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- En studie av svenska gymnasieelevers förståelse och kunskaper 

 

The concepts change and average rate of change 

- A study of Swedish upper secondary students’ understanding and proficiency 

Bibifatemeh Vahab Zadeh Mousavi

: 

Året 2011 genomfördes en enkät om begreppen förändring och förändringshastighet på fem gymnasieskolor i 

Sverige. Samma år infördes rubriken ”samband och förändring” under det centrala innehållet i kursplanen i, 

matematik, Gy11, bland annat inspirerat av PISA:s ramverk (Skolverket, 2011), och många begrepp och 

moment har flyttats under den här rubriken. 

Enkäten bestod av 21 frågor och genomfördes av 109 elever i årskurs 2 på två program (naturvetenskap och 

teknik). Denna var en översättning av ett test som används i ett projekt i USA. Projektet i USA undersökte 

inverkan av en modellbaserad matematikkurs som del av en sommarskola på studenternas resultat på deras 

första matematikkurs på högskolan. Enkäten har tidigare använts i tre år som pre-test och post-test på 

sommarskolan i USA. Resultatet från enkäterna i post-test och från första matematikkursen på högskolan visar 

en anmärkningsvärd utveckling för studenter som har deltagit på den modellbaserade kursen i matematik. 

Uppgifterna på enkäten täcker de fyra områdena och kategorierna: algebraiska formler (5 uppgifter), grafiska 

tolkningar (8 uppgifter), symboliska tolkningar (4 uppgifter) och kontextuella tolkningar (4 uppgifter). I 

uppsatsen genomförs och redovisas för en första preliminär analys av det hittills obearbetade datamaterialet. 

Fokus i uppsatsen är att kartlägga vad svenska gymnasieelever kan om begreppet föränderingshastighet och 

medelförändring, samt för att undersöka underliggande orsaker till missuppfattningar om begreppet 

förändringshastighet. 

 

Nyckelord: Samband och förändring, Förändringshastighet, gymnasieelever 
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1. Inledning 
Begreppen förändring och förändringshastighet i matematiken är centrala och viktiga för att förstå 

och beskriva dynamiska företeelser och förhållanden i världen omkring oss, samt utgör även grunden 

som ska byggas vidare på i studier av den högre matematikens infinitesimalkalkyl(derivata och 

integraler). I PISAs ramverk för matematik trycks under rubriken Förändring och samband på vikten 

av kunskap och färdigheter rörande förändring och förändringshastighet i skolmatematiken. Även i 

en svensk kontext skrivs begreppen förändring och förändringshastighet fram då 2011 

gymnasiekursplanen i matematik ändrades, och enligt Skolverket är det centrala innehållet i Gy11 nu 

”mer preciserat jämfört med kursplanen 2000 och är indelat i områden efter underrubriker. En [ny] 

indelning av matematiken i områden skapar en del problem eftersom visst innehåll blir svårplacerat, 

till exempel trigonometri. Därför har breda områden skapats, till exempel Aritmetik och algebra. Nya 

rubriker som införts är Samband och förändring inspirerat av bland annat PISA:s ramverk samt 

Problemlösning i likhet med grundskolans kursplan 2011” (Skolverket, 2011). 

     Vidare finns omfattande internationella studier som bland annat visar på ingenjörsstudenters 

svårigheter i att förstå analysens fundamentalsats (Thompson, 1996), där en del av svårigheterna kan 

förklaras som bristande förkunskaper hos studenterna av just förändring och förändringshastighet, 

vilket väcker frågor om de kunskaper om området som studenterna fått med sig från tidigare 

utbildningar. Därför fokuserar den här studien på svenska elevers förståelse av begreppen förändring 

och förändringshastighet. Syftet är att presentera en översikt av svensk gymnasielevers kunskaper 

och förståelse av begreppen förändring och förändringshastighet så som de kommer till uttryck efter 

genomgångna gymnasiematematikkurser i årskurs två på teknik- och naturvetenskapsprogrammen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad svenska gymnasieelever på studieförberedande 

program kan om begreppen förändring och förändringshastighet, samt se vilka svårigheter som finns 

förknippade med dessa på denna utbildningsnivå. Den frågeställning, som examensarbetet syftar till 

att besvara är: 

(1) Vilka kunskaper har svenska gymnasieelever efter genomgången årskurs två om begreppen 

förändring och förändringshastighet? 

För att besvara denna frågeställning behövs ett instrument som täcker in så många aspekter av begreppen 

som möjligt. Ett sådant instrument i form av ett test bestående av 21 uppgifter har utvecklats av Doerr m.fl. 

(2011), och har använts av Ärlebäck och Doerr (2011) för en undersökning av svenska gymnasieelever. 

Det hittills obearbetade datamaterialet från denna undersökning ges en preliminär analys i uppsatsen. 

Men innan detta verktyg presenteras, ges först en kort bakgrund till området. 

 

2. Bakgrund 
Studenter som läser naturvetenskap, ingenjörsutbildningar och matematik kommer såväl i sina studier 

som i kommande yrken i olika sammanhang behöva tolka och resonera om fysikaliska dynamiska 

fenomenen, där begreppen förändring och förändringshastighet är centrala. I detta avsnitt presenteras 

tidigare forskning om begreppen förändring och förändringshastighet, relevant för föreliggande 

studie. Speciellt sammanfattas en studie av Doerr och O’Neil (2011), vilken användes som 

utgångspunkt för den ovan nämnda svenska undersökningen. 
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2.1 Förändring och förändringshastighet som centrala begrepp i olika ämnen och 
discipliner 

Förändring och förändringshastighet är två begrepp som används i en mängd olika sammanhang för 

att studera och beskriva dynamiska förlopp: 

”Our world is in a constant state of change. Understanding the nature of change and the 

rate at which it takes place enables us to make important predictions and decisions. For 

example, climatologists monitoring a hurricane measure atmospheric pressure, humidity, 

wind patterns, and ocean temperatures. These variables affect the severity of the storm. 

Calculus plays a significant role in predicting the storm’s development as these variables 

change. Similarly, calculus is used to analyze change in many other fields, from the 

physical, social, and medical sciences to business and economics.” (Erdman, 2008, s.68) 

I exempelvis meterologi är man intresserade av hur snabbt temperaturen sjunker när en storm närmar 

sig eller i ekonomi är man nyfiken på vilken takt intäkter av försäljningen av en ny produkt växer. 

Det har visat sig att matematisk analys är bland de mest användbara verktygen för att modellera 

förändring av olika slag. Ibland förändringshastigheten vid en viss tidpunkt är intressant. Exempelvis, 

när utsätts astronauterna i rymdfärjan för den största accelerationen? 

2.2 Elevers svårigheter att förstå begreppen förändring och förändringshastighet   
 

Omfattande studier och forskningsarbete under de två senaste decennierna har dokumenterat de 

svårigheter, som studenter uppvisar när de tolkar och/eller resonerar om förändringshastighet, bland 

annat i samband med funktioner och analysens fundamentalsats:  

 

”Student difficulties with the Fundamental Theorem of Calculus have been attributed 

primarily to their impoverished view of function (Carlson, 1998; Thompson, 1994) and 

rate-of-change (Thompson, 1994).” (Carlson et al., 2003, s.1) 

 

Carlson har bland annat definierat ett ramverk kallas för FTC-ramverket och som består av fyra 

dimensioner, vilka beskriver fundamentala resonemangförmågor och förståelse nödvändiga för att 

kunna förstå och kunna tillgodogöra sig analysens fundamentalsats. Ramverket innehåller till 

exempel förmåga att se och förstå funktioner som processer och vad förändringshastighet och 

samvariation har att göra med detta synsätt på funktioner (Carlson, 2003). 

En studie av Nagle et al. (2013) av 65 studenter, som introduceras till linjära funktioner visar att 

studenterna har svårigheter att se just de dimensioner som Carlson diskuterar i sitt FTC-ramverk, och 

kan inte föra samvariationsresonemang om förändringshastighet för linjära funktioner. En annan 

studie av Roorda, Vos och Geodhart (2015) visar att elever, som studerat förändringshastighet i både 

matematik och fysik under två år i gymnasiet, trots allt har en begränsad och fragmenterad förståelse 

av begreppet förändringshastighet. Vidare betonar Carlson och hennes kollegor (2002) vikten och 

potentialen av att använda förändringsbegreppet i verkliga dynamiska händelseförlopp för att ge 

studenter tillfälle att utveckla sin resonemangförmåga om förändring och kvantiteter som förändras. 

Intressant att notera är att studier i USA visar att elever i ”high school” får fragmenterad förkunskap 

för kommande högre studier av integral- och differentialkalkyl. 

”To further complicate matters, results from the Third International Mathematics and 

Science Study indicate that instructional mathematics practices in American schools tend 

to focus on fragmented procedures and topics rather than concepts that are central to 

continued learning of mathematics (National Center for Education Statistics. 1995; 

Schmidt et al., 2002). This disjointed instruction might be leaving many intellectually 



3 

 

capable U.S. students without the foundational knowledge, confidence, and interest they 

need to attempt more advanced courses in mathematics.” (Carlson et al., 2010, s.2) 

Carlson tydliggör svårigheter hos studenter rörande analysens fundamentalsats som att 

”[r]reasoning about and with the Fundamental Theorem of Calculus involves mental 

actions of coordinating the accumulation of rate-of-change with the accumulation of the 

independent variable of the function. Both a process view of function and covariational 

reasoning have been shown to be foundational for coordinating these accumulations. 

(Thompson, 1994)” (Carlson, 2003, s.1, kursivering i original) 

2.3 Hur förståelse för begreppet förändring utvecklas 

Kvantifiering av förändring sker ideligen i olika sammanhang inom naturvetenskap och teknik. PISAs 

ramverk ger en beskrivning av begreppet förändring, dess definition i matematik och även av 

begreppet tillämpningar i naturen och vårt moderna samhälle. Under rubriken “samband och 

förändring” står bland annat att ”The natural and designed worlds display a multitude of temporary 

and permanent relationships among objects and circumstances, where changes occur within systems 

of inter-related objects or in circumstances where the elements influence one another.” (OECD, 2017, 

s.9) 

I många fall sker förändringar över tid och i andra fall sker förändring av en aspekt av ett objekt eller 

kvantitet relativt en förändring i andra aspekter av samma eller relaterade objekt. Att ha kunskap om 

förändring och samband innebär dels att förstå grundläggande typer av förändringar, dels att kunna 

identifiera när dessa sker på ett sådant sätt att ändamålsenliga matematiska modeller kan användas 

för att beskriva och förutsäga förändringen i fråga. Förändring och samband kommer till uttryck i 

påtagligt olikartade områden, till exempel organismers tillväxt, musik, säsongsväxlingar, 

vädermönster, arbetslöshet och ekonomiska villkor. Förändringsfenomenen kan beskrivas, 

modelleras och tolkas med hjälp av funktioner och algebra, inkluderande algebraiska uttryck, 

ekvationer, datatabeller och grafiska representationer. En del intressanta samband uppkommer från 

geometriska mätningar, exempelvis hur förändringar i omkrets av en familj av geometriska former 

relaterar till förändringar i area. (OECD, 2017, s.9) 

Ibland behöver man veta hur snabbt ett givet samband förändras. En beskrivning av 

förändringshastighet i en matematikbok på gymnasiet beskriver detta med symboler på följande sätt: 

”Om vi vill beskriver en situation med hjälp av en matematisk modell där y är en funktion av x, 

behöver vi ofta veta hur snabbt y förändras då x ändras. Vi vill veta förändringshastigheten 
𝛥𝑦

𝛥𝑥
.” 

(Alfredsson m.fl, 2012, s.84) 

Förändringshastighetsbegreppet, funktionsbegreppet, ekvationer, algebraiska uttryck och deras 

representationer i form av graf och symboler i olika kontexter är förkunskaper till begreppen 

derivator, primitiva funktioner och integraler, som i sin tur är grundläggande byggstenar i beviset av 

analysens fundamentalsats. Tillsammans knyts dessa olika beståndsdelar ihop till det som i 

litteraturen kallas ”covariational reasoning”: 

”The ability to interpret the meaning of a function modeling a dynamic situation also 

requires attention to how the output values of a function are changing while imagining 

changes in a function's input values. This ability has been referred to as covariational 

reasoning” (Carlson, 1998; Thompson, 1994).” (Carlson, 2010, s.3, kursivering i 

original) 

Thompson (1992) beskriver hur förståelsen av begreppet förändring utvecklas i de tidigare 

årskurserna i matematik som att  

“[t]he development of images of rate starts with children's image of change in some 

quantity (e.g., displacement of position, increase in volume), progresses to a loosely 
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coordinated image of two quantities (e.g., displacement of position and duration of 

displacement), which progresses to an image of the covariation of two quantities so that 

their measures remain in constant ratio.” (Thompson, 1992, s. 4) 

Thompson fortsätter med att beskriva mer avancerade bilder av förändringshastighet som innebär att 

schematiskt jämföra och koordinera ackumuleringar av två kvantiteter samt även att kvantifiera hur 

dessa ökningar ackumulerar – exempelvis när det gäller konstant hastighet, så kan både sträckan och 

tiden för en resa betraktas som två kvantiteter, som har ackumulerats som summan av sträckan och 

summan av tid, så att förhållandet mellan den tillryggalagda sträckan under varje tidsintervall och 

tidsintervallets längd är samma som förhållandet mellan den totalt tillryggalagda sträckan och den 

totala restiden. (Thompson, 1994). 

2.4 Begreppen förändring och förändringshastighet studerade genom ett modell- 
och modelleringsperspektiv 

En rad studier av Doerr, O’Neil och Ärlebäck (Doerr m.fl., 2011, 2014; Ärlebäck m.fl., 2013, 2017) 

fokuserar på begreppen förändring och förändringshastighet och att utveckla dessa begrepp hos 

studenter inför universitets- eller högskoleutbildningar, som kräver studier innefattande 

infinitesimalkalkyl. Genom en vad som skulle kunna beskrivas som en ”laborativ kurs”, som här 

kallas och refereras till som MSA-kurs (MSA är förkortning som används av denna kurs och står för 

av Modell-Sekvens-Aktivitet), i en ”summer bridge program” rapporteras en påfallande utveckling i 

studenternas förståelse av begreppet genomsnittlig förändringshastighet (”average rate of change”).  

Kursen bestod av en sekvens av modelleringsaktiviteter, som utvecklar begreppen 

förändringshastighet genom dynamiska fenomenen. Den underliggande teorin, som Doerr, O’Neil 

och Ärlebäck använder i såväl design av sekvenserna som i sin analys, är det så kallade modell- och 

modelleringsperspektivet på undervisning och lärande (se Lesh och Doerr, 2013). 

Enligt Doerr, O’Neil och Ärlebäck (2013) är en modellutvecklande sekvens en noggrant designad 

undervisningssekvens av aktiviteter, som avser att stödja utvecklingen av studenternas matematiska 

modeller (dvs studenternas lärande), så att dessa kan tillämpas i olika sammanhang, samt att utveckla 

studenternas begreppsförmåga. En modellutvecklande sekvens startar alltid med en tankeavslöjande 

aktivitet (MEA - ”model eliciting activity”) och följs upp med en eller flera modellutforskande 

aktiviteter och/eller modelltillämpande aktiviteter. En MEA ställer studenter inför behovet att 

utveckla en modell, vilken kan användas för att beskriva, förklara, förutsäga och eventuellt 

kontrollera beteendet av en meningsfull problematisk situation. Studenternas första modeller av 

situationen är ofta inte nog tillfredställande eller användbara, men dessa byggs vidare på och 

granskas, redovisas och förfinas, när studenterna diskuterar dem och sina ansatser med andra 

studenter, läraren och hela klassen. Aktiviteterna i den modellutvecklande sekvensen i Doerr, O’Neil 

och Ärlebäck (2013) bestod av tre olika modelleringsaktiviteter, som tillsammans modellerar och 

utforskar den genomsnittliga förändringshastigheten av dels rörelse längs en rät linje, dels 

ljusintensiteten på olika avstånd från en punktljuskälla, samt även spänningen över en urladdande 

kondensator. För att uppskatta studenternas förståelse av förändringshastighet används ett test om 

förändring och förändringshastighet såväl före som efter MSA-kursen i en pre- och post-testdesign. 

Strategin för att förbereda studenter för att lyckas i deras första matematikkurs på universitetet var att 

utveckla deras förståelse av ett fundamentalt begrepp, som bringar matematik- och 

ingenjörsutbildning tillsammans, nämligen att studera förändringsfenomen och det underliggande 

matematiska begreppet genomsnittlig förändringshastighet. Resultatet av den här forskningen visar 

att studentens färdighet att använda begreppet förändringshastighet är central för senare studier av 

kurser i matematisk analys. Resultatet visar på en stor framgång och på att studenterna fick signifikant 

bättre resultat på sina första matematikkurser på sina universitetsprogram än studenterna som tidigare 

deltog i ”summer bridge school” utan MSA kurs. Resultatet från post-testet visar även en statistisk 



5 

 

belagd ökad färdighet om, och förståelse av, begreppen förändring och förändringshastighet (Doerr 

mfl. 2014, s.110). 

2.5 Förändring och förändringshastighet i svensk kursplanen i matematik 

I och med den nya kursplanen i matematik för gymnasiet år 2011 infördes en ny rubrik i det centrala 

innehållet av matematikens kursplan som heter Samband och förändring. Begreppen förändring och 

förändringshastighet återfinns under just denna rubrik: ”Därför har breda områden skapats, till 

exempel Aritmetik och algebra. Nya rubriker som införts är Samband och förändring inspirerat 

av bland annat PISA:s ramverk samt Problemlösning i likhet med grundskolans kursplan 2011.” 

(Skolverket, 2011). 

Som framgår av tabellen nedan, som presenterar alla begreppen som har flyttats in under rubriken 

samband och förändring, ser vi en likhet mellan Thompsons beskrivning av utvecklingen av 

begreppet förändring och den progression som skrivs fram i kursplanen. 

åk 1-3 Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften 

åk 4-6  Proportionalitet och procent samt deras samband. 
 Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla 

undersökningar. 
Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar 

k 7-9  Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med 
procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. 

 Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att 
undersöka förändring, förändringstakt och andra samband. 

1c Fördjupning av procent begreppet: promille, ppm och procentenheter. 
 Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor 

och amorteringar för olika typer av lån. 

 Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära 
funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. 

 Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och 
grafer. 

 Skillnader mellan begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck och funktion. 

2c förändring Egenskaper hos andragradsfunktioner. 
Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och noll 
ställe, med och utan digitala verktyg 

3c Orientering om kontinuerliga och diskreta funktioner samt begreppet gränsvärde. 

 Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. 

 Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. 

 Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och 
exponentialfunktioner samt summor av funktioner. 

 Introduktion av talet e och dess egenskaper. 

 Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en 
funktion. 

 Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem 
inklusive teckenstudium och andraderivatan. 

 Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Olika_proportionella_samband_däribland_dubbelt_och_hälften
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Proportionalitet_och_procent_samt_deras_samband
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Grafer_för_att_uttrycka_olika_typer_av_proportionella_samband_vid_enkla_undersökningar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Koordinatsystem_och_strategier_för_gradering_av_koordinataxlar
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Procent_för_att_uttrycka_förändring_och_förändringsfaktor_samt_beräkningar_med_procent_i_vardagliga_situationer_och_i_situationer_inom_olika_ämnesområden
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Procent_för_att_uttrycka_förändring_och_förändringsfaktor_samt_beräkningar_med_procent_i_vardagliga_situationer_och_i_situationer_inom_olika_ämnesområden
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#Funktioner_och_räta_linjens_ekvation
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 Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan 
integral och derivata. 

Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena 

4 Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta 
funktioner och absolutbeloppet som funktion. 
 Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. 

 Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, 
exponential- och sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. 

 Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan 
digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning. 

 Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är 
relevanta för karaktärsämnena. 

5  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 

Tabell 1. Begreppen som står under rubriken Samband och förändring i kursplanerna i matematik 

Som förstås från tabellen ovan innehåller Samband och förändring olika begrepp och behandlas tidigt 

från årskurs 1 till de sista gymnasiekurserna. Innehållen i varje årskurs kompletteras och utvidgas 

med nya begrepp och aspekter successivt. Olika sätt att behandla begreppen förändring och 

förändringshastighet är centralt från årskurs 7 och genomgående till de sista gymnasiekurserna. 

Elever får först lära sig procentuellt förändring, att förändringar som kan modelleras med funktioner. 

I varje representation av förändring behandlas olika aspekter av begreppet, exempelvis visas eller 

beräknas förändringhastighet på olika sätt. På naturvetenskapsprogram och teknikprogram läste 

eleverna före 2011 kurserna Matematik C och Matematik D, som mer eller mindre motsvarar kurserna 

matematik 3c och 4 i nu (2018) gällande kursplan - en ny rubricering för en del matematiska begrepp 

gäller i Gy 11 jämfört med tidigare kursplan; exempelvis har innehållet om funktioner och deras olika 

typer, derivata och relaterade begrepp flyttats till under rubriken samband och förändring. 

2.6 Doerr och ONeil’s (2011) studie 

I studien av Doerr och O’Neill (2011) undersöks kunskaper om förändring och förändringshastighet 

genom ett test, som består av 21 frågor. Dessa 21 frågor har av Doerr och O’Neill (2011) delats i de 

fyra kategorierna algebraiska formler (5 frågor), grafiska tolkningar (8 frågor), symboliska 

tolkningar (4 frågor) och kontextuella tolkningar (4 frågor); se även tabell 3 nedan. Algebraiska 

formler innefattar uppgifter med såväl numeriska som algebraisk beräkningar och förenklingar. 

Uppgifter med symboliska tolkningar fokuserar på elevernas förståelse av dels funktions notationen 

och dels tolkning av algebraiska uttryck. I uppgifter som fokuserar på kontextuella tolkningar 

granskas hur elever beskriver innebörden av funktioner och förändringshastigheter med avseende på 

olika sammanhang och kontexter. 18 av frågorna har hämtats från tidigare forskningsstudier, 

exempelvis Carlson, Oehrtman och Engelke (2010) och Beichner (1994). Instrumentet har 

kompletterats av Doerr och O’Neill (2011) med tre frågor som fokuserar på elevernas algebraiska 

kunnande i samband med förändringshastighet för vissa funktioner. 
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Frågenummer Innehåll 

1 Att bestämma ekvationen för linjen genom två givna punkter  

2 Uppgiften testar förståelsen av funktionsbegreppet och notationen f(x). Behandlar 

funktionen f(x )= x2 med x ersatt med x + h. (förklaras i texten)  

3 Att räkna procentuell förändring 

4 Att läsa och tolka grafer, beräkna hastighet eller förändringshastighet (flervalsfrågor) 

5 Att läsa och tolka grafer, bestämma medelhastighet samt med egna ord motivera 

varför. 

6 Uppgiften testar förståelsen av funktionsbegreppet och notationen f(x) i en grafisk 

representation.  

7 Att tolka koefficienten (förändringshastigheten) i en rät linjes ekvation, given i en 

kontext, samt att tolka vad koefficienten betyder i linjens graf. 

8 Att bestämma en medelhastighet, givet funktionens graf.  

9 Att bestämma areaändringen för en cirkelskiva som funktion av tiden när radien växer 

med tiden, här alltså andra variabler än tid - sträcka  

10 Att avläsa tillryggalagd sträcka i en hastighet - tid diagram  

11  Att bestämma hur funktionen växer genom att studera dess graf samt att tolka 

förändringshastigheten som en funktion och bestämma hur den växer också. 

12 Att bestämma genomsnittlig förändringshastighet när två punkter på en graf är givna. 

Formeln nämns 

13 Att för modellen uppochnervänd kon (en strut) som fylls med vatten bestämma 

grafens uppförande som visar hur höjden varierar som funktion av volymen. 

14 Att bestämma och avläsa relationen mellan värdet x och f(x) från grafen till funktionen 

1/x. 

”Samvariationsresonemang i funktionen” 

15 Att jämföra den genomsnittlig förändringshastigheten för två grafer (sekant) givna i 

samma diagram över ett och samma intervall. 

16 Att tolka förändringsfaktorn i ett exponentialuttryck, att använda en given formel för 

att bestämma förändringen.  

17 Att förenkla bråket (a/b/c) till (a/b)*c och använda resultatet för att beräkna den 

genomsnittliga förändringshastigheten för funktionen f(x) = 1/x. 

18 Att i en given kontext bestämma en förändring, baserat på en given procentuell 

förändring. 

19 Att givet en stege, lutad mot en vägg i två lägen, bestämma förändringen i dess lutning 

(ett bråktal). 

20 Att beräkna medelhastigheten för en tur-och-retur resa i en given kontext 

21 Att undersöka elevens förståelse av en medelförändring utgående från en grafisk 

representation av olika funktioner, givna på olika intervall. 

Tabell 2: Instrumentets frågeinnehåll 
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De 21 frågorna har valts ut för att täcka in så många aspekter av förändring och förändringshastighet 

som möjligt och som undervisas på en nivå motsvarande svenska gymnasiet. Exempelvis handlar 

första frågan om att bestämma en linjär funktion genom två givna punkter, vilket är en den primära 

algebraiska metoden för att bestämma en linjär funktion. Linjära funktioner är även modeller för att 

beskriva förändringshastigheten av vanliga enkla fenomen. Andra frågan testar förståelsen av 

funktionsbegreppet och notationen f(x). Eleven ska i denna bestämma om påståendet 

 𝑓(𝑥 + ℎ) = 𝑥2 +  ℎ2 är sant eller falskt när f(x) = x2. Den här frågan testar egentligen hur begreppet 

funktion behandlas av elever. Enligt Carlson och hennes kollegor visar eleverna i den här frågan sin 

grundläggande uppfattning av funktion som en ”process”. Carlsson et al beskriver den här 

uppfattningen som ”The process view of function and covariational reasoning” (Carlson et.al, 2010, 

s. 117). Enligt definition av en funktion är en funktion en process som associerar varje in-värde till 

ett unikt ut-värde enligt en given regel. Med andra ord, den här frågan visar på hur eleverna tolkar 

symbolerna (symbolisk tolkning). 

De första 8 frågor är enkla och sådana som eleven mött i sina kurser flera gånger. De övriga är inte 

lika vanligt förekommande och behöver mer analys och koncentration. Men, alla frågor behandlar 

olika aspekter av begreppen förändring och förändringshastighet som eleverna någon gång mött i 

kurserna matematik C och även fysik A. Tabellen 3 beskriver det matematiska innehållet i frågorna 

på instrumentet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod och genomförande 
För att undersöka hur elever förstår och behärskar begreppet förändringshastighet behövs ett 

instrument som täcker in så många aspekter av begreppet som möjligt. Ett sådant instrument i form 

av ett test bestående av 21 uppgifter har utvecklats av Doerr m.fl. (2011), är det diskuterat ovan i 

avsnitt 2.6, i samband med en modellerings baserade matematikkurs designad kring just begreppet 

förändringshastighet inom ramen för en sommar skolan för blivande ingenjörsstudenter. I projektet 

användes testet före och efter kursen för att mäta hur studenternas kunskaper utvecklades som ett 

resultat av kursen. I denna studie har en översatt version av detta test använts av Ärlebäck och Doerr 

för datainsamlingen tillsammans en kortfattad enkät, där den senare syftade till att bidra med 

kompletterande bakgrundsinformation om eleverna som skrev testet.  

I Sverige genomfördes testet under 2011 på fem olika gymnasieskolor valda genom ett 

bekvämlighetsval baserat på personliga kontakter. Urvalet är därför inte representativt för Sverige 

som land och resultatet kan inte generaliseras. Enkäten och testet gjordes av sammanlagt av 109 

elever på teknik- eller naturvetenskapliga programmen. Elevernas bakgrundsinformation och 

resultatet sammanställdes såväl för varje klass som för samtliga deltagare. Den av mig sammanställda 

tabell 4 nedan presenterar översiktligt de bakgrundsdata enkätsvaren av undersökningen gav. I det 

följande analyseras det hittills obearbetade datamaterialet. 

Förkortningarna S, K, B, A, VD i tabellerna nedan står för de klasser som gjorde testet. Av de 109 

elever som gjorde enkäten i 5 skolor var 47 kvinnor, 60 män och två besvarade ej denna fråga. 78 

 Kategori Frågor 

1 Algebraisk kunskap 1,3,12,17,19 

2 Grafisk tolkning 4,5,8,10,11,14,15,21 

3 Symbolisk tolkning 2,6,7,9 

4 Kontextuell tolkning 13,18,20,16 

Tabell 3: Kategorisering av till frågorna på testet (Doerr & O’Neill, 2011) 
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elever var från naturvetenskapsprogrammet och 31 från teknikprogrammet. 88 av eleverna har fått 

slut betyg i matematik C, 11 elever i matematik D, 8 i matematik E och 1 elev i matematik B. Totalt 

hade 32 elever fått MVG, 31 elever VG och 43 elever G på sin senast avslutade matematikkurs. Alla 

elever hade läst fysik A. 

 

Klass Kön program åk  antal 
Senaste avslutat 
matematikkurs 

 
Betyg på senaste 

avslutade 
matematikkurs 

Nuvarande och 
pågående 

matematikkurs 

fysik 
A 

 Kvinna men    B C D E inget MVG VG G IG C D E inget Annat  

S 3 7 NV 2 10  1 9   5 2 3   9   1 10 

K 14 9 NV 2 23  23    11 10 2  2 21    23 

B 6 13 TK 2 20  20    2 7 11  3 17    20 

A 14 11 NV 2 26  26    8 8 8 2  24   1 25 

VD 10 20 19 NV,11 TK 2 30 1 18 2 8 1 6 4 19  2 11 2 14 2 30 

Total 47 60   109 1 88 11 8 1 32 31 43 2 7 82 2 14 4 108 

Tabell 4: Bakgrundsdata över de deltagande provdeltagare för varje klass 2011 

Testet skickades per post direkt till de lärare som meddelat att de hade möjlighet att genomföra testet 

i en eller flera av sina klasser. När lärarna returnerat testen sammanställdes informanternas svar i 

olika ”excel sheets” på en ”excel workbook”, var på testen rättades som rätt/fel. Slutligen summerades 

resultatet uppgiftsvis och i olika kategorier från Doerr m.fl.(2011).  

4. Resultat 
Uppgifterna i tabell 4 har sammanställts till nedanstående histogram över samtliga informanters 

resultat på testet. Maximalt kan man erhålla 30 poäng. Detta beror på att en del uppgifter har 

deluppgifter så summan blir ej 21. Totalt, 83 elever har fått ett resultat lika med eller bättre än 15 

poäng vilket motsvarar 76,14 % av eleverna. 26 elever erhöll ett resultat med mindre än 15 poäng.   

 
Resultatet visar att deltagarna i studien har svårigheter i alla fyra kategorierna; se tabell 5 nedan. När 

det gäller de algebraiska kunskaperna visar resultaten på en del svårigheter i procedurer som 

behandlar rationella uttryck, som innehåller symboler (t ex ”x”). Sådana symboliska rationella uttryck 
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är centrala i beräkningar av förändringskvoter för funktioner. Förändringshastighet eller 

förändringskvot för en sådan funktion ges som en kvot, och beräkningen kräver en del förenklingar 

och därför algebraisk procedurförmåga. Sammanfattningsvis, för grafiska tolkningar existerar 

svårigheter med att se och uttrycka samvariation mellan två variabler samt att bestämma 

genomsnittliga förändringshastigheter för funktioner givna genom sina grafer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabell 5: Resultat till all kategorier 

4.1 Algebraisk kunskap 
Den här kategorin innefattar 5 frågor som kan delas i två grupper.  Första grupp innehåller tre uppgifter för 

numeriska räkningar och den andra gruppen består av två uppgifter för symboliska räkningar. Resultatet för 

de numeriska frågorna är 59 % i genomsnitt. De två frågor, som behandlar förändringshastigheten i symboliska 

uttryck tycks vara svåra att förstå och behärska och resultatet ligger på 13,5% sammanlagt.  

På de frågor, som rör algebraiska färdigheter och förståelse (frågorna 17 och 19), har eleverna en 

svarsfrekvens på i genomsnitt 14 %. I frågan 17 ska eleverna förenkla kvoten  

 

1

𝑥+5
−

1

𝑥

5
  , vilket motsvarar förändringkvoten 

1

𝑥+ℎ
−

1

𝑥

ℎ
  till funktionen f(x) = 

1

𝑥
  för h = 5, alltså 

medelförändringenshastigheten (”average rate of change”; den genomsnittliga 

förändringshastigheten 
Δ𝑦

Δ𝑥
) i intervallet [x, x+5] för funktionen som ges av y= 1/x . 

Då denna förändringskvot innehåller rationella uttryck blir elevernas färdigheter gällande hanteringen 

av bråk och räkne regler för dessa avgöranden för hur de lyckas med att förenkla uttrycket. Kännedom 

och säkerhet i att använda räkneregler som 

𝑎

𝑏

𝑐
=

𝑎

 𝑏.𝑐
 blir centralt. Resultatet visar att informanterna 

inte uppvisade tillfredställande färdigheter att hantera kvoter med rationella uttryck. Detta framgår 

även på en del förenklingar av täljare och nämnare, exempelvis skrev en del elever att 
𝑥+5

𝑥
 = 5 eller 

att 
𝑥+5

5
 = x. 

Frågan 19 löd: ”En stege som står lutad mot en vägg förflyttas från ett läge (LÄGE A) till ett mer 

upprätt läge (LÄGE B) så som figuren nedan visar:” 

 

 

 

 

 

 

 Kategori Frågor Resultat 

1 Algebraisk kunskap 1,3,12,17,19 36,2 % 

2 Grafisk tolkning 4,5,8,10,11,14,15,21 72,7 % 

3 Symbolisk tolkning 2,6,7,9 39 % 

4 Kontextuell tolkning 13,18,20,16 54 % 

5 Sammanlagt  58 % 

h 

2h 

LÄGE A LÄGE B 
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I uppgiften ska eleven relatera lutningen till 
Δ𝑦

Δ𝑥
 och bedöma relationen mellan lutningen i två lägen. 

Men oavsett av hur vanligt förekommande k-värdet eller lutning varit i olika matematikkurser på 

olika nivåer, blir resultatet att 13 % av eleverna svarar rätt.  

I frågan 19 undersöks en geometrisk representation, där förändringshastigheten för linjära funktioner 

ges av värdet av en linjens riktningskoefficient. I Frågan 19 ombeds eleverna att välja det alternativ i 

en flervalsfråga, som bäst beskriver en stegens relativa lutning i läge B jämfört med läge A. Stegens 

lutning ges av kvoten mellan skillnaden i y-led och skillnaden i x-led av två punkter ”på stegen”. 

Cirka 87 procent av eleverna i undersökningen betraktade inte lutningen som en kvot mellan 

förändringar av två variabler, när dessa illustreras i ett koordinatsystem med symboler till Δ𝑦 𝑜𝑐ℎ Δ𝑥. 

Detta visar att nästan 87 % procent av informanterna saknade förmågan till att resonera om lutningen 

som sambandet mellan förändringar i två variabler (Δ𝑦 𝑜𝑐ℎ Δ𝑥) eller här stegen lutning.  

 

 

 

4.2 Grafisk tolkning 

Kategorien består av 8 frågor och i genomsnitt svarar 82 % av eleverna korrekt på uppgifterna 

4,5,8,11,15 men på frågorna 10,14,21 är andelen rätt svar respektiv20 %, 46 % och 23 %. I tabellerna 

7 och 8 nedan sammanfattas elevernas resultat på frågor i testet som fokuserar på grafiska tolkningar.  

Tabell 7 visar resultaten för de två frågorna 4 och 5, vilka båda har flera delfrågor. Både frågan 4 och 

frågan 5 handlar om förändringshastighet i kontexten rörelse. Rörelse är en dels en vardaglig, dels en 

allmän kontext i matematik- och fysikkurser för samband och förändring. Resultatet visar att eleverna 

behärskar sträcka-tid grafer och kan tolka och dra slutsatser från linjära grafer. 
 

 

Klass antal program 1 1 3 3 12 12 17 17 19a 19a 19b 19b 

S 10 NV 4 40% 10 100% 4 40% 4 40% 0 00% 0 00% 

K 23 NV 19 82% 14 60% 16 69% 5 21% 6 26% 5 21% 

Vd 30 11TK & 
19 NV 

12 40% 22 73% 11 36% 3 10% 4 13% 3 10% 

A 26 NV 18 69% 21 80% 16 61% 4 15% 3 11% 3 11% 

B 20 TK 5 25% 17 85% 4 20% 1 05% 2 10% 1 05% 

Antal 109  58 
 

84 
 

51 
 

17 
 

15 
 

12 
 

Procentuellt(%)    53%  77%  46%  15%  13%  11%  

Tabell 6: Resultat till algebraisk kunskap  

Klass Antal program 4a 4a 4b 4b 4c 4c 4d 4d 5a 5a 5b 5b 5c 5c 5d 5d 5e 5e 

S 10 NV 10 100% 9 90% 4 40% 8 80% 9 90% 8 80% 9 90% 9 90% 9 90% 

K 23 NV 21 91% 22 95% 20 86% 22 95% 23 100% 22 95% 22 95% 22 95% 23 100% 

Vd 30 11 TK & 
19NV 

28 93% 27 90% 19 63% 24 80% 21 70% 20 66% 25 83% 23 76% 22 73% 

A 26 NV 22 84% 26 100% 23 88% 21 80% 26 100% 25 96% 26 100% 26 100% 24 92% 

B 20 TK 18 90% 19 95% 17 85% 16 80% 15 75% 15 75% 20 100% 19 95% 19 95% 

Antal 109  99 
 

103 

 

83 
 

91 
 

94 

 

90 

 

102 

 

99 

 

97 

 

Procentuellt
%  

  90%  94%  76%  83%  86%  82%  93%  90%  88%  

Tabell 7: Resultat till grafisk tolkning del 1 
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Tabell 8 visar resultatet för de resterande frågorna, som fokuserar på geometriska tolkningar. På 

frågorna 8, 11 och 15, som behandlar beräkning och tolkning av genomsnittlig förändringshastighet 

till både linjära och icke-linjära funktioner, har eleverna presterat tillfredställande, men vad gäller 

fråga 14 svarar 46 % av eleverna korrekt och på frågorna 10 och 21 är andelen rätt svar lägre än 25 

%. Fråga 14 illustrerar en modell, vars grafiska representation liknar rationell funktionen 1/x och 

uppgiften är att besvara flervalsfrågan om vilken som är den bästa beskrivningen av funktionen. 

Denna fråga inriktar sig på ”covariational reasoning” eller en samvariationsresonemang för 

funktioner, alltså hur variationen i x-led är kopplad till variationen i y-led. Även resultatet på denna 

uppgift visar på bristande förståelse av funktioner med avseende på hur variabler samvarierar.  

 

Frågan 10 visar två hastighet-tidsgrafer för två bilars rörelse. Graferna skär varandra för t = 1 timme 

och eleverna ombeds att välja det alternativ som beskriver bilarnas relativa positioner vid den tiden. 

Kring 80 % av eleverna misstolkade grafen och betraktat diagrammet som en sträcka-tidsgraf och 

valde därför alternativet a (”Bil A och Bil B befinner sig på samma plats”) eller d (”Bil A och Bil B 

kolliderar”). Lösningen till frågan ges av att den tillryggalagda sträckan i v/t diagram erhålls som 

arean under respektive kurva.  

På frågan 21 varierade lösningsfrekvensen mellan olika klasser, men i genomsnitt klarade under 25 

% av eleverna uppgiften. Diagrammet till frågan 21 visar graferna för de olika funktionerna f, g och 

h med olika definitionsintervall. Elever måste bestämma vilka av de givna alternativen, som bäst 

beskriver förhållandet mellan den genomsnittliga förändringshastigheten för dessa tre funktioner. 

Deras genomsnittliga förändringshastigheter är lika stor. Här krävs att eleverna inser att kvoten 
𝜟𝒚

𝜟𝒙
 är 

lika för alla funktioner över respektive intervall. Då den genomsnittliga förändringshastigheten 

korrekt har bestämts i samband med rörelse av eleverna i tidigare frågor visar resultatet på fråga 21 

att elever inte kan tillämpa eller generalisera begreppet till andra situationer. 

4.3 Symbolisk tolkning 

Till den här kategorin hör 4 av instrumentets frågor och 61 % av elever har svarat inkorrekt. Frågan 

2 behandlar funktionsnotationen f(x) samt ”process view for funktions”. Eleven måste här värdera 

om påståendet ”Om f(x) =𝑥2 och h är ett reellt tal, då är f(x + h) = 𝑥2+ℎ2” är sant eller falskt. 

Resultatet visar att 67 % av eleverna håller detta för falskt. Frågan 6 behandlar även den notationen 

f(x), men denna gång i en graf, och med sämre resultatet än frågan 2. I fråga 7 ska koefficientens 

värde för en linjär funktion tolkas. Detta kan visa på en brist på ”Covariational reasoning” för 

funktioner (Carlson m.fl., 2002), och resultaten är en indikation på nivån av elevernas förståelse av 

den givna funktionen och dess tillämpningar. Fråga 9 kan anses vara ett problem som fokuserar på 

Klass antal Program 8a 8a 8b 8b 10 10 11 11 14 14 15 15 21 21 

S 10 NV 8 80% 8 80% 2 20% 7 70% 4 40% 7 70% 1 10% 

K 23 NV 19 82% 19 82% 8 34% 19 82% 15 65% 18 78% 10 43% 

Vd 30 
11 TK & 

19NV 
24 80% 23 76% 5 16% 13 43% 12 40% 14 46% 6 20% 

A 26 NV 21 80% 23 88% 5 19% 22 84% 11 42% 18 69% 7 26% 

B 20 TK 15 75% 13 65% 2 10% 11 55% 9 45% 10 50% 2 10% 

Antal 109  87 79% 86 78% 22 20% 72 66% 51 46% 67 61% 26 23% 

Procentuellt(%)    79  78  20  66  46  61  23  

Tabell 8: resterande resultat till grafiska frågor 
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elevernas förståelse för sammansatta funktioner (f(g(x)), och behandlar en situation med en 

oberoende variabel (här radien) som inte är tid. Det som är gemensamt för resultatet på samtliga 

frågor i den här kategorin är att de visar på bristande kunskaper hos informanterna vad gäller ”process 

view” och ”Covariational reasoning” av funktioner. 

Tabell 9: resultat till symboliska frågor 

4.4 Kontextuell tolkning  
Inom kategorin Kontextuell finner vi de uppgifter, där eleverna presterar relativt tillfredställande och 

resultatet är 54 % i genomsnitt.  

Det är intressant att notera resultatet på fråga 16, som rör tolkningar av en exponentiell modell för 

bakterietillväxt i en bakteriekultur. Frågan som eleverna ska besvara är: ”En modell som beskriver 

antalet bakterier, p(t), i en bakteriekultur efter t dagar ändras från p(t)= 7(2)𝑡 till p(t)= 7(3)𝑡. Vilka 

slutsatser kan man dra av denna förändring av modellen?”. Att kunna tolka en modell i en kontext ses 

som ett bevis för djupare förståelse av såväl problemet som själva modellen. Det är i dessa situationer 

som kunskapen om begreppet eller modellen kan uttryckas rätt. Att tolka en exponentiell modell i en 

kontext kan med andra ord indikera kunskapsnivån om exponentiella funktioner. Resultatet på denna 

fråga är att 41 procent av eleverna besvarar frågan korrekt. Tillväxt av en bakteriekultur har 

illustrerats i olika svenska matematikböcker och det är en bekant kontext för svenska elever, vilket 

även kontexter som handlar om dynamiska förlopp (rörelser) är. Resultatet på denna fråga 

tillsammans med dem, där kontexten är rörelse, indikerar att förmågan att tillämpa en matematisk 

modell i olika konkreta kontexter, som innehåller variation på olika sätt, är nödvändig för att utveckla 

och befästa kunskap om just denna typ av matematiska modeller eller funktioner. 

 

På de andra frågorna tillhörande denna kategori (frågor 13,18 och 20) är resultaten högre än 50 %. På 

frågan 13 ska eleverna välja vilken graf som beskriver hur höjden relaterar till volymen då en given 

(strutformig) papermugg, som fylls med vatten. Denna uppgift handlar om förändringshastigheten, 

givet det geometriska samband mellan höjden och volymen för en kon. I denna uppgift behandlas 

andra variabler än tid för att beskriva förändringshastigheten, vilket erbjuder en möjlighet att tillämpa 

förändringshastighet med ”Covariational reasoning” (Carlson m.fl, 2010,s.125) i nya kontexter som 

inte är tidsberoende. 71 % av elever har svarat korrekt på fråga 13. Typiskt känner man igen konkreta 

sammanhang, där man har fyllt vatten i olika behållare och där man vanligen brukar bestämma hur 

vattennivån (höjden) förändras med tiden, men när det som här i stället gäller att höjden är den 

beroende variabeln (av volymen) blir frågan mer utmanande. Å andra sidan visar detta att eleverna 

har en bättre förståelse när det gäller konkreta eller vanliga och alldagliga kontexter. Fråga 18 testar 

elevernas förståelse av procentuellt förändring: Värdeminskningen av en bil är 36 % per år och bilen 

köptes för 100.000 kr – vad är bilens värde efter 6 månader? Trots att procentuell förändring i svenska 

skolan introduceras i årskurs 7 visar resultatet att 53 % elever klarade uppgiften. Fråga 20 handlar om 

att beräkna medelhastighet av en tur-och-retur resa med olika restider för en given sträcka, något som 

51 % av informanterna klarar. 

 

 
 

Klass Antal Program 2 2 6 6 7 7 9 9 

S 10 NV 6 60% 7 70% 6 60% 4 40% 

K 23 NV 21 91% 14 60% 7 30% 7 30% 

Vd 30 
11 TK & 

19NV 
20 66% 10 33% 4 13% 2 06% 

A 26 NV 18 69% 10 38% 7 26% 5 19% 

B 20 TK 9 45% 9 45% 5 25% 2 10% 

Antal 109  74 67% 50 45% 29 26% 20 18% 

Procentuellt(%)    67  45  26  18  
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Klass Antal Program 13 13 16 16 18 18 20 20 

S 10 NV 8 80% 4 40% 7 70% 4 40% 

K 23 NV 17 73% 11 47% 10 43% 14 60% 

Vd 30 
11 TK & 

19NV 
19 63% 10 33% 17 56% 12 40% 

A 26 NV 16 61% 15 57% 13 50% 16 61% 

B 20 TK 18 90% 5 25% 11 55% 10 50% 

Antal 109  78 71% 45 41% 58 53% 56 51% 

Procentuellt(%)    71  41  53  51  

Tabell 10: resultat till kontextuella frågor 

 

5. Diskussion 
Resultatet av den här studien visar på de svårigheter som de deltagande svenska gymnasieeleverna i 

studien har, trots att de har läst om förändring och förändringshastighet i såväl matematik som fysik. 

Det framgår att eleverna har svårigheterna i alla de fyra kategorierna (Algebraisk kunskap, Grafisk 

tolkning, Symbolisk tolkning och Kontextuell tolkning) gjorda av Doerr och O´Neil (2011). Att kunna 

uppleva och relatera förändringar i olika dynamiska fenomenen och tolka den matematiskt anses som 

en krävande och relativ svår övning. 

”As Oerhtman, Carlson and Thompson (2008) argue, in order to reason dynamically, students 

must be able to simultaneously attend to both the changing values of the output of a function 

and the rate of that change as the input values vary over intervals in the domain. The complexity 

of such reasoning has proven difficult even for high achieving undergraduate students (Carlson, 

1998).” (Doerr m fl., 2011, s.1). 

Förändringshastighet kan ses som samvariationen mellan två variabler. För att behärska 

förändringshastighet i olika kontexter med olika representationsformer, såväl grafiskt som 

symboliskt, behövs en rad tillämpningar av begreppet i olika kontexter med olika 

representationsformer, vilket betyder att det är viktigt att även uppleva och erfara begreppet som 

levande och i praktiken på olika sätt. 

Om man jämför studiens resultat med de resultat som framgått från Doerr och O´Neils (2011) studie, 

kan vi konstatera att de svenska deltagarna i undersökningen har liknande resultat som de 

amerikanska studenterna på för-testet. Med den här jämförelsen mellan de två länderna, så möjliggörs 

att man får syn på brister, som beror på de olika undervisningsmetoderna eller utbildningsystem.  

 

 Kategori Frågor Sverige USA 

 Pre-test 

 

Post-test 

1 Algebraisk kunskap 1,3,12,17,19 36,2 % 53 % 74 % 

2 Grafisk tolkning 4,5,8,10,11,14,15,21 72,7 % 62 % 85 % 

3 Symbolisk tolkning 2,6,7,9 39 % 31 % 57 % 

4 Kontextuell tolkning 13,18,20,16 54 % 33 % 52 % 

5 Sammanlagt  58 % 52 % 75 % 

Tabell 11: resultatet för Sverige och USA 
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Att sammanställa olika områden och matematiska begrepp under ett koncept kan vara den första 

åtgärden till att få en helhetssyn och översikt av produktiva undervisningsprocesser till stöd för lärare.  

Men, detta är inte tillräckligt för att undvika fallgropar och svårigheter i undervisningen och det 

garanterar inte att framtida resultat förbättras. Det finns dock fler förslag för en del förbättringar 

baserat på tidigare studier. T ex skriver Doerr m.fl.(2014) följande om studenter, som efter att 

genomgått den modelleringsbaserade sommarkursen, har börjat sina universitetsstudier: 

”Our strategy for preparing students for success in their first-semester mathematics course was to 

develop their understandings of a foundational concept that brings together mathematics and 

engineering, namely the study of changing phenomena and the underlying mathematical concept of 

average rate of change. Each year of the course, we found significant gains on the post-test (р 

<0.001)in student understanding of the concept of average rate of change” and ”the improvement in 

precalculus and Calculus I course grades; this gain indicates that the course’s targeted learning 

outcomes were achieved.” (Doerr m.fl. 2014, s.110). 

Som slutsats framhåller Doerr m.fl. följande. Att bygga upp ingenjörsstudenters förståelse av 

funktioner och hur dessa ändras, samt att främja förutsättningar för att tillämpa dessa kunskaper 

i meningsfulla kontexter och samtidigt utveckla deras grundläggande algebraiska prestationer 

bidrar till deras framgång i den första matematikkursen på universitetet (Doerr m.fl. 2014, 

s.111).  
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