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Modul: Samband och förändring 
Del 1: Öppna uppgifter 

Samband och förändring  

Örjan Hansson, Högskolan Kristianstad  

Det finns många problemställningar i matematik som leder till ett studium av samband och 

förändring. Problem om samband och förändring spänner över stora delar av skolmatema-

tiken och kan studeras i många olika sammanhang, som geometri, algebra, och statistik. 

Elever arbetar till exempel med samband och förändring i anslutning till geometri då de 

undersöker hur area och omkrets förändras för en kvadrat när sidans längd varierar. Andra 

exempel är då elever studerar mönsterbildning i algebra och ställer upp formler i anslutning 

till det, eller då de med olika typer av diagram redovisar samband mellan olika storheter i 

statistik. Problemställningarna har det gemensamt att de i allmänhet innehåller en mer eller 

mindre tydligt angiven beroenderelation som undersöks och som kan illustreras med en rad 

olika uttrycksformer, som numeriskt, grafiskt och algebraiskt. Även om samband och för-

ändring är ett kunskapsområde som inte uttryckligen har angivits i tidigare kursplaner så har 

vi normalt arbetat med problem som faller inom det aktuella området. Att man nu lyfter 

fram kunskapsområdet i kursplanen är en del av en internationell trend där studiet av för-

ändring har identifieras som ett centralt område i matematik. Nedan följer en kortfattad 

översikt av samband och förändring ur ett årskurs 1-9 perspektiv. 

Översikt 

Om vi följer kunskapsområdet samband och förändring genom grundskolan så kan vi kon-

statera att elever möter samband och förändring tidigt, redan i anslutning till innehåll som 

del av helhet och del av antal eller samband som hälften och dubbelt. Enkla proportionella 

samband är ett centralt innehåll under årskurs 1-3 där de dominerande uttrycksformerna är 

språklig framställning, siffror, text och figurer. Problemställningar inom samband och för-

ändring kan skildras i många uttrycksformer som successivt utökas till att omfatta tabeller, 

diagram, grafer och algebraiska uttryck vilket ger nya förutsättningar att studera samband 

mellan olika storheter som vikt och pris, avstånd och tid, ordningstal och mönster, antal 

och kostnad, längd och area, höjd och volym etc. Fokus flyttas efter hand från att genom-

föra beräkningar till att studera relationer mellan storheter. 

Koordinatsystem möjliggör en visualisering av samband och ger nya möjligheter att formu-

lera och tolka problemställningar inom samband och förändring. Med grafer kan vi på ett 

överskådligt sätt synliggöra förändring och förändringstakt och får nya möjligheter att av-

göra när ett samband ger största eller minsta värde, när det växer eller avtar etc. Innehåll 

som del av helhet, del av antal och proportionella samband kan speciellt illustreras med 

grafer, se figur 1 och 2. Under årskurs 4-6 är koordinatsystem och grafer liksom proport-

ionalitet och procent ett centralt innehåll inom samband och förändring. Det är väsentligt 

att elever uppmärksammar betydelsen av koordinataxlarnas gradering vid en grafisk fram-

ställning av förändring. Det är också viktigt att elever utvecklar ett modelltänkande kring 

proportionalitet. Har eleven god förståelse av proportionalitet kan det modelltänkandet 
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överföras till beräkningar, som procent och skala vid förminskningar och förstoringar. 

                                            

     

Eleverna arbetar med beräkningssamband mellan två eller flera storheter som arean a av en 

kvadrat och dess sida x där a=x2 eller k=pn+m för kostnaden k, då p är timlön, antal tim-

mar n och materialkostnad m. I anslutning till variabelbegreppet blir kopplingen mellan 

algebraisk och grafisk uttrycksform särskilt betydelsefull, där speciellt linjära samband lyfts 

fram. Vi kan här studera vardagliga samband med konstant förändringstakt, som vikt och 

pris på frukt och grönsaker, eller kostnaden för ett internetabonnemang med en installat-

ionsavgift och månatlig avgift. I samband med räta linjens ekvation y=kx+m introduceras 

en ny användning av ekvationsbegreppet som ställer krav på en vidare förståelse av ekvat-

ioner.  Från att ha arbetat med ekvationer i en variabel så arbetar eleverna med ekvationer i 

två variabler som har ett oändligt antal lösningar.  

Variabelbegreppet innebär även att vi kan uppfatta samband mellan storheter som funkt-

ioner. När vi har studerat samband mellan två storheter i tidigare årskurser så är det van-

ligtvis funktionssamband som vi arbetat med; så är fallet då vi till exempel studerar arean y 

av en kvadrat som en funktion av dess sida x, se figur 3. Funktioner är inte knutna till nå-

gon särskild uttrycksform men anges ofta grafiskt och algebraiskt. Under årskurs 7-9 är räta 

linjens ekvation, funktioner och procent ett centralt innehåll inom samband och förändring. 

I samband med procent ger förändringsfaktorer ett kraftfullt sätt att resonera om föränd-

ring och upprepad procentuell förändring.  

Funktionsbegreppet är ett centralt begrepp i matematik som är anpassat till att hantera pro-

blemställningar om samband och förändring. Funktioner beskriver inte bara ett samband 

mellan två storheter utan representerar en abstrakt matematisk idé som innebär att en 

funktion kan uppfattas som ett föremål med olika egenskaper. Denna syn på funktioner är 

betydelsefull i vidare studier och kräver en längre tids erfarenhet av funktionsbegreppet 

varför det introduceras redan i grundskolan.  
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Öppna uppgifter 

I kunskapsområdet samband och förändring tar kursplanen upp ett ämnesinnehåll som är 

betydelsefullt både i vardagen och för vidare studier. Kommentarmaterialet till kursplanen 

betonar vikten av att elever utvecklar ett modelltänkande inom samband och förändring, 

som proportionalitet. Man betonar även vikten av att knyta an till elevnära situationer. 

Detta för att eleverna ska ges möjlighet till att successivt utveckla en alltmer abstrakt och 

generell förståelse för hur man kan använda matematiska uttrycksformer för att beskriva 

förändring och förändringstakt.  

Öppna uppgifter som rymmer modelltänkande är ett naturligt inslag inom samband och 

förändring. Istället för att arbeta med beräkningar i avgränsade sammanhang med tillgång 

till facit, innebär modelleringsprocessen ett utforskande arbetssätt där man i utformningen 

av modellen prövar sin modell och diskuterar och justera modellen, se figur 4. Detta arbets-

sätt leder till ett mer produktivt sätt att tänka i matematik (Lesh & Zawojewski, 2007). Vi 

kommer här även i kontakt med en situation som gör matematikkunskaper värdefulla inom 

många ämnesområden, som naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och ekonomi, där 

man har behov av att skapa modeller för att kunna beskriva och analysera olika fenomen. 

 

       

Vi kan hämta modelleringsuppgifter ur vår vardag och knyta an till områden som mobila-

bonnemang, färdsätt och färdvägar, miljöpåverkan etc. Vi kan även använda modeller för 

att beskriva olika relationer med kvantitativa mått, som hur likt ett rektangulärt objekt (en 

bordsskiva, en tavelram, en matta etc.) är en kvadrat till sin form. Ett sådant mått kan till 

exempel bestå i att beräkna differensen mellan rektangelns långsida och kortsida (i figur 5 är 

differensen 7), eller att beräkna hur många procent större rektangelns area är än arean av 

den största kvadrat som ryms in rektangeln (i figur 5 är rektangeln 175 % större än kvadra-

ten). I båda fallen blir måttet noll då rektangeln är en kvadrat. 

y=x2 

x 
x 

y 

Figur 3. 
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Uppgiften kan användas för olika årskurser och ger eleverna möjlighet att utforma egna 

modeller med olika matematiskt innehåll. Här är det lämpligt att dela ut ett papper med 

rektanglar av olika form som eleverna utgår från då de jämför sina modeller och diskutera 

dess för- och nackdelar, se figur 6. 

 

            

Uppgiften innebär att eleverna formulerar ett mått för hur ”nära” en rektangel är en kvadrat 

till sin form och hur detta mått förändras då rektangelns form ändras. Vi får en arbetspro-

cess där elever formulera en modell, genomför beräkningar för modellen, tolkar, kontrollera 

och diskuterar sina resultat, som kan innebära en omformulering av modellen, jämför figur 

4. Modellerna kan utformas på många olika sätt och knytas till olika moment för olika års-

kurser som procent, skala, proportionalitet, likformighet, koordinatsystem och grafer. En 

utförligare genomgång av uppgiften ges i texten Matematiska modeller inom samband och 

förändring i del 5.  
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