

antaganden undersöka elevernas potentiella utveckling inom den specifika 

modelleringsmodulen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien syftar till att studera elevernas potentiella utveckling i att modellera inom en 

specifik modelleringsmodul. För att besvara det avsedda syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

• I vilken utsträckning involveras eleverna i de olika delprocesserna som ingår i 

att modellera? 

• I vilken utsträckning involveras eleverna i modelleringsprocessen till sin helhet? 
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2. Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt kommer att ge en inblick i tidigare forskning kring elevernas utveckling i 

att modellera. Inledningsvis ges en mer övergripande litteraturgenomgång. Därefter 

följer en redogörelse över liknande studier där elevernas utveckling i att modellera 

inom specifika modelleringsmoduler undersökts. 

 

2.1 Matematisk modellering i det svenska gymnasiet 

Trots att modellering är en av de sju förmågor som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla i ämnet matematik på gymnasiet, uttrycker de flesta elever att de inte vet vad 

modellering innebär (Ärlebeck, 2009a). Det tycks inte heller finnas en enad 

uppfattning bland matematiklärare kring vad modellering innebär och få lärare tycks 

medvetet använda modelleringsaktiviteter i sin undervisning (Frejd, 2014). 

Att eleverna ska ges möjlighet att utveckla modelleringsförmågan innebär följande 

enligt kursplanen för ämnet Matematik på gymnasiet; 

Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar (Skolverket 2011, s. 90). 

Med en realistisk situation menar Skolverket (2018) ett problem som är relevant för 

elevens karaktärsämne alternativt för dennes privatekonomi eller deltagande i 

samhället. Det kan därmed tolkas som en begränsning av vad inom verkligheten som 

modellering i skolan ska utgå ifrån. Skolverkets (2011) formulering av 

modelleringsförmågan beskriver att eleverna själva ska formulera en matematisk 

modell utifrån en realistisk problemsituation.  Samtidigt kräver inte de formulerade 

kunskapskraven att eleverna själva ska kunna formulera en matematisk modell, utan 

det räcker med att eleverna ska kunna tillämpa- och bedöma- (E-nivå), välja-, 

tillämpa- och bedöma- (C-nivå), samt välja-, tillämpa-, anpassa- och bedöma en 

modell (A-nivå) för att uppfylla kunskapskraven (Skolverket, 2011). Frejd (2014) 

menar att denna otydlighet kan vara en orsak till de skilda uppfattningarna bland 

lärares tolkning av vad modelleringsförmågan innebär. 

Att undervisa eleverna i modellering genom de olika läromedlen som är framtagna för 

gymnasiekurserna anses inte tillräckligt för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

hela modelleringsförmågan (Frejd, 2014). Undervisningsrepetoaren behöver därför 
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kompletteras. Inom den svenska matematikdidaktiska forskningen har Ärlebeck 

(2009a) påvisat möjligheten med att använda så kallade Fermiproblem för att 

introducera modellering i matematikundervisningen. Fermiproblem kan beskrivas 

som verklighetsförankrade öppna uppgiftsformuleringar som inte har en entydig 

lösning (Flognman, 2011b) Dessa uppgifter behöver dock följas upp på ett bra sätt för 

att uppfylla sitt syfte, menar Ärlebeck (2009a).  

Frejd (2014) har föreslagit projektformsinriktad undervisning där läraren försöker 

konstruera så realistiska arbetsliknande modelleringsförhållanden som möjligt inom 

skolans ramar. Som exempel föreslår Frejd (2014) att politiker presenterar ett 

autentiskt problem för eleverna, experter inom problemområdet kan tas in som 

rådgivare till eleverna, eleverna ska sedan under en längre period arbeta i smågrupper 

för att komma fram till en lösning på problemet, distribuera arbetsuppgifterna mellan 

sig inom grupperna och avslutningsvis redovisa sina arbeten i en gemensam debatt. 

Detta skulle dock kunna uppfattas komplext att genomföra som lärare. Denna 

komplexitet kan medföra att den undervisande läraren väljer bort 

projektformsinriktad modelleringsundervisning och istället håller fast vid de 

läromedelstyrda uppgifterna om det inte finns någon form av mellan-läge att anbringa. 

 

2.2 Hur lärare kan förhålla sig till modellering 

I matematikundervisningen kan lärare, lite tillspetsat, förhålla sig till 

modelleringsförmågan på två olika sätt (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj 

& Hoff Kjeldsen, 2006; Frejd, 2014). I det atomistiska förhållningssättet kan eleverna 

utvecklas i att modellera även när eleven inte involveras i hela modelleringsprocessen. 

Ett annat synsätt innebär att eleven behöver involveras i hela modelleringsprocessen 

för att kunna anses utvecklas i att modellera, ett holistiskt förhållningssätt. Hur lärare 

förhåller sig till dessa olika synsätt har betydande inverkan på 

matematikundervisningens utformning. Båda förhållningssätten kan enligt Frejd 

(2014) legitimeras utifrån kursplanens formulering av modelleringsförmågan. 

2.2.1 Atomistiskt förhållningssätt till modellering 

Ett atomistiskt förhållningssätt innebär att eleverna kan anses utvecklas i att modellera 

även om eleverna enbart involveras i enstaka delprocesser som utgör 

modelleringsprocessen i sin helhet (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003). Oftast 
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förknippas det atomistiska förhållningssättet med de delprocesser där elever utformar 

en matematisk beskrivning utifrån redan framtagen information, för att sedan tillämpa 

modellen och tolka det matematiska resultatet i relation till verkligheten (Blomhøj & 

Højgaard Jensen, 2003). Det innebär att de delprocesser som syftar till att förstå och 

förenkla den undersökta verkligheten för att kunna möjliggöra en matematisk 

beskrivning samt validera densamma oftast negligeras. I Figur 1 visas en uppgift från 

ett nationellt prov i kursen Matematik 2b som tyder på ett atomistiskt förhållningssätt 

till att modellera. 

 

 
Figur 1. Uppgift från nationella provet i kurs Ma2b, vt 15, som tyder på ett atomistiskt förhållningssätt 

till att modellera (Umeå Universitet, 2015, Delprov D, s. 2). 

 

I denna typ av uppgift är verkligheten redan beskriven och det som återstår är att 

utforma en matematisk modell av den information som finns framtagen för att sedan 

tillämpa modellen och tolka resultatet i relation till verkligheten. Detta får illustrera 

den typ av uppgifter som Blomhøj och Højgaard Jensen (2003) förknippar med en 

atomistisk modellering. De menar att ett atomistiskt förhållningssätt ofta motiveras 

med att eleverna lär sig matematik samtidigt som de modellerar. De matematiska 

delarna menar de kan anses mer kognitivt krävande (svåra) vilket motiverar att mer 

tid läggs på att utveckla just de matematiska delarna i att modellera.  

2.2.2 Holistiskt förhållningssätt till modellering 

Ett holistiskt förhållningssätt till modellering innebär att eleverna behöver involveras 

i hela modelleringsprocessen för att kunna anses modellera (Blomhøj & Højgaard 
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Jensen, 2003; Frejd, 2014). För att möjliggöra det krävs öppna uppgiftsformuleringar 

som inte direkt antyder hur uppgiften ska kunna lösas (Blomhøj & Højgaard Jensen, 

2003). Exempel på uppgifter som antyder ett holistiskt förhållningssätt till 

modellering är så kallade Fermiproblem, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Exempel på ett Fermiproblem som tyder på ett holistiskt förhållningssätt. Hämtad från 
Flognman, (2011a, s. 1). 

 

I denna uppgift finns det flera möjliga vägar att ta sig an uppgiften. Eleverna förväntas 

göra uppskattningar utifrån den verklighet som problemet innefattar för att kunna 

påbörja utformningen av en matematisk modell (Flognman, 2011b). Blomhøj och 

Højgaard Jensen (2003) menar att denna typ av uppgiftsformulering involverar 

eleverna i både den verkliga- och matematiska domänen. De menar att eleverna genom 

att förstå och tydliggöra den verkliga situationen även inkluderas i att validera den 

formulerade matematiska modellen i relation till verkligheten. Blomhøj och Hoff 

Kjeldsen (2006) motiverar ett holistiskt förhållningssätt med att eleverna utvecklas i 

att modellera genom att just modellera. Det förutsätter att eleverna involveras i alla 

delprocesser som utgör modelleringsprocessen i sin helhet, annars är det inte 

modellering som utvecklas, menar dem. 

 

2.3 Elevernas utveckling i att modellera 

Forskare verkar mycket eniga om att lärare ska sträva mot att eleverna utvecklas inom 

hela modelleringsprocessen - likt ett holistiskt förhållningssätt (se Blomhøj & 

Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & Borromeo Ferri, 

2009; Frejd, 2014; Teague, m.fl., 2016). Däremot går de isär gällande hur eleverna ska 

utvecklas mot en holistisk modellering. Vissa menar att de öppna och komplexa 

uppgifter – som är en förutsättning för att komma åt hela modelleringsprocessen – kan 

innebära en alltför stor utmaning för eleverna (Blum & Borromeo Ferri, 2009; Teague, 

m.fl., 2016). Andra menar att det är helheten som är just modellering och den kan 

(åtminstone bör) inte läras ut del för del (Frejd, 2014). Dessa forskare verkar 
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åtminstone eniga om att målet med undervisningen bör vara ett holistiskt 

förhållningssätt för att eleverna ska anses kunna modellera.  

Det atomistiska förhållningssättet anses av flera nödvändigt för att eleverna ska kunna 

utvecklas mot en holistisk modellering (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj 

& Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016). Det tycks 

bland dessa även råda en konsensus om att atomistiska modelleringsuppgifter behöver 

varvas med holistiska modelleringsuppgifter för att eleverna ska kunna utveckla en 

holistisk modellering. Holistiska uppgifter är en typ av uppgifter som efterfrågas mer 

inom den svenska modelleringsundervisningen på gymnasiet (Frejd, 2014) och även i 

flera länder i Europa (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 

2006; Blum & Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016). 

För att erbjuda eleverna en modelleringsmodul där eleverna kan utvecklas mot en 

holistisk modellering krävs en öppen problemformulering utan tydlig lösning 

(Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003). Vidare är balansen mellan elevens maximala 

självständighet kontra lärarens ledning betydande för att möjliggöra utveckling (Blum 

& Borromeo Ferri, 2009). Det är inte förrän eleven på egen hand kan involveras inom 

alla delprocesser för att lösa ett problem som eleven kan anses modellera (Frejd, 2014). 

Samtidigt behöver eleverna succesivt ges mer frihet för att inte utmaningen ska bli 

alltför stor vilket istället skulle hindra elevens utveckling (Blum & Borromeo Ferri, 

2009; Teague, m.fl., 2016). Lärarens agerande i förhållande till elevens självständighet 

kontra lärarledning är alltså av betydelse för elevernas utveckling i att modellera. 

Vidare framhålls grupparbeten då samarbete och kommunikation framhållits som 

viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en modelleringsmoduls utformning (Blum & 

Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016; Frejd, 2014). Frejd (2014) menar också att 

det är nödvändigt att inkludera digitala verktyg i en modelleringsmodul. 

Modellering upplevs svårt bland elever (Blum & Borromeo Ferri, 2009). Det medför 

en hel del frustration bland eleverna som läraren behöver vara medveten om vid 

genomförandet av en modelleringsmodul (Teague, m.fl., 2016). För att konstruera en 

modelleringsmodul som ger eleverna möjlighet att involveras i hela 

modelleringsprocessen rekommenderar Blum 0ch Borromeo Ferri (2009) att eleven 

inte ska ha tillgång till några numeriska värden som beskriver relevanta aspekter för 

den verkliga situationen. Om numeriska värden finns att tillgå tenderar eleverna att 

ignorera den verkliga situationen. De menar även att eleverna kan behöva mycket 
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ledning från läraren då det gäller att göra antaganden utifrån den verkliga situationen 

för att möjliggöra en matematisk modell. På samma sätt har läraren en betydande roll 

för att involvera eleverna i att validera den matematiska modellen och dess 

matematiska resultat i relation till verkligheten (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

2.3.1 Liknande studier 

Flera studier har utifrån modelleringsprocessen antingen designat eller analyserat 

olika modelleringsmoduler (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Czocher, 2017; Bracke & 

Lantau, 2017; Wake, Foster & Swan, 2016; Van der Weerd & Verhoeff, 2016). Utifrån 

dessa studier har bland annat längre projekt visat sig vara ändamålsenligt för att 

utveckla eleverna mot en mer holistisk modellering, samtidigt som det ställer stora 

organisatoriska krav på lärarna (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Bracke & Lantau, 

2017). Denna form av projektundervisning har även framhållits inom den svenska 

matematikdidaktiska forskningen (se Frejd, 2014) som ett rekommenderat arbetssätt 

för att utveckla den holistiska modelleringen.  

Projekten som visats vara ändamålsenliga har genomförts med lärare samt forskare 

tillsammans under tidsramar som kanske inte alltid är tänkbara inom en lärares 

normala undervisningsvardag (Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006). Czocher (2017) har 

analyserat designade modelleringsmoduler som i jämförelse med de tidsmässigt mer 

krävande projekt kan benämnas som moduler av mindre omvälvande art. Av dessa 

visade det sig att endast 4 av 19 analyserade moduler ger eleverna möjlighet att 

involveras i hela modelleringsprocessen. Det tycks alltså finnas svårigheter med att 

möjliggöra modelleringsmoduler av holistisk karaktär som är realistiska att genomföra 

inom lärares tidsramar. Det vanligaste problemet, enligt Czocher (2017), var att 

modulerna antingen gick att bearbeta utan att ta hänsyn till verkligheten, alternativt 

utan att använda matematik.  

En av de undersökta modelleringsmodulerna som möjliggjorde en holistisk 

modellering var ett Fermiproblem (Czocher, 2017). Fermiproblem har också studerats 

i andra studier där elevernas involvering i själva genomförandet av modulen har varit 

fokus (Albarracin, Arlebeck, Civil & Gorgorio, 2019; Ärlebeck, 2009b). Dessa studier 

bekräftade att eleverna involverades i hela modelleringsprocessen även i själva 

genomförandet av modulen. Flognman (2011b) framhåller Fermiproblem som ett 

lämpligt sätt att undervisa matematisk modellering i förhållande till de svenska 
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kursplanerna. Fermiproblem tycks vara en modelleringsmodul som av flera anses 

lämplig för elevernas utveckling i att modellera. 

Wake m.fl. (2016) har i en sammanställning av 30 stycken analyserade 

modelleringslektioner visat att elever som lyckades bäst med att tydliggöra och förstå 

den verkliga situationen som problemet utgick från också var de elever som i slutändan 

arbetade fram de bästa lösningarna. De menar att dessa delprocesser av 

modelleringsprocessen undervärderats i tidigare forskning, men tycks alltså vara av 

betydande vikt för elevens utveckling i att modellera.  

Få studier tycks ha designat eller analyserat modelleringsmoduler riktade mot de 

svenska matematikkurserna på gymnasiet. Ett undantag är Ärlebeck (2009a) som 

utöver att analysera Fermiproblem har arbetat fram två modelleringsmoduler riktade 

mot den föregående läroplanens gymnasiekurser Matematik D samt Matematik E. 

Hans designstudie visade dock enbart att modulerna var uppskattade både bland 

lärare samt elever, men lärarna ställde sig frågande till vad eleverna verkligen lärde sig. 
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3 Teoretisk utgångspunkt - modelleringsprocessen 

Flera teorier har utvecklats i syfte att beskriva och analysera modelleringsprocessen 

(se Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blum & Leiß, 2007; Stillman, Galbraith, Brown 

& Edwards, 2007; Albarracin, Arlebeck, Civil & Gorgorio ,2019). Denna studie utgår 

från en teori som i likhet med flera andra beskriver modelleringsprocessen som en 

cyklisk process (se Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj, & Hoff Kjeldsen, 

2006). Det som är specifikt för den valda teorin är att den består av sex delprocesser 

som antas utgöra hela modelleringsprocessen. Denna teoretiska utgångspunkt 

kommer sedan vara till grund för det analysverktyg som framtagits för att synliggöra 

elevernas involvering i modelleringsprocessen. De sex delprocesserna finns uppradade 

till höger i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Illustration av de sex olika delprocesserna, till höger, som tillsammans utgör 
modelleringsprocessen. Hämtad från Ärlebeck (2013 s. 24). 

 

Modelleringsprocessen i denna uppsats definieras som bestående av sex stycken 

delprocesser presenterade i Figur 3. Nedan följer en beskrivning av vad de olika 

delprocesserna innebär enligt Blomhøj och Højgaard Jensen (2003). 
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Delprocess a) - Formulera problemet - Utifrån den upplevda verkligheten förstås och 

tydliggörs det problem som är utgångspunkt för modellen. 

Delprocess b) - Systematisera - Relevanta objekt och relationer utifrån problemets 

domän avgränsas och idealiseras för att möjliggöra en matematisk beskrivning. 

Delprocess c) - Matematisera - Objekten och dess relationer formuleras i matematiska 

termer. 

Delprocess d) - Matematisk undersökning - Undersökningar och beräkningar 

genomförs som genererar matematiska resultat. 

Delprocess e) - Tolkning och utvärdering av resultaten - De matematiska resultaten 

och dess slutsatser tolkas i relation till problemets domän. 

Delprocess f) - Utvärdering av modellens giltighet - Observationer eller förutsägelser 

utifrån modellen jämförs med kunskap från den verkliga domänen. Denna delprocess 

anser Blomhøj & Højgaard Jensen (2003) sammanhöra med att eleverna involveras i 

delprocess a) och b). 

Dessa sex delprocesser ska inte tolkas som stegvisa instruktioner för att beskriva hur 

modelleringsprocessen går till. Modellering är en fri aktivitet där förmågan att 

modellera innebär att kunna kombinera, upprepa och angripa de olika delprocesserna 

i vilken ordning som helst i relation till den särskilda kontexten (Blomhøj & Højgaard 

Jensen, 2003¸ Blomhøj, & Hoff Kjeldsen, 2006). Det är utifrån dessa sex delprocesser 

som elevernas involvering i modelleringsprocessen kommer att studeras. Om eleverna 

exempelvis gör relevanta antaganden utifrån den uppfattade verkligheten för att 

möjliggöra en matematisk modell anses det som tecken på att eleverna involverats i 

delprocess b) Systematisera. Om eleverna skissar en grafisk representation av 

modellen anses det som att eleverna har involverats i delprocess c) Matematisera. Se 

utförligare beskrivning om vad involvering inom de olika delprocesserna kan innebära 

i Tabell 1 som delges läsaren senare. 
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4 Metod 

Studien syftar till att undersöka elevernas potentiella utveckling i att modellera inom 

en specifik modelleringsmodul. Studien skulle därför kunna beskrivas som, vad Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer och Schauble (2003) kallar för, ett designexperiment eller vad 

Johansson och Svedner (2010) beskriver som ett undervisningsförsök. Det innebär att 

någonting testas (i detta fall en modelleringsmodul) för att sedan undersöka dess 

effekter. Denna studie avser att förhålla sig stringent till att enbart undersöka elevernas 

potentiella utveckling genom att studera i vilken utsträckning de involveras i 

modelleringsprocessen. För att avgöra om eleverna involveras och i så fall inom vilka 

delprocesser de involveras kommer subjektiva tolkningar förekomma. Dessa 

tolkningar avser att generera en djupare förståelse för i vilken utsträckning eleverna 

involveras i modelleringsprocessen inom modelleringsmodulen. Denna studie kan 

därmed beskrivas som en kvalitativ studie (Bryman, 2012). 

 

4.1 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Matematikdidaktiska forskare menar att essensen i modellering är just processen 

(Frejd, 2014; Teague, m.fl., 2016; Blum & Borromeo Ferri, 2009) – inte produkten. 

Utifrån denna vetskap studerades elevernas utveckling i relation till i vilken 

utsträckning de involverades i modelleringsprocessen. Om genomförandet av 

undervisningen är av intresse, exempelvis att studera elevernas aktivitet, anses 

observationer vara en lämplig insamlingsmetod (Johansson och Svedner, 2010). 

Tidigare studie har använt sig av videoinspelningar för att synliggöra elevernas 

modelleringsprocess (Albarracin, m.fl., 2019). Videoinspelningar medför samtidigt en 

stor mängd data att analysera (Cobb, m.fl., 2003) vilket skulle begränsa antalet 

undersökta deltagare i studien. Dessutom har det visat sig vara komplext att göra 

distinktioner mellan de olika delarna i modelleringsprocessen utifrån det inspelade 

materialet (Albarracin, m.fl., 2019). För att möjliggöra ett större antal deltagare och 

för att minska den subjektivitet som de beskrivna svårigheterna i analysen kan medföra 

avvisades därför videoinspelningar som insamlingsmetod. 

Produkten är inte essensen i modellering (Frejd, 2014; Teague, m.fl., 2016; Blum & 

Borromeo Ferri, 2009) men även denna hade kunnat studerats med hjälp av ett för- 
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samt eftertest (Johansson & Svedner, 2010). Denna metod valdes dock bort eftersom 

det inte var det mest relevanta att undersöka när det gäller modellering. 

 

4.2 Vald metod 

För att kunna besvara i vilken utsträckning eleverna involveras i 

modelleringsprocessen kan en metod som tydligt framhäver progressionen i arbetet 

vara behjälplig. Vid etnologiska fältstudier har fotografier länge använts för att kunna 

jämföra olika tidsskeenden mellan varandra (Gradén & Kaijser, 1999). 

Genom att jämföra fotografier tagna från samma position, men vid olika tider, kan graden 

av förändring över längre tidsperioder belysas (Gradén & Kaijser, 1999, s. 114). 

Denna metod kan framhäva förändringar i elevernas arbete som kan härledas till de 

olika delprocesserna. Om en förändring har skett har eleverna rimligtvis också 

involverats inom denna delprocess. Valet föll därför på att under försökets gång 

dokumentera elevernas arbeten genom att fotografera den visuellt synliga processen. 

Med detta menas elevernas skriftliga pappersanteckningar samt de digitala fönster 

som eleverna använder för att beskriva och modifiera sina modeller. 

Valet av insamlingsmetod skulle i metodologiska termer kunna beskrivas som 

strukturerade observationer (se Bryman, 2012), där elevernas arbeten dokumenteras 

vid bestämda tidsintervaller. För att begränsa mängden källdata hade eleverna vid 

genomförandet tillgång till ett blankt A1-papper och en dator för varje 

gruppsammansättning. Datorprogrammet GeoGebra användes för att illustrera 

grafiska representationer av modellerna samt för att enkelt möjliggöra modifieringar 

av de matematiska modellerna. Dessutom ingick ett papper med utrymme att svara på 

ett antal formulerade frågeställningar som ingår i modelleringsmodulen. Det som 

fotograferades var alltså elevernas pappersanteckningar samt deras datorskärm (d.v.s. 

”GeoGebra-fönstren”). 

Fördelen med att fotografera processen var just att progressionen framställs tydligt 

vilket tolkas som ett tydligt tecken på att eleverna har involverats i den tillhörande 

delprocessen. Nackdelen med att fotografera är att det finns risk att gå miste om 

betydelsefullt material i den muntliga dialogen mellan eleverna. Material som kan ha 

stor vikt för att kunna avgöra i vilken utsträckning eleverna involveras i 

modelleringsprocessen i sin helhet. För att inte riskera att missa värdefulla data 
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kombinerades därför den metod som gällde alla deltagare med att två elevgrupper 

också ljudinspelades.  

4.2.1 Modelleringsmodulen 

Den modelleringsmodul som studien utgår ifrån har designats inom ett tidigare arbete 

som utgjorde en del av ett självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet. Modulen 

har utgått ifrån en öppen problemformulering utan entydig lösningsmetod som 

rekommenderas av Blomhøj och Højgaard Jensen (2003) för att möjliggöra en 

holistisk modellering. Den verkliga problemkontexten innefattar den globala 

uppvärmningen där elevens uppgift är att förstå vad som påverkar jordens 

medeltemperatur och i slutändan kunna besvara vad som kommer hända med jordens 

medeltemperatur i framtiden.  

Modelleringsmodulen är planerad för fyra cirka 50 minuter långa lektioner. Varje 

lektion kan beskrivas bestå av en ”huvudaktivitet”. I Lektion 1 ska eleverna arbeta med 

att skissa en grafisk representation av hur jordens instrålning från solen förhåller sig 

till jordens värmeutstrålning. Det är detta förhållande som utgör en 

differentialekvation som beskriver jordens medeltemperatur beroende på tiden. I 

Lektion 2 arbetar eleverna med att utforma funktionsuttryck som representerar de 

skissade graferna framtagna i Lektion 1. För detta ändamål används det digitala 

verktyget GeoGebra. I Lektion 3 tillämpar eleverna sina framtagna modeller för att 

besvara ett antal givna och eventuellt elevernas egna frågor som berör hur jordens 

medeltemperatur kommer förändras med tiden. Det kräver att differentialekvationer 

behöver lösas med hjälp av en funktion i GeoGebra. Avslutningsvis i Lektion 4 tilldelas 

eleverna en given modell som de ska jämföra med sin egna modell och sedan utvärdera 

båda modellernas giltighet. 

För att säkerställa att eleverna involveras i delprocess a) Formulera problemet finns 

inga numeriska värden presenterade inledningsvis. Det gör att eleverna är tvungna att 

försöka förstå och förenkla verkligheten för att möjliggöra en matematisk modell 

(Blum & Borromeo Ferri, 2009). Utifrån angivelser i modelleringsmodulen uppmanas 

läraren vid bestämda tidpunkter att hålla i helklassdiskussioner för att stötta eleverna 

i de antaganden som behöver göras vilket bör bidra till att eleverna involveras i 

delprocess b) Systematisera. I slutet av modelleringsmodulen ges läraren på liknande 

sätt angivelser att leda klassen i större utsträckning för att eleverna ska involveras i 

delprocess e) Tolkning och utvärdering av resultat samt f) Utvärdering av modellens 
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giltighet, delprocesser som eleverna tycks ha svårt att involveras inom på egen hand 

(Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

Eleverna arbetar i grupper om två eller tre deltagare för att möjliggöra samarbete och 

kommunikation, vilket framhållits som viktiga delar för elevernas utveckling i att 

modellera (Blum & Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl, 2016; Frejd, 2014). Modulen 

innehåller också moment där programmet GeoGebra krävs för att inkludera digitala 

verktyg som Frejd (2014) menar bör förekomma som en naturlig del i 

modelleringsprocessen. I och med att GeoGebra används kommer eleverna i samband 

med det troligen också involveras i delprocesserna c) Matematisera samt d) 

Matematisk undersökning. 

En aspekt som övervägts i utformningen av modulen har varit elevernas maximala 

självständighet kontra lärarens minimala styrning. Detta konstanta övervägande är 

essensen i att undervisa modellering och den aspekt där läraren kanske har störst 

påverkan över modelleringsmodulens utfall vad gäller elevernas utveckling (Blum & 

Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl, 2016). Till stöd finns olika förslag till lärarens 

agerande formulerat i modulen. Trots det kommer givetvis varje genomförande av 

modulen bli unik, och det är viktigt att varje genomförande tillåts vara unikt, eftersom 

det illustrerar den faktiska verkligheten mer realistiskt. 

I modulen kommer eleven ta del av material från Naturvårdsverket (2016) för att de 

ska kunna föreställa sig den globala uppvärmningen och utifrån det avgöra vad som 

påverkar medeltemperaturen. I slutskedet av modelleringsmodulen kommer eleverna 

dessutom ges en given modell som de ska använda till att jämföra med sin egna modell. 

Den givna modellen har tagits fram utifrån klimatmodeller skapade av Taubes (2001) 

samt Hall och Lingefjärd (2014) för att sedan utvecklas vidare utifrån 

Naturvårdsverkets (2016) faktaunderlag. Den givna modellen är långt ifrån giltig i 

relation till verkligheten men den fungerar som ett rimligt jämförelsemått med de 

modeller som eleverna kan tänkas arbeta fram. Modelleringsmodulen finns beskriven 

i sin helhet i Bilaga 1. 

 

4.3 Urval 

Studien genomfördes i två stycken klasser i årskurs tre på gymnasiet. Båda klasserna 

genomförde studien inom deras ordinarie undervisning i kursen Matematik 5. Samma 
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lärare genomförde modelleringsmodulerna i båda klasserna. Denna lärare var till lika 

dessa klassers ordinarie matematiklärare. 

Klass 1 

I denna klass deltog 18 elever som fördelades i nio stycken elev-par där ett av dessa par 

ljudinspelades. Det ljudinspelade paret valdes ut slumpmässigt. Eleverna studerade 

inom teknikprogrammet. I de tidigare undervisningsmomenten hade eleverna arbetat 

med differentialekvationer och lärt sig att lösa dessa både algebraiskt och med hjälp av 

digitala verktyg i form av funktionen ”LösODE” i GeoGebra. Modelleringsmodulen 

genomfördes alltså som en ytterligare fördjupning gällande det centrala innehåll som 

berör differentialekvationer. Elevernas tidigare erfarenhet i att modellera är okänt och 

kommenteras därför inte ytterligare. 

Klass 2 

I denna klass deltog 24 elever som fördelades i 11 grupper (2 - 3 elever per grupp) varav 

en grupp med tre elever ljudinspelades. Den ljudinspelade gruppen valdes utifrån 

lärarens rekommendationer för att få en grupp som på förhand förväntades vara 

motiverade att anta modelleringsmodulen. Eleverna i Klass 2 gick ett specificerat 

teknikprogram med vetenskaplig inriktning och bestod, enligt den ordinarie 

matematikläraren, av många inom matematiken högpresterande elever. Även dessa 

elever hade i de tidigare undervisningsmomenten arbetat med differentialekvationer 

och lärt sig att lösa dessa både för hand samt med digitala verktyg i GeoGebra. 

Modelleringsmodulen genomfördes alltså även här som en ytterligare fördjupning 

gällande det centrala innehåll som berör differentialekvationer. Elevernas tidigare 

erfarenheter i att modellera är okänt men däremot läste dessa elever kursen Fysik 3, 

en kurs som inte Klass 1 läste och som kan innehålla moment av modellering.  

 

Läraren 

Läraren hade cirka 20 års erfarenhet av läraryrket sedan tidigare och har dessutom 

doktorerat inom pedagogiskt arbete. Med andra ord var läraren mycket kompetent för 

den avsedda situationen och van vid forskningsinriktade principer sedan tidigare. 

Samma lärare var även handledare för denna uppsats, samt för det självständiga arbete 

som designade modelleringsmodulen. Läraren var därmed väl insatt i modulens 

struktur och hur den skulle tillämpas. 
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4.3.1 Bortfall 

Klass 1 

En elev genomförde inte hela modelleringsmodulen vilket medförde att 8 av 9 

elevgrupper fullföljde modelleringsmodulen. Enbart dessa åtta inkluderades därför i 

resultatet. 

Klass 2 

Alla elever som påbörjade modelleringsmodulen fullföljde inte densamma. Det 

medförde att endast 9 av 11 elevgrupper fullföljde studien. Enbart dessa nio 

inkluderades därför i resultatet. 

 

4.4 Genomförande 

Modelleringsmodulen genomfördes av elevernas ordinarie lärare inom den ordinarie 

undervisningen. Genom hela undervisningsförloppet fanns jag (lärarstudenten) på 

plats, innan lektionerna för att tillsammans med läraren diskutera hur denna skulle 

lägga upp lektionerna utifrån modelleringsmodulens instruktioner, samt även under 

lektionerna för att dokumentera elevernas modelleringsprocess samt finnas som ett 

stöd till läraren vid eventuella frågor. Framförallt diskuterades hur 

modelleringsmodulen skulle genomföras i förhållande till att modulen är planerad för 

fyra 50 minuter långa lektioner medan elevernas ordinarie lektioner är betydligt 

längre. I avsnitt 4.4.1 följer en beskrivning av studiens tidsmässiga genomförande. 

Eleverna var väl införstådda med att deras ordinarie lärare genomförde 

undervisningen och att min roll var att dokumentera. Samtidigt kunde jag inte låta bli 

att i enstaka fall ändå ingå i en dialog med eleverna och i sällsynta fall ge dem stöttning 

vidare i arbetet. 

4.4.1 Strukturen vid genomförandet 

En vecka innan studien 

Forskningspersoninformation delgavs eleverna både muntligt (av mig) och skriftligt 

(av deras ordinarie lärare). Läraren till lika handledaren för uppsatsen deltog i 

utformningen av forskningspersoninformationen och tillgavs den kompletta 

information några dagar innan den presenterades för eleverna. 

Klass 1 
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Dag 1, Pass 1 (80 min): Studien presenterades. Samtyckesblankett samlades in. Den 

slutgiltiga bedömningsuppgiften som ingick i den ordinarie undervisningen 

presenterades (ingår inte i studien). Modelleringsmodulen, lektion 1, påbörjades. 

Dag 1, Pass 2 (80 min): Modelleringsmodulen fortsatte sitt genomförande, lektion 1 

avslutades, lektion 2 genomfördes. 

Dag 4, Pass 3 (75 min): Modelleringsmodulen fortsatte sitt genomförande, lektion 3 

genomfördes och lektion 4 påbörjades. 

Dag 4, Pass 4 (75 min): Modelleringsmodulen avslutades, lektion 4 avslutades. 

Elevernas betygsgrundande uppgift (ingår inte i studien) genomfördes. 

Klass 2 

Dag 2, Pass 1 (55 min): Studien presenterades. Samtyckesblankett samlades in. Den 

slutgiltiga bedömningsuppgiften som ingick i den ordinarie undervisningen 

presenterades (ingår inte i studien). Modelleringsmodulen, lektion 1, påbörjades. 

Dag 2, Pass 2 (55 min): Modelleringsmodulen fortsatte sitt genomförande, lektion 1 

avslutades, lektion 2 genomfördes. 

Dag 3, Pass 3 (75 min): Modelleringsmodulen fortsatte sitt genomförande, lektion 3 

genomfördes. 

Dag 5, Pass 4 (90 min): Modelleringsmodulen avslutades, lektion 4 genomfördes. 

Elevernas betygsgrundande uppgift (ingår inte i studien) genomfördes. 

4.4.2 Strukturen vid dokumentationen 

Dokumentationen, gällande fotograferingen, genomfördes utifrån följande schema: 

Lektion 1 
startar

Lektion 1 slutar / 
Lektion 2 startar

30 min 60 min 90 min

osv.

ca 10 min ca 10 min ca 10 min

 

Figur 4. Beskrivning av dokumentationsförloppet. 
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Oberoende av när lektionerna startade respektive slutade så dokumenterades 

processen med 30 minuters mellanrum. Genom att jämföra elevernas skriftligt samt 

digitalt presenterade arbete kan de olika dokumentationstillfällena jämföras och den 

eventuella förändring som har skett speglar den process som eleverna har involverats 

i under dessa 30 minuter. Modelleringsmodulen genomfördes totalt på 180 minuter 

med den ena klassen (klass 1), utspritt på fyra lektionspass, vilket medförde sex stycken 

dokumentationstillfällen. Med den andra klassen (klass 2) genomfördes 

modelleringsmodulen på 195 minuter, utspritt på fyra stycken lektionspass, totalt sex 

stycken dokumentationstillfällen. Fotograferingen skedde med en digitalkamera och 

tog cirka tio minuter att genomföra vid varje dokumentationstillfälle.  

De elever som ingick i studien arbetade i par om två alternativt i grupper om tre. Deras 

lösningar dokumenterades alltså gemensamt. För att kunna hålla isär gruppernas 

lösningar fotograferades först elevgruppens beteckning (t.ex. Grupp 1), som stod 

skrivet i ena hörnet av A1-pappret, och efterföljande bilder tillhörde således den 

gruppen. Ljudinspelningarna gjordes med mobiltelefon som var placerad i direkt 

anslutning (på deras bord) till de inspelade eleverna.  

För att alla delprocesser skulle synliggöras på de fotograferade underlagen 

uppmanades eleverna att skriva ner den information och de antaganden som deras 

modell utgick från. De uppmanades på samma sätt att skriva ner värderingar om 

modellens giltighet i relation till verkligheten. Vid det första genomförandet med klass 

1 uppmärksammades att eleverna trots uppmaningen inte dokumenterade allt de tog 

hänsyn till. Vid genomförandet med klass 2 korrigerades därför A1-pappret, från att 

vara blankt, till att i den vänstra delen av pappret inkludera tre rubriker: Viktig 

information, Antaganden och Slutsatser. 

  

4.5 Bearbetning av material 

Det insamlade materialet, bestående av fotografier av elevernas arbeten samt 

ljudinspelningarna, analyserades utifrån ett på förhand utformat analysverktyg. 

Analysverktyget har utgått ifrån den teoretiska beskrivningen av 

modelleringsprocessen som inkluderar sex stycken olika delprocesser (se Blomhøj & 

Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj, & Hoff Kjeldsen, 2006). Verktyget syftar till att på 

förhand förtydliga vilka möjliga tecken på involvering som kan härledas till de olika 
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delprocesserna. Dessa förtydliganden formulerades med avsikt minska subjektiviteten 

i tolkningar under själva analysprocessen för att gynna studiens replikerbarhet. Se 

presentation av analysverktyget i Tabell 1. 

Tabell 1 Analysverktyg som användes till att göra distinktioner mellan de olika delprocesserna som 
ingår i modelleringsprocessen 

Delprocess Beskrivning av tecken på involvering 

 
a) Formulera 

problemet 

 
Förtydligar information inom den relevanta problemkontexten. 
 
Gör förenklade beskrivningar av problemet. 
 

b) Systematisera Gör relevanta antaganden för att möjliggöra matematisk beskrivning. 
- Exempelvis genom att anta vissa funktionsvärden eller vilken 

typ av funktion som är mest lämplig för att beskriva skeendet. 
 
Identifierar beroende och oberoende variabler för inkludering i 
algebraisk modell. 
- Exempelvis genom att identifiera vad x- respektive y-axeln 

beskriver. 
 

c) Matematisera Representerar element matematiskt. 
 
Skissar en grafisk representation av modellen. 
 
Formulerar funktioner algebraiskt för att möjliggöra beräkningar. 
 

d) Matematisk 
undersökning 

Gör matematiska omskrivningar med avsikt att producera mer 
tillämpbara funktioner. 
 
Tillämpar den framtagna modellen med avsikt att beräkna fram 
matematiskt resultat. 
 
Producerar en grafisk representation av modellen i GeoGebra. 
 
Använder GeoGebra för att utföra beräkning. 
 
Använder funktioner i GeoGebra för att undersöka resultatet av olika 
utfall. 
 

e) Tolkning och 
utvärdering av 
resultaten 

Tolkar matematiska resultat i relation till den verkliga situationen. 
 
Bedömer resultats rimlighet i relation till den verkliga situationen. 
 

f) Utvärdering av 
modellens 
giltighet 

Konstaterar avseenden där modellens giltighet har brister i relation till 
verkligheten. 
 
Konstaterar under vilka förutsättningar som modellen är giltig. 

 

För att synliggöra elevernas involvering i modelleringsprocessen utifrån deras arbeten 

sammanställdes varje dokumentation i en tabell. Om arbetet, utifrån 
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dokumentationerna, inom någon delprocess på något sätt hade förändrats sedan den 

tidigare dokumentationen betecknades det med en grön triangel i tabellen. En 

förändring kan bestå av att något av de tecken på involvering som beskrivits i Tabell 1 

har synliggjorts på nytt, exempelvis ett nytt antagande eller en ny grafisk 

representation sedan den tidigare dokumentationen, men det kan också bestå av att 

något inom de tidigare tecken på involvering har korrigerats.  En korrigering kan 

innebära att något från den tidigare dokumentationen har ”rättats till” eller att något 

enbart har raderats. Vid de dokumentationer där det inte skett någon förändring 

lämnades den tillhörande tabellrutan tom. Den gröna triangeln ska tolkas som att det 

har skett en förändring i den aktuella delprocessen – därmed antas att eleverna har 

involverats i denna delprocess. Nedan illustreras ett exempel på hur synliggörandet av 

en elevgrupps modelleringsprocess sammanställts (se Tabell 2). 

Tabell 2 Exempel på hur en elevgrupps modelleringsprocess sammanställts. 

 

 
Dok. 1 

 
Dok. 2 

 
Dok. 3 

 
Dok. 4 

 
Dok. 5 

 
Dok. 6 

 
a) Formulera 

problemet 
 
 

 
 
 

     

b) Systematisera  
 
 

     

c) Matematisera  
 
 

     

d) Matematisk 
undersökning 

 
 
 

     

e) Tolkning och 
utvärdering av 
resultaten 
 
 

 
 

     

f) Utvärdering av 
modellens 
giltighet 
 

      

 

Varje triangel innebär att eleverna någon gång under den 30 minuter långa intervallen 

involverats i den tillhörande delprocessen. Kolumnen ”Dok. 1” avgränsar tiden mellan 

minut 0 till 30, medan ”Dok. 2” avgränsar tiden mellan 30 minuter till 60 minuter, och 
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så vidare. Om rutan är tom har inga tecken uppmärksammats som kan styrka att 

eleverna involverats under den tillhörande intervallen. 

I Figur 5 illustreras ett exempel på hur analysprocessen utifrån fotografierna gått till 

och vilken typ av information som ansetts vara tecken på involvering inom en specifik 

delprocess utifrån beskrivningarna i Tabell 1. Fler exempel går att finna i Bilaga 2. 

 

Figur 5. Exempel på ett fotografi och vilken typ av information som tolkats vara tecken på involvering 
inom en specifik delprocess utifrån beskrivningarna i Tabell 1. 

 

I Figur 5 tyder det markerade området b) på att eleverna visat tecken på involvering i 

delprocess b) Systematisera. Det baseras på att eleverna visat tecken på att de har 

identifierat beroende samt oberoende variabler och dessutom antagit funktionsvärden 

samt hur funktionen lämpligast beskriver den verkliga situationen.  Det markerade 

området c) tyder på tecken att eleven representerar objekt matematiskt, skissar grafisk 

representation samt formulerar funktionsuttryck. Alla dessa tecken tyder på att 

eleverna involverats i delprocess c) Matematisera. Det markerade området f) tyder på 

att eleverna involverats i delprocess f) Utvärdering av modellens giltighet eftersom de 

konstaterar en förutsättning för modellens giltighet, alternativt en brist i relation till 

verkligheten.  
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Ljudinspelningarna analyserades och sammanställdes utifrån samma verktyg som 

användes till fotografierna. Skillnaden var att elevernas involvering i delprocesserna 

uppfattades direkt i den muntliga dialogen utifrån de beskrivna tecken på involvering 

i Tabell 1. De analyserade ljudinspelningarna behövde alltså inte synliggöra 

förändringen mellan dokumentationstillfällena utan enbart uppmärksamma tecken på 

involvering inom de 30 minuter av intresse för att vid nästa dokumentationsintervall 

glömma dokumentationen innan och uppmärksamma elevernas involvering på nytt.  

När ljudinspelningarna tydligt indikerade att eleverna involverades inom en 

delprocess noterades detta i Tabell 2 med en grön triangel samtidigt som den muntliga 

dialogen som styrker tecken på involvering transkriberades. Dessa transkriberingar 

går att finna i Bilaga 3. 

  

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att öka studiens tillförlitlighet har metoden, analysverktyget och bearbetningen av 

data beskrivits noggrant. Detta möjliggör att studien kan replikeras vilket kan stärka 

studiens externa reliabilitet (Hassmén & Hassmén, 2008). För att studien ska kunna 

uppfattas som pålitlig har de tecken på involvering som är grunden för resultatet 

beskrivits med ett antal exemplifierade analyserade fotografier (Bilaga 2) samt genom 

att presentera citat från ljudinspelningarna i samband med att resultatet presenteras. 

Denna transparens bidrar till att kunna stärka studiens interna reliabilitet (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 

Studiens trovärdighet har stärkts genom att kombinera fotograferingar och 

ljudinspelningar som datainsamlingsmetod. Att använda fotografering som 

datainsamlingsmetod möjliggjorde att alla elever i de båda klasserna kunde inkluderas 

i studien vilket bidrar till att resultatet åtminstone kan anses gällande för två 

undersökta klasser. Ytterligare överförbarhet till andra klasser, generaliseringar, är 

dock inte möjligt eftersom studiens resultat är beroende av den kontext som den 

genomförs i. Genom att diskutera resultatet kopplat till modelleringsmodulens 

genomförande i den undersökta kontexten kan elevernas potentiella utveckling inom 

modulen åtminstone förstås och bedömas av matematiklärare samt 

matematikdidaktiska forskare. Det är framförallt andra forskare som kan bedöma 

denna typ av kvalitativa studiers validitet utifrån resultatets trovärdighet, 
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överförbarhet och pålitlighet i relation till undersökningens syfte (Bryman, 2012; 

Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

4.7 Etiska överväganden 

Hanteringen av personuppgifter, som har innefattat fotografier av elevernas arbeten 

samt röstinspelning av två elevgrupper, har följt Karlstads universitets praxis 

(Karlstads universitet, 2019) för behandling av personuppgifter utifrån 

Dataskyddsförordningen, GDPR.  Studien har dessutom bejakat de individskyddskrav 

som finns framtagna i den kodex som riktar sig mot humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Där framhålls fyra stycken huvudkrav– 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationen om studien delgavs deltagarna muntligt och skriftligt (Bilaga 4) via 

deras ordinarie lärare en vecka innan samtycke inhämtades. Därmed fick eleverna tid 

att väga för- och nackdelar med att delta i studien. Elever är på sätt och vis vana att 

inom skolans undervisning så måste man delta – det är inte frivilligt. Det finns därför 

en risk för att de deltar utan att reflektera över att de har ett val, alternativt att de inte 

vågar säga nej till sin lärare eftersom de är i beroendeställning till denne. Därför 

samlades samtyckesblanketten (Bilaga 5) in av mig (lärarstudenten) och att 

deltagandet i studien var frivilligt poängterades ytterligare en gång av mig innan 

samtyckesblanketterna delades ut.   

Konfidentialitetskravet uppfylldes i den mening att deltagarna lämnades anonyma i 

uppsatstexten samtidigt som all data anonymiserades vid analysarbetet. Samtidigt kan 

konfidentialitet aldrig garanteras (se Vetenskapsrådet, 2017) och eleverna 

informerades därför om vilka möjliga risker till identifiering som fanns – exempelvis 

att deras handstil skulle kunna identifieras av handledare eller examinator. 

Ljudupptagningar analyserades enbart av mig och enbart de citat som indikerar att 

eleverna involverats i en av delprocesserna transkriberades. Den ordinarie läraren, 

tillika handledaren, utlovades däremot inte konfidentialitet. Läraren var väl medveten 

om detta under hela processen och hade redan i förväg givit sitt godkännande. 

Video- samt ljudinspelningar är problematiskt ur ett etiskt perspektiv 

(Vetenskapsrådet, 2017) och bör därför inte användas om det inte är absolut 
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nödvändigt. Denna insikt var en anledning till att fotografering av elevernas arbeten 

istället för videoinspelningar valdes som främsta metod. Dock föll ändå valet på att 

komplettera insamlingsmetoden med två ljudinspelningar då det fanns en uppenbar 

risk att inte generera fullt överensstämdbar data med verkligheten om den muntliga 

dialogen helt negligerades. Detta kunde medfört etiska bekymmer om material av 

känslig karaktär råkat fångats upp av ljudinspelningarna. 

Under studiens genomförande hade varje elevgrupp tillgång till ett färgat papper som 

var rött på ena sidan och grönt på den andra. Om någon elev av någon anledning 

önskade att deras arbeten inte skulle bli fotograferade kunde de kommunicera det 

genom att vända upp den röda sidan av pappret. Det var dock ingen elev som använde 

sig av denna möjlighet.  
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5 Resultat och analys 

Resultatet presenteras utifrån två olika teman baserade på studiens frågeställningar. 

Det första temat beskriver och analyserar i vilken utsträckning elevernas involverats i 

de olika delprocesserna som ingår i modelleringsprocessen. Det andra temat beskriver 

och analyserar i vilken utsträckning eleverna involveras i modelleringsprocessen i sin 

helhet.  

 

5.1 Modelleringsprocessen – del för del 

I detta avsnitt presenteras resultat utifrån de sammanställda tabellerna som använts 

vid analysen av materialet (se Tabell 2). Delprocesserna presenteras var för sig, en i 

taget, med en tillhörande beskrivning av tabellerna. Resultatet baserat på 

ljudinspelningar exemplifieras med citat tillhörande respektive delprocess för att 

illustrera de dialoger som visat tecken på att eleverna involverats inom denna 

delprocess.  

5.1.1 Formulera problemet, delprocess a) 

Tabell 3 Förekomst av involvering i delprocessen Formulera problemet 

 Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 
Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       

 

Av 17 elevgrupper visade det sig att 12 stycken arbetat med att förstå och tydliggöra 

problemet - främst vid inledningen av arbetet. Det framkom också att sex stycken 
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elevgrupper senare i processen återgick till att utöka med mer information som kunde 

vara relevant för deras modellerande. 

Citat från Grupp 1i (ljud) vid dokumentationstillfälle 1. 

Elev 1: Alltså temperaturen stiger ju.. 

Elev 2: Mm. 

Elev 1: För att det hör ihop med växthuseffekten så om vi släpper ut mer ja, då ökar 

ju värmen. 

Eleverna visar utifrån dessa citat tecken på att de förtydligar information inom den 

verkliga domänen, att temperaturen stiger och att den stiger på grund av att vi 

(människor) släpper ut växthusgaser. Alternativt kan detta också tydas som tecken på 

att eleverna gör förenklade beskrivningar av det verkliga problemet.  

 

5.1.2 Systematisera, delprocess b) 

Tabell 4 Förekomst av involvering i delprocessen Systematisera 

 
 

Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 

Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       

 

Alla 17 elevgrupper arbetade med att systematisera situationen för att möjliggöra en 

matematisk beskrivning. 13 av 17 elevgrupper hade involverats vid minst tre av 

dokumentationstillfällena. En elevgrupp hade involverats i denna delprocess vid 

samtliga dokumentationstillfällen.   
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Citat från Grupp 2j (ljud) vid dokumentationstillfälle 5: 

Elev 4: Y måste ju vara temperaturen. 

Elev 3: Ja men då kan vi ju få ett maxvärde på den energi som kan komma in. 

Elev 4: Om? 

Elev 3: Om vi har hur mycket solljus som kan träffa jorden. 

Elev 4: Mm, men det är ju fortfarande inte relevant eftersom det är per 

kvadratmeter grafen. 

Elev 3: Just det. Ja men då tar vi bara 1000 eller 13… 

Elev 4: 1000 här? 

Elev 3: Tror det. 

Denna dialog utspelar sig i den senare delen av modelleringsmodulen. Dialogen leder 

tillslut fram till att elevgrupperna antar ett max-värde för den strålning som solen 

skickar mot jorden. Det tyder på att eleverna gör relevanta antaganden för att 

möjliggöra en matematisk beskrivning av verkligheten. 

 

5.1.3 Matematisera, delprocess c) 

Tabell 5 Förekomst av involvering i delprocessen Matematisera 

 
 

Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 

Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       
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Alla elevgrupper hade involverats inom denna delprocess vid minst tre av 

dokumentationstillfällena. 4 av 17 elevgrupper hade involverats i delprocessen vid alla 

dokumentationstillfällen. 

Citat från Grupp 2j (ljud) vid dokumentationstillfälle 2: 

Elev 4: Då är ju frågan bara vad vi ska ha för siffror? 

Elev 3: Ja, men ska vi rita upp den här logistiska? 

Elev 4: Ja. 

Elev 3: Jag tror att det är bara y, gånger y, eh… 

Då Elev 4 frågar de andra i gruppen vad de ska ha för siffror tyder det på tecken att 

eleverna representerar element matematiskt. De antyder även att de ska ”rita upp den 

här logistiska” som tyder på att de ska skissa en grafisk representation av en logistisk 

funktion. I slutet av dialogen tyder diskussionen även på att eleverna formulerar 

algebraiska funktionsuttryck. 

 

5.1.4 Matematisk undersökning, delprocess d) 

Tabell 6 Förekomst av involvering i delprocessen Matematisk undersökning 

 Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 
Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       

 
 

Alla elevgrupper involverades inom delprocessen vid minst tre 

dokumentationstillfällen. Ingen av elevgrupperna hade hunnit involveras i 

Grupp 2j (ljud)       
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delprocessen under det första dokumentationstillfället, däremot hade 8 av de 17 

elevgrupperna efter det involverats i delprocessen vid varje dokumentationstillfälle. 

Citat från Grupp 1i (ljud) vid dokumentationstillfälle 5: 

Elev 2: Dra i C bara (syftar på glidare i GeoGebra). 

Elev 1: C? 

Elev 2: Ja, vart hamna den? Det blev en integral. 

Elev 1: En numerisk integral. 

Den citerade dialogen från Grupp 1i (ljud) visar tecken på att eleverna använder 

funktioner i GeoGebra för att undersöka resultat av olika utfall. Dels används ”glidare”, 

en funktion i GeoGebra som kan användas till att justera värden på konstanter (i detta 

fall konstanten C). Att det undersökta utfallet blev en numerisk integral tyder på att 

eleverna använt funktionen ”LösODE” för att lösa den differentialekvation som är 

utgångspunkten i deras matematiska modell. 

 

5.1.5 Tolkning och utvärdering av resultaten, delprocess e) 

Tabell 7 Förekomst av involvering i delprocessen Tolkning och utvärdering av resultaten 

 
 

Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 

Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       

 

11 av 17 elevgrupper hade vid något dokumentationstillfälle involverats inom 

delprocessen. Av dessa hade sex grupper tolkat samt bedömt resultaten vid ytterligare 
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minst ett tillfälle. 6 av 17 elevgrupper visade aldrig upp någon tolkning av de 

matematiska resultaten i relation till verkligheten utifrån dokumentationerna och kan 

därmed inte anses ha involverats i delprocessen.  

Citat från Grupp 1i (ljud) vid dokumentationstillfälle 5: 

Elev 1: Utifrån vår modell hur kommer jordens medeltemperatur att.. Alltså 

medeltemperaturen kommer ju stiga ganska kraftigt. 

Elev 2: Mm. 

Eleverna läser först en av de frågeformuleringar som deras modell avser att svara på 

för att sedan tolka deras resultat i relation till verkligheten. Deras slutsats blir att 

utifrån deras modell så kommer jordens medeltemperatur att stiga ganska kraftigt. 

Detta tyder på att eleverna involverats inom processen utifrån beskrivningarna i Tabell 

1. 

 

5.1.6 Utvärdering av modellens giltighet, delprocess f) 

Tabell 8 Förekomst av involvering i delprocessen utvärdering av modellens giltighet 

 Dok. 1 Dok. 2 Dok. 3 Dok. 4 Dok. 5 Dok. 6 
Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       

 

Utifrån dokumentationerna visade 7 av 17 elevgrupper att de involverats inom 

delprocessen vid minst ett dokumentationstillfälle. Enbart två grupper har enligt 

dokumentationerna involverats vid ytterligare ett dokumentationstillfälle varav den 

ena Grupp 2j (ljud) involverats inom delprocessen vid fyra dokumentationstillfällen. 
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Citat från Grupp 2j (ljud) vid dokumentationstillfälle 4: 

Elev 4: Vad betyder det ens att de är samma efter typ 22 vad det nu är, timmar, 

sekunder, år… Vad är ens tidsaxeln för nånting? 

Elev 3: Ja. 

Elev 5: Men det är ju det att vi bara har lagt in siffror på måfå så det är därför vi 

inte vet det. Det är ju samma sak som med att vi säger det är 400 där men, 

det kanske det inte alls är. Vi har ju ingen aning egentligen. 

Elev 4: Nej. 

Elev 5: Det är ju bara rena gissningar, så det här är ju bara en mall till modellen 

typ. 

Elev 4: Mm. 

I denna dialog visar eleverna tecken på att de konstaterar en brist i deras modell i 

relation till verkligheten. I detta fall är det tidsaxeln (den oberoende variabeln) som de 

menar inte är giltig i förhållande till jordens medeltemperatur (den beroende 

variabeln). Anledningen menar de är att de antagit värden på måfå utan empirisk 

grund. 

 

5.2 Analys av elevernas involvering i delprocesserna 

Denna analys avser att utifrån empiri samt den teoretiska beskrivningen av 

modelleringsprocessen tolka resultaten till att besvara frågeställningen i vilken 

utsträckning eleverna involveras i de olika delprocesserna a) Formulera problemet, b) 

Systematisera, c) Matematisera, d) Matematisk undersökning, e) Tolkning och 

utvärdering av resultaten samt f) Utvärdering av modellens giltighet.  

Det framkommer tydligt att eleverna inledningsvis i modelleringsmodulen involveras 

i delprocesserna a) Formulera problemet, b) Systematisera samt c) Matematisera i 

samband med att eleverna ska skissa grafiska representationer av jordens instrålning 

från solen respektive värmeutstrålningen från jorden. Delprocess a) Formulera 

problemet kommer till uttryck genom att eleverna antecknar information som de 

tillgivits av läraren eller de illustrativa bilderna av den globala uppvärmningen som 

tillhör modelleringsmodulen. Eleverna sysselsätts alltså med att förstå och tydliggöra 

den information de har tillgänglig samt komplettera densamma med hjälp av 

sökmotorer på internet. I klass 2 antecknar grupperna denna typ av information under 
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rubriken ”Antaganden” istället för under rubriken ”Viktig information” som på 

förhand fanns formulerat på deras papper. 

I jämförelse med delprocess a) Formulera problemet tycks elevgrupperna i större 

utsträckning involveras i delprocess b) Systematisera. Inledningsvis i modulen 

framkommer det mest genom att eleven identifierar beroende samt oberoende 

variabler då de skissar förhållandet mellan instrålningen från solen respektive jordens 

värmeutstrålning. I denna process antar eleverna också hur olika funktionsvärden 

varierar beroende på den oberoende variabeln. Senare i modulen bestod antagandena 

exempelvis av att de antog gränsvärden för de funktioner som beskrevs påverka 

jordens temperaturförändringar, exempelvis solens maximala strålning till jorden. 

Ljudupptagningen från Grupp 2j visade också att eleverna diskuterar, ifrågasätter och 

reviderar antaganden genom hela arbetsprocessen även om de i slutändan inte 

innefattas i modellen. 

Delprocess c) Matematisera bestod inledningsvis av att elevgrupperna skissade 

grafiska representationer för att senare i Lektion 2 övergå till att formulera algebraiska 

uttryck som representerar förhållandet mellan de två skissade funktionerna från 

Lektion 1. Delprocessen c) Matematisera tillsammans med d) Matematisk 

undersökning var de delprocesser som elevgrupperna tycks ha involverats i mest inom 

modelleringsmodulen. Dessa två delprocesser var i jämförelse med övriga delprocesser 

de som gav det mest överensstämda resultatet mellan de både 

datainsamlingsmetoderna, fotografierna och ljudinspelningarna. De matematiska 

undersökningar som framkom inledningsvis bestod av att eleverna producerade, 

justerade och experimenterade med de grafiska representationerna i GeoGebra i 

samband med aktiviteten i Lektion 2. Senare under Lektion 2 påbörjades i båda 

klasserna aktiviteten som var tänkt till Lektion 3, tillämpa modellen, vilket involverade 

eleverna i delprocessen d) Matematisk undersökning ytterligare. Tecken på 

involvering bestod då främst av att eleverna använde funktionen ”Lös ODE” (lösa 

ordinära differentialekvationer) i GeoGebra för att undersöka resultat av olika utfall. 

Alla elevgrupper tycks inte ha involverats i delprocess e) Tolkning och utvärdering av 

resultaten. Dessa elevgrupper formulerade enligt fotografierna inga slutsatser 

gentemot de frågeställningar som ingick i modelleringsmodulen. Samtidigt indikerar 

ljudinspelningarna av de två grupperna att de gör tolkningar av resultat i större 

utsträckning än vad fotografierna beskriver även om de inte formulerar dessa 



Karlstads universitet  Mikael Fernström 

35 
 

slutsatser. Anledningen kan vara att eleverna inte bedömde resultaten som rimliga och 

därför förkastade dem. Majoriteten av eleverna hade ändå involverats i denna process, 

antingen i samband med att de använde funktionen ”LösODE” eller i slutet av 

modelleringsmodulen då de tillämpade den givna modellen och jämförde dessa 

resultat med sin egna modells resultat. 

Utifrån fotografierna tycks elevgrupperna involverats i Utvärdering av modellens 

giltighet i låg utsträckning. De elevgrupper som visar att de involverats inom denna 

delprocess visar det främst genom att konstatera avseenden där modellens giltighet 

har brister i relation till verkligheten. Ljudupptagningarna av Grupp 2j indikerar att 

eleverna utvärderar sin modells giltighet medan de konstruerar den vilket stämmer 

överens med Blomhøj och Højgaard Jensen (2003) beskrivning av att denna 

delprocess är starkt kopplat till delprocesserna a) Formulera problemet och b) 

Systematisera. Trots att modelleringsmodulen innehåller ett moment där läraren i 

slutet av modelleringsmodulen ger eleverna stödfrågor med avsikt att utvärdera deras 

modells giltighet i relation till verkligheten tycks eleverna involveras i låg utsträckning 

inom denna delprocess i samband med detta moment.  

 

5.3 Modelleringsprocessen i sin helhet 

I detta avsnitt sammanställs elevernas involvering i hela modelleringsprocessen. 

Utgångspunkt för denna sammanställning är det resultat som presenterade i vilken 

utsträckning eleverna involverades i de olika delprocesserna. I Tabell 9 sammanställs 

alla studerade grupper där varje kolumn motsvarar en delprocess. Ett bocktecken i 

tillhörande delprocess innebär att den gruppen vid minst ett av 

dokumentationstillfällena har visat tecken på att de under modelleringsmodulen 

involverats inom denna delprocess.  
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Tabell 9 Förekomst av någon involvering inom delprocesserna a) till f) som utgör 
modelleringsprocessen i sin helhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån fotografierna visar resultatet att alla elevgrupper involverats i delprocesserna 

b) Systematisera, c) Matematisera samt d) Matematisk undersökning. 4 av 17 grupper 

har utifrån dokumentationerna involverats i alla delprocesser. 7 av 17 grupper har 

involverats i alla delprocesser förutom en, antingen var den avsaknaden delprocessen 

e) Tolkning och utvärdering av resultaten eller f) Utvärdering av modellens giltighet. 

 

5.4 Analys av modelleringsprocessen i sin helhet 

Fyra grupper är exempel på att eleverna kan involveras i hela modelleringsprocessen 

inom modelleringsmodulen. De delprocesser som modelleringsmodulen har svårast 

att involvera eleverna inom är delprocesserna e) Tolkning och utvärdering av 

resultaten samt f) Utvärdering av modellens giltighet. Detta trots att modulen 

innehåller aktiviteter där det på förhand kan tyckas självklart att eleverna ska 

involveras i dessa delprocesser.  

Modelleringsmodulen är utformad så att alla elevgrupper formulerar sina egna 

modeller för att besvara den öppna problemformuleringen ”Vad händer med jordens 

medeltemperatur i framtiden?”. Trots att alla eleverna involveras inom delprocesserna 

b) Systematisera samt c) Matematisera då de utformar sina modeller är det inte 

 a) b) c) d) e) f) 
Grupp 1a       
Grupp 1b       
Grupp 1c       
Grupp 1d       
Grupp 1e       
Grupp 1f       
Grupp 1g       
Grupp 1i       
Grupp 1i (ljud)       
Grupp 2a       
Grupp 2b       
Grupp 2c       
Grupp 2e       
Grupp 2f       
Grupp 2g       
Grupp 2h       
Grupp 2i       
Grupp 2j       
Grupp 2j (ljud)       
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självklart att alla elevgrupper involveras inom delprocess a) Formulera problemet. I 

slutet av Lektion 1 håller läraren enligt modelleringsmodulens anvisningar en kort 

helklassdiskussion där elevgrupperna får delge varandra vilka antaganden de har gjort 

utifrån den verkliga situationen. Det kan vara så att en del elever som inte lyckats 

förtydliga den verkliga situationen och utifrån det göra relevanta antaganden 

inspirerades av övriga gruppers antaganden och därmed hoppade över delprocessen 

a) Formulera problemet. 4 av de 5 grupper som inte involverats i a) Formulera 

problemet har heller inte involverats i f) Utvärdering av modellens giltighet. Troligen 

är det en förutsättning att eleverna förstått den verkliga situationen för att kunna 

avgöra modellens giltighet i relation till densamma.  
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6 Diskussion 

Inledningsvis i detta avsnitt kommer de analyserade resultaten jämföras med tidigare 

forskning inom elevernas utveckling i att modellera. Dessutom kommer studiens 

metod att diskuteras samt hur resultatet möjligen påverkats beroende på metodval och 

själva genomförandet. Avslutningsvis formuleras studiens slutsatser samt en reflektion 

kring hur modelleringsmodulen skulle kunna undersökas vidare. 

 

6.1 Elevernas potentiella utveckling i att modellera inom modelleringsmodulen 

Studien syfte var att studera elevernas potentiella utveckling i att modellera inom den 

specifika modelleringsmodulen. Elevernas utveckling har undersökts genom att 

studera i vilken utsträckning eleverna involveras i modelleringsprocessen. Enligt Frejd 

(2014) samt Blomhøj och Hoff Kjeldsen (2006) utvecklas eleverna i att modellera 

genom att just ”vara” i modelleringsprocessen.  

Två frågeställningar formulerades: I vilken utsträckning eleverna involverades i de sex 

olika delprocesser som definierade modelleringsprocessen, samt i vilken utsträckning 

eleverna involverades i modelleringsprocessen till sin helhet. Studien har visat att 

modelleringsmodulen har möjlighet att involvera eleverna i samtliga delprocesser. I 

störst utsträckning tycks eleverna involveras i delprocesserna b) Systematisera, c) 

Matematisera samt d) Matematisk undersökning. Det är dock ingen självklarhet att 

eleverna involveras i de övriga delprocesserna, framförallt f) Utvärdering av 

modellens giltighet, i lika stor utsträckning. 

Att eleverna inom modelleringsmodulen i stor utsträckning tycks involveras i c) 

Matematisera samt d) Matematisk undersökning kan utifrån ett atomistiskt 

förhållningssätt vara fördelaktigt för elevernas utveckling mot en holistisk modellering 

(Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & 

Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016). Enligt Blomhøj och Højgaard Jensen 

(2003) anser vissa att dess delprocesser är mer kognitivt krävande än övriga 

delprocesser, vilket motiverar att eleverna involveras inom dessa i större utsträckning. 

Samtidigt är det just dessa delprocesser som eleverna involveras i genom den 

läromedelsstyrda matematikundervisningen (Frejd, 2014) som tycks dominera på 

gymnasiet (Skolinspektionen, 2010; 2016). Det är just denna verklighet som behöver 

förändras för att gynna elevernas utveckling i att modellera (Frejd, 2014).  
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Modelleringsmodulen kan inte med säkerhet anses erbjuda eleverna den fria holistiska 

modelleringen men den kan åtminstone anses erbjuda att eleverna involveras i fler 

delprocesser än de atomistiska läromedelsuppgifterna (Frejd, 2014). 

Modelleringsmodulen tycks exempelvis involvera eleverna i delprocess b) 

Systematisera i relativt stor utsträckning och även a) Formulera problemet i viss 

utsträckning. Dessa delprocesser har tidigare undervärderats för elevernas 

utvecklande i att modellera enligt Wake, m.fl. (2016). Utifrån detta perspektiv kan 

modelleringsmodulen vara positiv för elevernas utveckling i att modellera eftersom 

eleverna involveras inom dessa delprocesser. 

Lärarens agerande inkluderades inte i studien men det är mycket troligt att denne har 

en betydande roll för att alla elever ska involveras i hela modelleringsprocessen. 

Eleverna tycks nämligen involveras i modelleringsprocessen i större utsträckning efter 

att de fört en dialog med läraren. Lärarens betydelse för att utveckla eleverna i att 

modellera har också framhållits i de studier som visat att längre projekt är 

ändamålsenliga för att utveckla eleverna mot en mer holistisk modellering (Blomhøj & 

Hoff Kjeldsen, 2006; Bracke & Lantau, 2017). Lärarens roll kan förmodligen anses lika 

betydelsefull inom denna modelleringsmodul som den är inom de 

projektformsinriktade modulerna för att elevernas utveckling ska gynnas. 

Studien har visat att eleverna kan involveras i hela modelleringsprocessen inom den 

specifika modelleringsmodulen. Därmed skulle denna modul kunna kategoriseras som 

en av få modellringsmoduler som tycks erbjuda eleverna den holistiska modelleringen 

(Czocher, 2017). Samtidigt, även om denna studie tycks antyda att eleverna potentiellt 

kan involveras i hela modelleringsprocessen sker detta mer strukturerat än den fria 

process som Frejd (2014) förespråkar. En viktig aspekt i elevernas utveckling i att 

modellera är balansen mellan elevernas maximala självständighet och minimala 

ledning (Blum & Borromeo Ferri, 2009). Inom modellringsmodulen ges eleverna på 

sätt och vis ledning baserat på de fyra ”huvudaktiviteter” – exempelvis skissandet av 

grafer i Lektion 1 – som läraren ska igångsätta eleverna med. Detta bidrar till att 

eleverna involveras i modelleringsprocessen samtidigt som Frejd (2014) menar att 

eleverna själva måste navigera sig inom modelleringsprocessen även om det kan 

upplevas rörigt och ineffektivt. Denna ledning kan utifrån Frejds (2014) perspektiv 

rasera modelleringsutvecklingen. Möjligtvis skulle han till och med hävda att denna 

ledning innebär att eleverna inte ens kan anses modellera. Ur ett annat perspektiv 
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skulle denna ledning kunna anses vara nödvändig för att eleverna ska kunna utvecklas 

mot en mer holistisk modellering (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff 

Kjeldsen, 2006; Blum & Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016). Min uppfattning 

är att utan denna ledning hade modelleringsmodulen blivit allt för utmanande, både 

för elever och lärare, och därmed begränsat möjligheten till utveckling. Blum och 

Borromeo Ferri (2009) har särskilt varnat för att alltför stor frihet i 

modelleringsprocessen kan innebära en alltför stor utmaning för de flesta elever. 

Eleverna tycks i stor utsträckning involveras i de mer matematiskt inriktade 

delprocesserna. Samtidigt visar ljudinspelningen för den ena gruppen att eleverna 

involveras i f) Utvärdering av modellens giltighet i samband med konstruerandet av 

modellen i större utsträckning än vad fotografierna indikerar för denna grupp. Det 

bekräftar att denna delprocess är starkt samhörig med delprocesserna a) Formulera 

problemet samt b) Systematisera som Blomhøj och Højgaard Jensen (2003) hävdar. 

Det kan samtidigt tyda på att fler elevgrupper som inte ljudinspelats kan ha involverats 

inom f) Utvärdering av modellens giltighet vilket i sin tur innebär att fler elevgrupper 

kan ha involverats i hela modelleringsprocessen än vad resultatet indikerar. Detsamma 

gäller delprocess e) Tolkning och utvärdering av resultaten där ljudinspelningarna 

också tyder på att dessa grupper involverats inom denna delprocess i större 

utsträckning än vad fotografierna indikerar.  

I den utsträckning som eleverna involveras i de olika delprocesserna inom 

modelleringsmodulen är relativt överensstämbart i jämförelse med elevernas 

involvering i de studier som undersökt Fermiproblem (Albarracin, m.fl., 2019; 

Ärlebeck, 2009b). Även om dessa studier har utgått ifrån ett annat analysverktyg går 

det att uppmärksamma likheter i den utsträckning som eleverna involverats i 

respektive delprocess. Fermiproblem har ansetts involvera eleverna i hela 

modelleringsprocessen (Albarracin, m.fl., 2019; Czocher, 2017; Ärlebeck, 2009b) och 

framhållits som lämpligt att inkludera i matematikundervisningen på gymnasiet 

(Flognman, 2011b). Om Fermiproblem anses gynna elevernas utveckling i att 

modellera skulle därför även denna modelleringsmodul, utifrån den liknande 

förekomsten av involvering i respektive delprocess, kunna anses gynnsam för detta 

ändamål. 

Det är också på sin plats att påpeka att studien enbart inkluderat två gymnasieklasser 

och är enbart genomförd av en gymnasielärare. Resultaten måste därför ses som ett 
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exempel – en indikation. Det är inte möjligt att generalisera resultatet till att 

modelleringsmodulen alltid involverar eleverna i modelleringsprocessen på detta sätt. 

Lärarens förmåga och elevernas förkunskaper har en stor inverkan på 

modelleringsmodulens utfall – även dagsformen är av betydande art. 

 

6.2 Undersökningens metod och genomförande 

Utan kombinationen av två datainsamlingsmetoder, fotografier och ljudinspelningar, 

hade resultatet inte varit särskilt pålitligt. I efterhand upplevs det som att 

videoinspelningar hade varit mer ändamålsenligt som enskild metod för att fånga hela 

processen på samma sätt som dessa två metoder gör tillsammans. Samtidigt bidrog 

fotografierna med tydlighet och effektivitet vid analysen vilket möjliggjorde att ett 

större urval kunde inkluderas. Ljudinspelningarna upplevdes mer svåranalyserade i 

jämförelse med fotografierna, vilket förmodligen kan jämföras med de svårigheter som 

liknande studier upplevt med videoinspelningar som datainsamlingsmetod 

(Albarracin, m.fl., 2019).  

Dokumentationstillfällena genomfördes med 30 minuters mellanrum. 30 minuter 

baserades på att fotograferingsgenomförandet förväntades ta 10 minuter – alltså 

ansågs det rimligt att dokumentationerna genomfördes med minst 15 minuters 

mellanrum. Samtidigt kunde alltför många dokumentationstillfällen upplevas som ett 

stressmoment för eleverna. Det var också i vissa fall ganska omständligt att fotografera 

eftersom eleverna tillfälligt fick avbryta sin arbetsprocess. Alltför många 

dokumentationstillfällen hade därför kunnat upplevas som ett irritationsmoment för 

eleverna, samtidigt som alltför få tillfällen hade givit ett mindre givande resultat. Vid 

eventuell replikering av denna studie rekommenderas dokumentationstillfällena att 

genomföras med 20 till 30 minuters bestämda mellanrum. 

Kombinationen av de båda datainsamlingsmetoderna kan anses bidra med ett pålitligt 

resultat. Det gör att de två grupperna som inkluderades i båda insamlingsmetoderna 

kan anses mer pålitliga än övriga deltagande elevgrupper. Ljudinspelningarna 

indikerar exempelvis att det förekommer mer diskussioner om den verkliga 

situationen än vad fotografierna antyder, även om det inte leder fram till något 

användbart för modellen. Exempelvis tycks ljudinspelningarna visa att elevgrupperna 

kan ha involverats i delprocess f) Utvärdering av modellens giltighet i större 
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utsträckning än vad fotografierna visar i samband med utformningen av modellen. 

Samtidigt har modellerna i vissa fall tagit hänsyn till mer information enligt 

fotografierna som inte kunnat uppfattats i ljudinspelningarna vad gäller a) Formulera 

problemet vilket gjorde just denna delprocess svåranalyserad. 

Det tycks finnas en uppenbar skillnad i resultatet mellan de två deltagande klasserna 

inom delprocessen a) Formulera problemet. Det kan sannolikt bero på att 

lärarstudenten (jag) tillsammans med den ordinarie läraren diskuterade 

genomförandet efter Klass 1 och förtydligade vissa saker inför Klass 2. Exempelvis 

formulerades tre rubriker på elevernas lösningspapper (Viktig information, 

Antaganden och Slutsatser) för att eleverna i större utsträckning skulle dokumentera 

den information och de antaganden som deras modell grundades på.  

Genomförandet av den avslutande Lektion 4, som innehöll en aktivitet där eleverna 

skulle utvärdera sina egna samt en given modell, blev av olika anledningar minst lik 

den i förhand teoretiska beskrivningen av lektionen. Det kan ha påverkat resultatet 

eftersom eleverna annars troligen hade involverats inom delprocesserna e) Tolkning 

och utvärdering av resultaten samt f) Utvärdering av modellens giltighet i något 

större utsträckning vid slutskedet av modelleringsmodulen. Det som främst påverkade 

för Klass 1 var att de ordinarie lektionerna var totalt 150 minuter långa vilket medförde 

att modellringsmodulens planerade 50 minuter långa lektioner fick genomföras i 

direkt anslutning efter varandra. Det påverkade genomförandet av Lektion 4 negativt, 

främst beroende på att både lärare och elever var märkbart trötta efter att först ha 

genomfört Lektion 3. Klass 2 genomförde Lektion 4 tidigt på morgonen Dag 5 efter att 

det kvällen innan anordnats någon form av ”inför-studenten-fest”. Många elever var 

därmed märkbart trötta och mer intresserade av att recensera gårdagens fest än att 

intressera sig för modelleringsmodulen. 

 

6.3 Slutsatser  

Eleverna tycks inom modelleringsmodulen involveras inom de delprocesser som 

kopplas till en atomistisk modellering i hög utsträckning. Utifrån ett atomistiskt 

förhållningssätt skulle därför eleverna inom denna modul potentiellt kunna anses 

utvecklas i att modellera på ett minst lika gynnsamt sätt som modelleringsuppgifter i 

läromedlen erbjuder. Modelleringsmodulen tycks samtidigt ha ytterligare en 



Karlstads universitet  Mikael Fernström 

43 
 

dimension att också kunna involvera eleverna i hela modelleringsprocessen och 

därmed möjliggöra en holistisk modellering. Utifrån ett holistiskt förhållningssätt 

skulle modelleringsmodulen därför potentiellt kunna utveckla eleverna i att modellera 

eftersom eleverna ges möjlighet att ”vara” i hela modelleringsprocessen (Frejd, 2014; 

Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006). 

Matematikdidaktiska forskare menar att den holistiska modelleringen borde vara 

målet med elevernas utveckling i att modellera (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; 

Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & Borromeo Ferri, 2009; Frejd, 2014; Teague, 

m.fl., 2016.). Om den holistiska modelleringen är målet, samtidigt som flera menar att 

vägen dit innebär en succesiv utveckling som inkluderar en atomistisk modellering 

(Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & 

Borromeo Ferri, 2009; Teague, m.fl., 2016), så skulle den här modelleringsmodulen 

kunna fungera som en del i elevernas utvecklande mot en mer holistisk modellering.  

 

6.4 Avslutande reflektioner 

En intressant upptäckt är modelleringsmodulens möjliga likheter med de 

Fermiproblem som ansetts lämpliga att inkludera i modelleringsundervisningen för 

gymnasiet (Flognman, 2o11b). Det skulle vara intressant att undersöka dessa 

förmodade likheter ytterligare. Om dessa likheter skulle fastställas kan denna 

modelleringsmodul rimligen också anses lämplig att inkludera i 

modelleringsundervisningen på gymnasiet. Matematiklärare skulle i så fall kunna 

inspireras av ytterligare en modelleringsmodul som erbjuder eleverna den holistiska 

modellering som efterfrågas inom matematikundervisningen både i Sverige och 

Europa (Blomhøj & Højgaard Jensen, 2003; Blomhøj & Hoff Kjeldsen, 2006; Blum & 

Borromeo Ferri, 2009; Frejd, 2014; Teague, m.fl., 2016). För att möjliggöra denna 

utförligare jämförelse med de studier som undersökt elevernas involvering i 

Fermiproblem rekommenderas att undersökningen använder sig utav samma 

analysverktyg som Albarracin, m.fl. (2019) samt Ärlebeck (2009b) använt sig av. En 

jämförelse kan också bidra till att uppmärksamma gemensamma nämnare i 

modelleringsmodulerna som kan inspirera matematiklärare och även 

läromedelsförfattare att utveckla modelleringsuppgifter som kan främja ett holistiskt 

modellerande.  
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Modelleringsmodulen med syfte att utveckla elevernas modelleringsförmåga 
genom att studera den globala uppvärmningen. 
Tidsåtgång: 200 minuter (fyra lektioner om 50 min). 

Lektionsserien är anpassad för kursen Matematik 5 – lämpad för det naturvetenskapliga 

programmet men även teknikprogrammet. Syftet är att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

modelleringsförmåga och samtidigt visa nyttan med matematiken för att beskriva och förstå vår 

omvärld samt att fördjupa elevernas kunskaper om differentialekvationer. 

Mål och innehåll i kursplanen som berörs i denna lektionsserie (se Skolverket, 2011). 

Modelleringsförmågan Kursens centrala innehåll, Matematik 5 
Undervisningen ska ge 
eleverna 
förutsättningar att 
utveckla förmåga att 
tolka en realistisk 
situation och utforma en 
matematisk modell samt 
använda och utvärdera 
en modells egenskaper 
och begränsningar. 
 

Strategier för att ställa upp och tolka differentialekvationer som 
modeller för verkliga situationer. 
 
Användning och lösning av differentialekvationer med digitala 
verktyg inom olika områden som är relevanta för karaktärsämnena. 
 
Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av 
olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och 
programmering. 

 

Utvärdering 

För att som lärare kunna säga att eleverna har tillgodosett sig målet med undervisningen ska 

följande synliggjorts: 

 Eleven ska ha utformat en matematisk modell utifrån en differentialekvation. 

 Eleven ska ha använt digitala verktyg för att lösa differentialekvationen. 

 Eleven ska utifrån den lösta differentialekvationen kunna använda modellen för att 

beräkna resultat som kan tolkas till den verkliga situationen. 

 Eleven ska ha utvärderat modellens egenskaper och begränsningar. 

 

Förkunskaper 

 Eleverna behöver utifrån tidigare kurser (Matematik 2c, Matematik 3c, Matematik 4) 

ha god kännedom om olika funktioners egenskaper – framförallt exponentialfunktioner 
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samt de trigonometriska funktionerna. Mer specifikt rekommenderat skulle eleverna 

tidigare stött på tangensfunktionen och dess inversfunktion. 

  

 Eleverna bör ha grundläggande kunskaper i det digitala verktyget GeoGebra. 

 

 Eleverna bör känna till begreppet differentialekvation samt ha använt det i enklare 

tillämpningar (sedan kursen Matematik 4). 

 

 Elevernas erfarenheter av modellering avgör till viss del arbetssättet (elevernas 

självständighet kontra ledning av läraren). 

 

Potentiella svårigheter i lärprocessen 

 ”Utformningen av modellen” – Elever tycks ha en tendens att ignorera den verkliga 

situationen om det finns siffror presenterade (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

Förmodligen beror det på en vana eleverna har från läroböcker där all information de 

behöver ofta redan är framskriven. 

 

 ”Förenkla den verkliga situationen” – För att kunna beskriva den verkliga situationen 

med en matematisk modell behöver vissa antaganden göras. Detta är något som elever 

visat sig ha svårt för (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

 

 ”Utvärdera resultatens rimlighet” – Ofta är eleverna ointresserade av att värdera 

resultatens rimlighet. Läraren har ett stort ansvar för att detta moment genomförs med 

kvalitét (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

 

 ”Frustration” – Modellering bryter den traditionella matematikundervisningen. Det 

ställer andra krav på eleverna där resultatet inte innebär att uppgiften är slutförd. Detta 

kan bidra till frustration bland eleverna (Teague, m.fl., 2016). 

 

 Kommandot ”LösODE” i GeoGebra kan vara besvärligt att förstå. För att underlätta har 

en lathund konstruerats för detta ändamål. 
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Lektion 1 – Föreställa sig det verkliga fenomenet 

Beräknad tidsåtgång: 50 minuter 

Förarbete: Sök fram aktuella artiklar eller videoklipp om den globala uppvärmningen. Publicera 

de tre illustrationerna av fenomenet via er gemensamma läroplattform.  

Särskilt material: Papper, penna, dator och programmet www.geogebra.org/classic. Publikation 

av de illustrativa bilderna. 

 

Del 1: Förbered eleverna på den kommande strukturen (ca 15 min)  (Helklass) 

Presentera lektionsseriens upplägg och vilka tidsramar som gäller, exempel: 

Lektion 1: Föreställa sig det verkliga fenomenet. 

 Skissa grafer     ca 20 min eget arbete 

Lektion 2: Utforma matematisk modell utifrån en differentialekvation. 

 Utformning av modeller med hjälp av GeoGebra ca 30 min eget arbete 

Lektion 3: Använda modellen för att beräkna resultat. 

 Använda modellen för att besvara frågeställningar ca 25 min eget arbete 

Lektion 4: Utvärdera modellens rimlighet respektive begränsningar. 

 Jämföra er modell med en given modell  ca 30 min eget arbete 

Beroende på elevernas tidigare erfarenheter av modellering kan det lämpa sig att redogöra 

modelleringscykeln med hjälp av en illustration. Ytterligare ett stöd kan vara att visa eleverna 

exempel på matematiska modeller – om du som lärare anser att de behöver det. 

Genom lektionsserien kommer eleverna arbeta i grupp (2-3 deltagare per grupp 

rekommenderas). Tydliggör gruppindelningen samt vad som gäller ifall någon i gruppen är 

borta någon lektion. Rekommenderat är att alla eleverna i gruppen sparar arbetsmaterialet. Var 

även tydlig med vart material till uppgiften kommer publiceras respektive vart eleverna ska 

spara sitt material. Det är fördelaktigt om materialet sparas så att läraren kan ha tillgång till 

materialet under processens gång. 
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Introduktion (ca 10 min)       (Helklass) 

Presentera problemet – den globala uppvärmningen – blir jorden varmare? Använd eventuellt 

aktuella nyhetsartiklar eller videoklipp för att skapa ett sammanhang (t.ex. miljöaktivisten Greta 

Thunberg eller uttalanden från Donald Trump). Gå sedan vidare till att förklara de illustrativa 

bilderna som förenklat förklarar fenomenet den globala uppvärmningen. Bilderna är hämtade 

från Naturvårdsverket (2016). Observera att inga numeriska värden presenteras utan enbart de 

illustrativa bilderna. Detta görs medvetet för att eleverna ska vara tvungna att föreställa sig 

situationen. På så sätt undviks att eleverna ”hoppar” över det första steget i 

modelleringsprocessen som visats vara vanligt (Blum & Borromeo Ferri, 2009). 

 

Aktivitet – ”Skissa grafer” (ca 20 min)     (Arbeta i grupper) 

Utifrån informationen nedan ska eleverna utforma en matematisk modell som beskriver hur 

jordens medeltemperatur förändras över tid. Följande information presenteras: 

T(t) – Jordens medeltemperatur T beroende av tiden t. 

T´ = fin(T) – fut(T) 

 

Elevernas uppgift är att med papper och penna skissera funktionerna fin(T) samt fut(T). Till hjälp 

finns de illustrativa bilderna. Det kräver att eleverna gör vissa antaganden. 

 

Två metoder att välja mellan: 

- Elever som behöver mer ledning: Fokusera på att eleverna enbart skissar grafer för hand 

och skriver ner de antaganden som krävs. Att göra antaganden är en vanlig svårighet för 

elever vid utvecklandet av modelleringsförmågan (Blum och Borromeo Ferri, 2009). 

Därav läggs till en början ett specifikt fokus just på att göra antaganden. Avsluta 
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aktiviteten gemensamt i helklass och låt elevgrupperna berätta vilka antaganden de gjort 

och skriv upp dem på tavlan ”Exempel på antaganden”.  

 

- Elever som behöver mer frihet – Uppmuntra eleverna att först skissa grafer för hand 

men låt eleverna växelverka denna aktivitet med aktiviteten som presenteras i lektion 2 

”Studera funktionsuttryck m.h.a. GeoGebra”. 

 

Lärarens agerande: 

Balansera elevernas maximala självständighet med minimal guidning. Om du ska interagera i 

arbetsprocessen rekommenderas att du uppmanar eleverna till att reflektera över sitt egna 

tänkande, meta-kognition (Blum & Borromeo Ferri, 2009). Exempel på uppmaningar: 

- Vad söker ni? 

- Föreställ er situationen! 

- Hur långt har ni kommit? 

- Vad saknas fortfarande? 

- Vilka antaganden är nödvändiga att göra? 

- Har ni identifierat vad som förändras och vad som är konstant?  

 

Avslutning (sista 5 min) 

Summera lektionen och betona vikten av tid och tålamod i arbetet. Visa eventuellt upp 

något/några exempel på vad eleverna åstadkommit så här långt i helklass genom att skissa graf 

på tavlan. Fokusera på vilka antaganden respektive avgränsningar eleverna gjort vid 

utformningen av sina modeller. 

Kom ihåg! Uppmana eleverna att spara sina arbeten så att alla i gruppen har tillgång till dem.  
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Jordens medeltemperatur 
påverkas av det solljus 
(instrålning) som absorberas 
av jorden samt den 
värmestrålning (utstrålning) 
som lämnar jorden. 

Om temperaturen vid jordytan 
sjunker kommer förekomsten 
av is att öka. Mindre solljus når 
då jorden samtidigt som 
värmestrålningen ut från 
jorden också försvagas. Det 
motsatta gäller om 
temperaturen ökar. Denna 
påverkan kallas för 
albedoeffekten. 

Illustration av 
växthuseffektens påverkan för 
jordens utstrålning 
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Lektion 2 – Utforma matematisk modell utifrån en differentialekvation 

Beräknad tidsåtgång: 50 minuter 

Förarbete: Läraren repetera kommandona för hur man löser differentialekvationer i GeoGebra. 

Publicera frågeställningarna samt lathunden för kommandot till verktyget ”LösODE” via er 

gemensamma läroplattform. 

Särskilt material: Papper, penna, dator och programmet www.geogebra.org/classic samt det 

sparade materialet från lektion 1. Publikation av frågeställningarna samt lathund. 

 

Uppstart (ca 10 min)         (Helklass) 

Påminn om lektionsseriens syfte – modelleringsförmågan – samt visa upp något/några exempel 

på vad eleverna åstadkom under förra lektionen. Betona särskilt de antaganden som gjorts. 

Beskriv denna lektions upplägg - att de nu ska utforma sina modeller i programmet GeoGebra. 

Presentera också det frågeformulär modellerna ska användas till att besvara. Det kan vara 

lämpligt att ge ut det materialet redan nu eftersom det kan underlätta utformningen av 

modellerna om de mer specifikt vet vad modellen är avsedd till. 

 

Aktivitet – ”Studera funktionsuttryck m.h.a. GeoGebra” (ca 20 min) (Arbeta i grupper) 

Eleverna ska nu studera olika funktioner som lämpar sig för att beskriva de skisserade graferna 

och de antaganden som gjorts. Se exempel nedan. 

 

  

 

Exempel på skisserad bild 
hämtad från Taubes (2001, s. 
53). 
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Eleverna arbetar i grupp vid en gemensam dator samt med papper och penna till hands. 

Tillsammans testar de och reviderar antaganden - ett arbetsupplägg som även skapar goda 

förutsättningar för eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga (Brunström, 2015). 

 

Uppsamling (ca 5 min)       (Helklass) 

Olika elever kommer behöva mer eller mindre tid för att utforma sina modeller. Om läraren 

märker att vissa elever börjar bli klara med sina funktionsbeskrivningar, då är det dags att samla 

klassens uppmärksamhet. Visa hur man använder verktyget ”LösODE” i GeoGebra – vilket är 

nödvändigt för att eleverna ska kunna beräkna resultat med hjälp av modellen.  

I detta skede kan läraren upptäcka att eleverna utformat modeller som inte alls är i linje med 

sina föreställningar. Det gör inget – tvärtom! Uppmuntra istället fler lösningar. Det kommer 

leda till en än mer berikande diskussion i avlutningen av modelleringsmodulen. 

 

Fortsättning (ca 10 min)       (Arbeta i grupper) 

Låt eleverna fortsätta med antingen utformning av modellerna eller beräkning av resultat utifrån 

frågeställningarna. Uppmärksamma eleverna till att använda lathunden för att lösa 

differentialekvationen med hjälp av verktyget ”LösODE” som ett stöd – annars riskerar 

eleverna att ”fastna” i kommandona. 

 

 

 

Försök att beskriva de 
skisserade bilderna med hjälp 
av funktionsuttryck i 
GeoGebra. 
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Avslutning (sista 5 min)       (Helklass) 

Summera lektionen och visa eventuellt upp något/några exempel på vad eleverna åstadkommit 

för modeller med hjälp av GeoGebra. Fokusera på vilken funktioner eleverna använt sig av – 

kan inspirera andra elever att se vad andra har gjort för tolkningar. Påtala behovet av att lösa 

differentialekvationen för att kunna använda modellen och att nästa lektion kommer ta vid här. 

Kom ihåg! Uppmana eleverna att spara sina arbeten så att båda i paret har tillgång till dem. 

Fördelaktigt är också om det finns en gemensam plattform där eleverna kan spara sina modeller. 

 

Lärarens agerande: 

Prioritera elevernas maximala självständighet under aktiviteterna. Om du ska interagera i 

arbetsprocessen rekommenderas att du uppmanar eleverna till att reflektera över sitt egna 

tänkande, meta-kognition, eller för att stötta vid användandet av ”LösODE” i GeoGebra. Ta 

tillfället i akt att informera hela klassen under uppsamlingen eller avslutningen om flera 

uppfattats ha behov av ledning inom något särskilt. 

 

Utvärdering 

Efter lektion är det lämpligt att läraren avsätter cirka 30 minuter efter lektionen till att observera 

elevernas utformade modeller. Det förutsätter att elevernas material sparats på en gemensam 

plattform som läraren har tillträde till. Överblicka om alla elever utformat en matematisk modell 

utifrån en differentialekvation. Notera de elever som eventuellt inte lyckats utforma sina 

modeller ännu – dessa kan behöva extra stöd vid inledningen av nästa lektion. Notera också om 

det finns vissa elever som klarat av att utforma modellen väl samt redan kommit långt med att 

besvara frågeställningarna. Dessa elever kan behöva ta sig an lektion 4 redan nästa lektion för 

att utmanas efter sina förutsättningar. 
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Blir jorden varmare? 

 

Idag sägs jordens medeltemperatur vara ungefär 15°C. Utifrån er modell, hur kommer jordens 

medeltemperatur att förändras med tiden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Utifrån er modell, hur hade jordens medeltemperatur förändrats med tiden om 

medeltemperaturen idag varit varmare än 15°C? Testa flera värden! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Utifrån er modell, hur hade jordens medeltemperatur förändrats med tiden om 

medeltemperaturen idag varit kallare än 15°C? Testa flera värden! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Utgå ifrån att jordens medeltemperatur är 15°C. Utifrån er modell, hur skulle jordens 

medeltemperatur påverkas med tiden om växthusgaserna förändras? Testa flera värden! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hitta på egna frågeställningar att undersöka! 
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Kommandot ”LösODE” i GeoGebra 

1. Skriv in “lösode” i inmatningsfältet och klicka på  

 

LösODE( <f'(x, y)>, <Från x>, <Från y>, <Till x>, <Steglängd> )  

 

2. Istället för <f'(x, y)> , skriv in differentialekvationen. 

OBS! Använd notationen y för att beskriva variabeln i differentialekvationen. 

 

3. <Från x> , skriv in startvärdet för variabeln x. 

 

4. <Från y> , skriv in utgångsvärdet för y0. 

 
5. <Till x> , skriv in slutvärdet för variabeln x. 

 
6. <Steglängd> , skriv in steglängden mellan de x-värden som ska beräknas. 

OBS! Desto mindre värde, desto mer precis blir kurvan. Rekommenderad 

steglängd (0.01). 

 

Kom ihåg! 

Decimaltecken skrivs med punkt ( . ) medan kommatecken ( , ) används för att separera de 

olika kommandona. Inga mellanslag! 
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Lektion 3 – Använda modellen för att beräkna resultat 

Beräknad tidsåtgång: 50 minuter 

Förarbete: Se till att du vet vilka elever som eventuellt behöver extra stöd vid utformningen av 

sina modeller respektive vilka som eventuellt redan nu behöver anta lektion 4.  

Särskilt material: Papper, penna, dator och programmet www.geogebra.org/classic samt det 

sparade materialet från lektion 2. Publikation av självbedömning samt eventuellt den 

”utvecklade modellen”. 

 

Uppstart (10 min) 

Var noga med att synliggöra det matematiska innehållet som behandlas i detta moment av 

lektionsserien - för att kunna använda modellen behöver differentialekvationen lösas. 

Avancerade differentialekvationer går att lösa med hjälp av digitala verktyg (observera att 

eleverna mycket väl kan ha utformat modeller som går att läsa analytiskt men uppmärksamma 

inte det under detta moment). Visa gärna exempel på någon av de matematiska modeller som 

utformades under lektion 2 och visa hur man använder funktionen ”LösODE” i GeoGebra på 

denna modell. Beskriv lektionens upplägg. Betona vikten av att värdera resultatens rimlighet i 

relation till verkligheten.  

 

Aktiviteter (ca 25 min)       (Arbeta i grupper) 

 Fortsätt utforma modellen. 

Stötta dessa elever extra så att de snabbast möjligt blir klara med sina modeller och 

kan börja med att beräkna resultat till frågeställningarna. 

 

 Lös differentialekvationen i GeoGebra med hjälp av funktionen ”LösODE”. 

Denna del får inte ta onödig tid. Lotsa i stor uträckning så att eleverna lyckas lösa 

differentialekvationen på ett smidigt sätt. 

 

 Använd modellen för att svara på frågeformuläret. 

Minimal ledning – maximal elevsjälvständighet.  
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Lärarens agerande: 

Precis som tidigare gäller det att balansera elevernas maximala självständighet med lärarens 

minimala ledning. Vid något lämpligt tillfälle under aktiviteten rekommenderas att läraren 

samlar klassens uppmärksamhet och lyfter följande frågor: 

 Passar detta resultat in i verkligheten? 

 Om det gör det – under vilka förutsättningar fungerar modellen? 

 Om det inte gör det – hur kan modellen anpassas för att bättre stämma överens med 

verkligheten? 

Formulera gärna dessa frågor på projektor eller tavlan så att de är synliga för eleverna under 

arbetet. Just att värdera resultaten är något som elever ofta har svårt med i 

modelleringsprocessen – därav krävs större ledning av läraren i detta skede (Blum & Borromeo 

Ferri, 2009). 

 

Avslutning – (sista 15 min)        (Helklass) 

Avsluta med en gemensam diskussion där eleverna får redogöra sina resultat utifrån de givna 

frågeställningarna samt en individuell självbedömning. Lyft gärna fram olika exempel via 

projektor/smartboard om det är möjligt. Kom ihåg att uppmuntra olika lösningar. 

Självbedömningen förväntas ta max 5 minuter. 

 

Utvärdering 

Vid avslutningen av lektion 3 lämpar det sig att eleverna får göra en självbedömning om hur 

långt de anser sig ha kommit i sin modelleringsprocess. Rekommenderat är att eleverna gör 

detta individuellt. Via en gemensam läroplattform går det till exempel att publicera ett 

frågeformulär från Google Form – eller något annat format.  

Syftet med utvärderingen är att synliggöra om det finns elever som inte känner sig klara med 

de moment som är avsedda att vara genomförda inför lektion 4. De eleverna behöver i så fall 

extra stöd vid inledningen av lektion 4. De elever som påbörjade lektion 4 redan under lektion 

3 kommer troligtvis behöva en extra utmaning. Se förslag på extra utmaning i beskrivningen av 

lektion 4.   
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Utvecklad modell 

Modellen utgår ifrån strålningslagen som ger att 

(1 − 𝑎)𝑆 ∙ 𝜋𝑟 = 4𝜋𝑟 ∙ 𝜎𝑇  

och förenklat blir 

(1 − 𝑎)𝑆 = 4𝜎𝑇  

Där 

T är jordens medeltemperatur beroende av tiden t. 

S är solarkonstanten som antas vara konstant 1370 W/m2. 

𝑎 beskriver albedovärdet som i vårt fall beror av T, alltså 𝑎(T).  

𝜎 står för Stefan Boltzmanns konstant som är ungefär 5,67E-8. 

 

Antag att 

𝑎(𝑇) = 0.22 arctan
𝑇 − 278

−10
+ 0.46 

Då kan fin(T) beskrivas med uttrycket 

1 − (0.22 arctan
𝑇 − 278

−10
+ 0.46) 𝑆 

 

Antag att växthuseffekten beskrivs med en konstant 𝜀, som står för en kropps förmåga att 

utstråla elektromagnetisk strålning. 𝜀 går att härleda till ≈ 0,61. 

Då kan fut(T) beskrivas med uttrycket 

4𝜀𝜎𝑇  

Sammantaget och förenklat har följande matematiska modell utformats 

𝑇´ = 0.54 − 0.22 arctan 𝑆 - 4𝜀𝜎𝑇  

  

T´ = fin(T) – fut(T) 
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Lektion 4 – Utvärdera modellens rimlighet respektive begränsningar. 

Beräknad tidsåtgång: 50 minuter 

Förarbete: Studera själbedömningen och notera vilka elever som behöver extra stöd respektive 

mer utmaning. Publicera den utvecklad klimatmodellen via er gemensamma läroplattform. 

Särskilt material: Papper, penna, dator och programmet www.geogebra.org/classic samt det 

sparade materialet från lektion 3. Publikation av den utvecklade klimatmodellen. 

 

Motivering av lektion 

De flesta eleverna kommer inför denna lektion ha gått igenom hela modelleringsprocessen och 

förväntas nu utveckla sin modell ytterligare. Detta moment förväntas vara svårt eftersom 

eleverna eventuellt vill anse sig vara färdiga och gå vidare med nästa uppgift (Teague, m.fl., 

2016). Därav kan en viss frustation uppkomma vi detta moment. För att undvika detta och ändå 

få eleverna till att reflektera över hur de skulle kunna utveckla sin modell kommer en ny 

(förmodligen mer utvecklad) modell som beskriver samma fenomen att presenteras. Tanken är 

att eleverna ska använda denna modell för att svara på samma frågeställningar som i lektion 3 

och utifrån det jämföra resultaten med deras egna modell. Det öppnar även upp möjligheten att 

diskutera deras och den nya modellens begränsningar samt upptäcka hur deras egna modell 

skulle kunna anpassas till verkligheten ytterligare. 

 

Uppstart (max 10 min)        (Helklass) 

Lektion 4 möjliggör att alla elever kan börja utifrån samma uppgift så länge de har utformat en 

modell. Ta vid där förra lektionen slutade – utvärdering av resultatens rimlighet. Betona 

tålamod i modelleringsprocessen och att det alltid går att utveckla sin modell. Visa eventuellt 

exempel på modeller elever gjort. Påminn eventuellt om lathunden för hur verktyget 

”LösODE” används i GeoGebra. Förklara aktiviteterna, presentera den givna modellen men 

förklara inte modellens egenskaper. Lämna den upptäckten till eleverna själva. 
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Aktivitet - del I (ca 20 min)       (Arbeta i grupper) 

 Använd den egna samt den givna modellen för att besvara frågeställningarna. 

Uppmana eleverna att jämföra resultaten. Passar resultaten in i verkligheten? Under vilka 

förutsättningar är resultaten rimliga? 

 

Aktivitet - del II (ca 15 min)      (Arbeta i grupper men para gärna ihop två grupper till en) 

Samla hela klassens uppmärksamhet. Eleverna ska under denna del reflektera över de båda 

modellernas begränsningar. Presentera frågorna nedan på tavlan eller projektorn. Gruppera 

eventuellt ihop två grupper till en ifall du tror att det skulle berika reflektionerna. Berätta för 

eleverna att lektionen kommer avslutas med en helklassdiskussion där varje grupp ska 

sammanfatta sina reflektioner muntligt. Uppmana eleverna att skriva ner stödanteckningar 

utifrån deras reflektioner. 

 

Vilka begränsningar har er modell i jämförelse med den givna? 

Vilka begränsningar har den givna modellen i jämförelse med eran? 

Vilka begränsningar har den givna modellen i jämförelse med verkligheten? 

- Under vilka förutsättningar gäller modellen? 

- Vad från verkligheten tar inte modellen hänsyn till? 

- Hur skulle modellen kunna utvecklas ytterligare? 

 

Ytterligare utmaning    (för de elever som behöver mer utmaning): 

De elever som snabbt är klara med lektion 4 kan utmanas ytterligare genom att anpassa den 

utvecklade modellen ytterligare. Exempelvis utifrån följande antagande: 

Antag att om temperaturen stiger kommer det bildas moln som har albedovärdet 0,5 och 

dessutom kommer tillslut hela jorden vara molntäckt om temperaturen fortsätter att stiga. 

- Hur skulle den givna modellen kunna anpassas för att ta hänsyn till moln? 

 



Bilaga 1 

  

Avslutning (sista 10 min)        (Helklass) 

Helklassdiskussion där du som lärare försöker fånga upp intressanta upptäckter och även 

eventuella anpassningar av den givna modellen. Inflika andra grupper på ett smidigt sätt så att 

kommunikationen inte blir ensidigt riktad mellan elev – lärare, utan även elev – elev. 
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Analysexempel 

 

 

1a) Formulera problemet - Eleven har tagit hänsyn till solens maximala instrålning. 

 

 

2a) Formulera problemet – Även om eleverna skrivit detta under rubriken 
”Antaganden” så beskriver det information om verkligheten. 

2b) Systematisera – Informationen tolkades i detta fall även som ett relevant 
antagande för att möjliggöra matematisk beskrivning. 

2f) Utvärdering av modellens giltighet – Konstaterar en förutsättning för modellens 
giltighet. 

 



Bilaga 2  

   

 

3f) Utvärdering av modellens giltighet – Konstaterar ett avseende där modellen har 
brister i relation till verkligheten. 

 

 

4b) Systematisera – Eleverna har identifierat beroende samt oberoende variabler och 
grafernas förhållande till dessa variabler tolkas också som ett antagande. 

4c) Matematisera – Den skisserade grafen som en helhet tolkas även till denna 
delprocess. Dessutom är de algebraiskt formulerade funktionsuttrycken en indikation 
på matematisering. 

4f) Utvärdering av modellen giltighet – Konstaterar att modellen inte tar hänsyn till 
växthusgaser. 
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5e) Tolkning och utvärdering av resultaten – Tolkar resultatet i relation till 
verkligheten. 

 

 

6d) Matematisk undersökning – Funktionen Lös ODE samt glidaren tyder på att 
eleverna involverats i matematisk undersökning. 
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7d) Matematisk undersökning – Graferna i GeoGebra fönstret tolkas också som att 
eleverna involverats i matematisk undersökning. 
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Transkriberade citat 

 

Grupp 1i ljud 

Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 1  
 

     

 

a) Formulera problemet 

Elev 1: Alltså temperaturen stiger ju.. 

Elev 2: Mm. 

Elev 1: För att det hör ihop med växthuseffekten så om vi släpper ut mer ja, 

då ökar ju värmen. 

 

a) Systematisera 

Elev 2: Ju varmare det är desto mer kommer ut. 
Elev 1: Ja. 
 

b) Matematisera 

Elev 1: Borde den (syftar på grafen) inte se ut såhär då… 
 
 
 

Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
2 

 
 

     

 
c) Matematisera 

Elev 2: y? 

Elev 1: e 

Elev 2: e 
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Elev 1: Upphöjt till... 

 

 

Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
3 

 
 

     

 

c) Matematisera 

Elev 1: Hur gör vi med den här då (syftar på grafisk representation av 

funktionen) för att den ska hamna mer här. Ta… 

Elev 2: Intressant. 

Elev 1: Nej, jag fattar inte. 

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 1: Hur var det man gjorde för att få en glidare (funktion i GeoGebra) på 

den här typ… 

 

 

Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
4 

 
 

     

 

f) Utvärdering av modellens giltighet 

Elev 1: Då skriver jag såhär. På grund av att vi fick fram en numerisk 

integral som inte stämde kom vi fram till att vår modell inte funkar. 
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Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
5 

 
 

     

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 2: Dra i C bara (syftar på glidare i GeoGebra). 

Elev 1: C? 

Elev 2: Ja, vart hamna den.. Det blev en integral. 

Elev 1: En numerisk integral. 

 

e) Tolkning och utvärdering av resultaten 

Elev 1: Utifrån vår modell hur kommer jordens medeltemperatur att.. 

Alltså medeltemperaturen kommer ju stiga ganska kraftigt. 

Elev 2: Mm. 

 

 

Grupp 
1i ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
6 

 
 

     

 

c) Matematisera 

Elev 1: Vad ska S va? Den här.. 

Elev 2: 1300. Hur får du in de här formlerna? 

Elev 1: Det ska jag visa dig. 

 

d) Matematisk undersökning 
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Elev 2: Ska den bli såhär? (Syftar på grafen) 

Elev 1: Vet ej. Hallå! 

 

e) Tolkning och utvärdering av resultat 

Elev 2: Efter 40 år kommer medeltemperaturen… det stämmer ju inte. 

 

 

Grupp 2j ljud 

 

Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 1  
 

     

 

a) Formulera problemet 

 Elev 3: Alltså när temperaturen ökar är ju strålningen högre. 

 Elev 4: Ja, alltså en varm kropp kan ju avge mer energi.  

 

b) Systematisera 

Elev 3: Om vi tänker bara det som kommer in.  

Elev 5: Mm. 

Elev 3: Eh…  

Elev 5: Jag tror inte det är beroende på någonting direkt. 

Elev 3: Nej, nej, men tänker.. 

Elev 5: Det är ju det som sticker iväg, utstrålningen, som är beroende av 

temperaturen. 
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c) Matematisera 

Elev 5: Men alltså kan vi göra den exponentiellt eller linjärt?  

Elev 4: Om det ska vara en verkligt trogen modell så kan den ju inte vara 

linjär. 

 

f) Utvärdering av modellens giltighet 

Elev 3: Ja vi ska ju ha två olika grafer. 

Elev 5: Jaha.. 

Elev 4: Vi ska ju inte göra nåt sammansatt för då skulle det ju bara bli ett 

rakt sträck eftersom skillnaden inte är så stor. 

Elev 5: Men, vad jag är korkad. 

 

Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
2 

 
 

     

 

b) Systematisera 

Elev 4: Jag tänker på den här naturliga tillväxtmodellen vi har haft. 

Elev 5: Mm. 

Elev 4: För tillexempel om man tar bakterier, har man inga bakterier så 

kommer ju derivatan alltid vara noll och om man har max så kommer den ju 

alltid va… då blir det ju noll igen. Eh.. men i och med att våran är krokig i 

båda ändar (syftar på grafen), eller ja, nollställen i båda ändar. Derivatan 

är noll, så måste man ju ha en term som står för max-delen och en term som 

står för… 

 

c) Matematisera 

Elev 4: Då är ju frågan bara vad vi ska ha för siffror? 

Elev 3: Ja, men ska vi rita upp den här logistiska? 
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Elev 4: Ja. 

Elev 3: Jag tror att det är bara y, gånger y, eh… 

 
d) Matematisk undersökning 

Elev 4: Hur skriver man om det här då? Kommer du ihåg hur man gör? 

Elev 3: I GeoeGebra? 

… 

Elev 3: Lös ODE… funkar ju. 

 

f) Utvärdering av modellens giltighet 

Elev 5: Men den här modellen kan ju inte vara helt rätt heller. 

Elev 4: Vad tänker du? 

Elev 5: För att jag tänker får vi med tiden? 

Elev 4: Nej. 

Elev 5: Det här är inte tiden nej. Men om de alltid kopplas ihop vid 15, 

kommer ju temperaturen alltid vara 15. 

 

 

Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
3 

 
 

     

 

b) Systematisera 

Elev 4: Det här är tidaxel… 

Elev 5: Ja. 

Elev 4: … och det här är temperatur i Kelvin. Då är det ju här de ska mötas. 

Elev 5: Vad blir det 270… 
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Elev 3: 288 ska de ju mötas. 

 

c) Matematisera 

Elev 3: 1 minus… 

Elev 3: Ska vi ha ett k där ute också? 

Elev 4: Ja. 

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 3: Kan du skriva LösODE igen? Bara så vi ser vilka värden som är lika. 

 

e) Tolkning och utvärdering av resultaten 

Elev 4: Ja men det är liksom maxenergi. 

Elev 3: Ja just det vi har ju bara 20 år framåt. 

 

 

Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
4 

      

 

a) Formulera problemet 

Elev 5: Vi vet att det är 15 grader idag. 

Elev 3: Alltså att vi ligger på.., 

Elev 4: Ganska stadigt ja. 

Elev 5: Ja det flexar ju inte jättemycket 

Elev 3: Nej. 
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b) Systematisera 

Elev 4: Lite energi in blir lite energi ut. 

Elev 5: Ja. 

Elev 4: Mycket energi in, mycket energi ut… 

Elev 5: Det låter rimligt. 

 

c) Matematisera 

Elev 4: Alltså det här är ju derivatan av temperaturen 

Elev 3: Jag tror det. 

Elev 4: Jag skulle vilja ha den… så. 

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 3: Testa att starta på en annan punkt. Dra av minuset för bara såhär… 

byta start. Nej… den är ju inte rak. 

Elev 4: Va. 

Elev 3: Den är ju inte rak. 

Elev 4: Är den inte det? 

Elev 3: Nej det var den inte. Håller du på att bli blind? 

 

e) Tolkning och utvärdering av resultaten 

Elev 4: Den planar ju bara ut. 

Elev 3: Ja. 

Elev 4: Det är ju som att den inte kan bli varmare än 15 grader. Det stämmer 

ju inte. 

Elev 5: Nej det är sant. 

 

f) Utvärdering av modellens giltighet 

Elev 4: Vad betyder det ens att de är samma efter typ 22 vad det nu är, 

timmar, sekunder, år… Vad är ens tidsaxeln för nånting? 

Elev 3: Ja. 

Elev 5: Men det är ju det att vi bara har lagt in siffror på måfå så det är 

därför vi inte vet det. Det är ju samma sak som med att vi säger det är 400 

där men, det kanske det inte alls är. Vi har ju ingen aning egentligen. 
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Elev 4: Nej. 

Elev 5: Det är ju bara rena gissningar, så det här är ju bara en mall till 

modellen typ. 

Elev 4: Mm. 

 

Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
5 

      

 

b) Systematisera 

Elev 4: Y måste ju vara temperaturen. 

Elev 3: Ja men då kan vi ju få ett maxvärde på den energi som kan komma 

in. 

Elev 4: Om? 

Elev 3: Om vi har hur mycketsolljus som kan träffa jorden. 

Elev 4: Mm, men det är ju fortfarande inte relevant eftersom det är per 

kvadratmeter grafen. 

Elev 3: Just det. Ja men då tar vi bara 1000 eller 13… 

Elev 4: 1000 här? 

Elev 3: Tror det. 

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 3: Testa att ha lite högre nu då, med… 

Ähm… Se om den blir större eller mindre. 
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Grupp 
2j ljud 
 
 

a) b) c) d) e) f) 

Dok. 
6 

      

 

 

b) Systematisera 

Elev 4: Det jag tänker på är att max energi som kan komma ut blir 

mindre om det är mer växthusgaser. 

Elev 3: Ja. Ja precis. 

Elev 4: Ja. 

 

c) Matematisera 

Elev 3. Ska vi ändra så att, äh… max på den andra termen då är äh…. 

Alltså så att det är lägre? Eller ska vi, jag vet inte liksom vilken av dem 

det ska vara. Om vi ska ändra, den sista. 

 

d) Matematisk undersökning 

Elev 4: Ska vi göra ODE igen?  

Elev 3: Tror det. 

Elev 4: LösODE, hopp… 

Elev 3: Ska vi skriva in konstanter först? 

 

e) Tolkning och utvärdering av resultaten 

Elev 3: Behöver vi skriva nåt mer än att det stiger? 

Elev 4: Nej. 

 

f) Utvärdering av modellens giltighet 

Elev 4: Den stämmer ju inte men den börjar ju likna nånting. 

Elev 3: Ja det är ju inte en representation av verkligheten men det är 

ju… 

Elev 4: Nej. 

Elev 3: Om växthusgaserna skulle (…) 
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Information om studien: 

Utvecklas modelleringsförmågan nu?  

Inledning 

Denna studie genomförs av Mikael Fernström under vårterminen 2019 i samband med ett 
examensarbete inom ämneslärarprogrammet vid Karlstads universitet. Övriga som kommer 
kunna ta del av materialet är handledare, examinator och ytterligare en senior forskare i 
matematikdidaktik, Dr. Yvonne Liljekvist, vid Karlstads universitet. Det insamlade materialet 
kan komma att användas även till en fördjupad studie kring modelleringsförmåga i 
gymnasiematematik. 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en undervisningsmodul undersöka i vilken utsträckning 
eleverna utvecklar sin modelleringsförmåga. Undervisningsmodulen, och därmed insamlande 
av data, kommer genomföras vecka 19 vid elevernas ordinarie matematiklektioner i kursen 
Matematik 5.  

Genomförande 

Studien går till som följer; 1) Undervisningsmodulen genomförs, eleverna arbetar i par, 2) 
Elevernas lösningar i både pappersform samt digital form dokumenteras under varje lektion 
genom regelbunden fotografering, 3) Vid behov genomförs några kompletterande intervjuer 
med vissa elever, 4) Elevernas lösningar analyseras utifrån studiens syfte. Din roll, som elev, i 
undersökningen är att genomföra uppgiften utifrån din bästa möjliga förmåga.  

Hantering av data och sekretess 

De personuppgifter som kommer samlas in består av fotografier av de lösningar, i pappersform 
samt digitalform, som hör till undervisningsmomenten samt ett för- och eftertest. Två elevpar 
kommer dessutom ljud-inspelas då de genomför undervisningsmomenten. Alla personuppgifter 
kommer vid arbetet med analysen att anonymiseras. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak. Uppgifter som 
kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga ska kunna ta del av dem. Det 
innebär exempelvis att ditt namn inte kommer förekomma i samband med den information du 
tillhandhåller forskningen. Uppgifterna kommer inom studiens ramar att bevaras utom räckhåll 
för obehöriga till dess att studien är redovisad dels i Fernströms uppsatsarbete, dels i 
vetenskapliga artiklar, för att sedan förstöras. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att 
gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 
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Kontaktuppgifter: 

Student: Mikael Fernström, xxxx@gmail.com 

Handledare: Elisabet Mellroth, Doktor i pedagogiskt arbete, xxxx@gmail.com 
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