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Abstract 
This thesis investigates the ability of a lab exercise in House of Science (Vetenskapens Hus), 
Stockholm, to create bridges between upper-secondary school students’ knowledge, 
university mathematics and practical application of that knowledge, thus increasing their 
motivation and interest to learn more mathematics and physics. The topic of the lab exercise 
is Fourier analysis and its practical application in Digital Sound Processing (DSP). The lab 
exercise deals with mathematics, physics and IT-technology thus making the activity 
interdisciplinary.  
 
An important part of the work is also to improve this lab exercise based on the results of this 
study. The result is based on qualitative data from interviews, questionnaires filled by 
students and their teachers and also on literature studies. Some data is also collected 
through an iterative process of improving the lab exercise.  
 
This report starts with justification for conducting this work, setting the goals and objectives 
and formulating main questions. Then the methods, which were used in order to answer 
these questions, are described. The middle part of the report summarizes literature and 
research studies in education, interest and motivation of students and also summarizes a 
scientific basis for the content of the school program in Fourier analysis. Next, the 
development process of the school program is described. This is followed by a presentation 
of the results of testing the school program with upper secondary school students with 
regard to how their interest and motivation are affected by it. The report ends with a 
discussion of these results and its credibility.  
 
The result shows that the final version of the lab exercise, that is modified within the 
framework of this study, wakes students’ interest and motivation towards the topic of the 
exercise. The result also shows that some complex concepts (both new and those which are 
learned in school) become clearer for the students after the exercise which could potentially 
lead to an increase in their motivation for learning the mathematics and physics in general. 
The problem is that the lab exercise was tested on too few classes for being able to generalize 
the result over the whole target group of the upper-secondary school students.  
 
Keywords: Motivation, interest, education, lab exercise, Fourier analysis, 
frequency spectrum, mathematics, physics, technology, sound, music, digitalization, 
frequency spectrum.   
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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker om ett skolprogram på Vetenskapens Hus har förmågan 
att skapa en bro mellan gymnasieelevers matematikkunskap, universitetsmatematik och 
dess praktiska tillämpning för att därmed öka deras intresse och motivation för inlärning av 
matematik- och fysikämnen. Skolprogrammets tema är fourieranalys och dess tillämpning 
inom ljudsyntes och digital ljudbehandling (DSP). Skolprogrammet har att göra med 
matematik, fysik och IT, vilket gör programmet tvärvetenskapligt.  
 
En viktig del av detta arbete är också att vidareutveckla detta skolprogram med avseende på 
resultaten från denna undersökning. Resultaten är baserade på kvalitativa data från enkäter 
och intervjuer med eleverna som deltog i testfallen av skolprogrammet och deras lärare samt 
på litteraturstudier. Information samlades också in under en iterativ process av 
programmets vidareutveckling.  
 
Denna rapport inleds med motivering till genomförandet av detta arbete, studiens syfte- och 
målsättning samt formulering av huvudfrågeställningar. Därefter beskrivs metoder som 
användes för att besvara frågeställningarna. I mitten av rapporten sammanfattas litteratur- 
och forskningsstudier inom undervisning, intresse och motivation samt sammanfattas en 
vetenskaplig bas för innehållet i skolprogrammet inom fourieranalys. Därefter beskrivs 
utvecklingsprocessen av skolprogrammet. Detta följs av en presentation av resultaten från 
testning av skolprogrammet med gymnasieelever med avseende på hur deras intresse och 
motivation påverkas av det. Rapporten avslutas med diskussion av dessa resultat och dess 
trovärdighet. 
 
Resultaten visar att den sista versionen av den laborativa aktiviteten, som vidareutvecklades 
inom ramen av detta arbete, väcker elevernas intresse och motivation för temat av 
skolprogrammet. Resultaten visar också att vissa komplexa begrepp (både nya och de som 
eleverna lär sig i skolan) blir klarare för eleverna efter skolprogrammet, vilket potentiellt 
kan leda till ökning av deras motivation till att lära sig matematik och naturvetenskap 
generellt.  
Problemet är dock att skolprogrammet testades med för få gymnasieklasser för att kunna 
generalisera resultatet över hela målgruppen av gymnasieelever.  
 
Nyckelord: Motivation, intresse, undervisning, laborativt arbete, fourieranalys, 
matematik, fysik, teknik, ljud, musik, digitalisering, frekvensspektrum. 
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Förord 
Detta är mitt examensarbete på programmet Civilingenjör och Lärare (CL), Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH). I mitt fall är civilingenjörsdelen av utbildningen tagen inom 
Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) samt lärardelen – inom matematik och 
teknik på gymnasiet. Det lägger kravet på examensarbetet att det antingen ska handla om 
lärande/pedagogik och matematik eller lärande och IKT-teknik.  
 
Jag fick ett uppdrag från Vetenskapens Hus som mitt examensarbete att utveckla en 
laborativ aktivitet inom matematik och programmering. De teman som ursprungligen 
diskuterades med handledarna var 1) matematik inom datorgrafik, 2) krypteringsalgoritmer 
i datologi och 3) matematik inom ljudbehandling. Det visade sig att utveckling av ett 
skolprogram inom ljudbehandlingstemat hade bästa förutsättningar med avseende på 
Vetenskapens Hus resurser och examensarbetets ramar.  
 
Det visade sig också att det redan fanns ett påbörjat utvecklingsarbete av ett skolprogram 
inom fourieranalys och ljudsyntes som behövde vidareutvecklas. Fourieranalys är ett 
matematiskt verktyg som används inom ljudbehandling och komprimeringsalgoritmer. Det 
studeras på universiteten men kan förklaras med hjälp av gymnasiala matematiska begrepp. 
Lyckligtvis förenar detta tema mina största intressen såsom musik, programmering, 
matematik och lärande samt täcker alla krav ämnesmässigt.  
 
Jag skulle vilja uttrycka min tacksamhet mot mina handledare Elin Ottergren, Tanja 
Nymark och Hans Thunberg som hjälpte mig och guidade under hela arbetets gång. Jag vill 
också tacka examinatorn Cecilia Kozma samt mina kursledare Stefan Stenbom och Helena 
Lennholm för deras kritik och värdefulla kommentarer. Jag är också tacksam mot alla lärare 
och elever som tog del i undersökningen och gav sin värdefulla feedback i form av enkäter 
och intervjuer.   
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1 Introduktion 
Detta kapitel beskriver motivering och relevans av detta examensarbete, dess bakgrund, 
syfte och mål. Här presenteras också frågeställningar som denna studie är tänkt att 
besvara samt avgränsningar av studien.  
 

1.1 Bakgrund 
1.1.1 Utbildning och krav 
Detta examensarbete är en del av utbildningen på programmet Civilingenjör och Lärare som 
drivs av både KTH och Stockholms Universitet. Examensarbetet genomförs i form av en 
kurs som är värd 30 HP (högskolepoäng) av 300 HP som hela programmet omfattar. Under 
arbetets gång får studenten två handledare: en för ingenjörsdelen och en för den didaktiska 
delen. En viktig del av arbetet är också Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU), vilket innebär 
att denna del är kopplad till en verksamhet utanför universitetet.   
 

1.1.2 Vetenskapens Hus 
Vetenskapens Hus är ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms Universitet. En av 
anledningarna till dess skapande var att antalet sökande till högre teknologiska och 
naturvetenskapliga utbildningar sjunkit under några år. Verksamheten syftar till att öka 
intresse för matematik, naturvetenskap och teknik hos grundskole- och gymnasieelever och 
den unga generationen generellt samt att öka förståelse för betydelsen av dessa ämnen i 
samhället.  
 
Vetenskapens Hus erbjuder ett flertal pedagogiskt utarbetade skolprogram och laborativa 
aktiviteter inom ovannämnda ämnen. I dessa aktiviteter får skolelever pröva den kunskap 
som de lär sig i skolan i praktiken med hjälp av laborativ utrustning som förmodligen inte är 
tillgänglig i skolan. Dessa program handleds framförallt av studenter på Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och Stockholms Universitet (SU). Detta arbete handlar om att ta ett 
sådant program, analysera det ur pedagogiska synvinklar, vidareutveckla det samt analysera 
hur det uppfyller sina syften och därmed passar verksamheten på Vetenskapens Hus.   
 
1.1.3 Urval av tema 
Examensarbetet går ut på att undersöka hur presentation av ett högskolematematiskt 
begrepp samt dess praktiska tillämpning i form av ett laborativt arbete kan väcka intresse 
för matematik, teknik och naturvetenskap hos gymnasieelever samt öka deras motivation att 
utvecklas i dessa ämnen. I mars 2017 tog Regeringen (2017) ett beslut om att 
programmering numera ska ingå i flera olika skolämnen inkluderat matematik och fysik 
både i grundskolan och på gymnasiet. Det var den huvudsakliga anledningen till att 
Vetenskapens Hus under denna period prioriterade alla matematik-aktiviteter som har 
beröringspunkter med programmering.  
 
Som föremål för undersökning och vidareutveckling av detta arbete valdes en laborativ 
aktivitet om fourieranalys inom ljud- och musikbehandling, en utveckling av vilken har 
redan påbörjats i Vetenskapens Hus inom ramen av Johan Thorssells (2013) 
examensarbete. Behovet i vidareutveckling finns eftersom det visade sig att detta 
skolprogram hade följande problem: 
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1) Det saknades arbetsuppgifter som uppmuntrade eleverna till lite mer utmanande 
problemlösning. 

2) Vid genomförande av aktiviteten hann man sällan gå igenom avsnittet om 
syntetiserat ljud och eleverna tappade därmed den djupare förståelsen för ljudvågors 
uppbyggnad.  

3) FFT1-programvaran var obekväm för eleverna och vissa fel dök upp vid användning 
(den var redan vidareutvecklad av Fysik-avdelningen innan start på det nuvarande 
arbetet).  

4) Förberedelser krävde mycket tid och arbete inför ett besök eftersom utrustningen inte 
är optimal.  

Fourieranalys är aktuell i detta sammanhang eftersom det är ett högskolematematiskt 
begrepp som kan förklaras med hjälp av gymnasiematematik. Fourieranalys, som ett 
teknologiskt verktyg, används i de flesta områden som arbetar med vågor, särskilt inom 
telekommunikationssystem och digital ljudbehandling (DSP). Förmågan att uppfatta 
svängningar i luften som ljud är en viktig del av vårt liv. Å ena sidan är det en mekanism 
som hjälper oss att överleva men å andra sidan är det ett sätt att njuta av livet, exempelvis 
genom att lyssna på musik. Det kan då vara intressant att studera ljudfysiken och varför och 
på vilket sätt olika röster, musikinstrument och ljud skiljer sig generellt från varandra. Ljud 
kan också analyseras och det är mer praktiskt att göra det genom dess frekvensspektrum än 
genom tidsdomänen. För närvarande lagras bl.a. audio-information och musik på digitala 
minnen. För att lagra mer information på samma minnesenhet behövs 
komprimeringsalgoritmer som bl.a. använder sig av fourieranalys. Av dessa anledningar kan 
detta tema bli intressant och engagerande för eleverna, då de får se hur matematik kan 
tillämpas för att utveckla teknologier som förbättrar och förenklar människors liv.  
 

1.2 Motivering till temaval  
Matematik är ett viktigt verktyg som har ett stort inflytande på samhällets utveckling. Den 
bidrar till människans kompetens att lösa vardagliga problem, påverka sitt yrkesliv och delta 
i samhällets beslutsprocesser (Skolverket, 2003). Enligt ämnesplanen i matematik ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att kritiskt granska information.   
 
I en studie som genomfördes av Skolverket åren 2001 – 2002 och som presenterades i 
arbetet ”Lust att lära – med fokus på matematik” visades att det finns många 
högstadieelever som har positiva och inspirerande upplevelser av matematikinlärning samt 
att det också finns många som har negativa erfarenheter, vilket gör att de anser 
matematiken meningslös och svår att förstå (Skolverket, 2003). Dessa upplevelser påverkar 
självförtroende, yrkesliv och överförs ofta även till nästa generation. Eleverna, exempelvis, i 
grundskolans senare år, som har svårigheter med förståelse och motivation, riskerar att 
passiviseras och även välja bort matematik i senare år samt tycka att matematik inte är för 
dem (Skolverket, 2003).  
 
Enligt dessa studier (Skolverket, 2003) fanns det också en stor variation i uppfattningen av 
matematik mellan gymnasieelever. För den ena gruppen uppfattades gymnasiematematik 
som spännande och intressant. Det fanns dock många som tyckte att matematik är 

                                                
1 Fast Fourier Transform (FFT) är en datoralgoritm som följer paradigmen ”söndra och härska” för att snabbare 
lösa Discrete Fourier Transform (DFT). En vanlig DFT har tidskomplexitet 𝑂(𝑛$) medan FFT har tidskomplexitet 
𝑂(𝑛 log 𝑛). 
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nödvändig, men begränsade sig med matematik A, B2. Dessa elever betraktade då 
matematiken bara som ett verktyg i sitt vardagsliv (Skolverket, 2003). Flera olika forskare 
anser att intresse i naturvetenskapliga och teknologiska ämnen sjunker med tiden i 
samhället (Potvin & Hasni, 2014).  
 
Resultaten från den senaste PISA-undersökningen, som är riktad mot högstadieelever, visar 
en betydlig förbättring av genomsnittliga resultat i matematik mellan 2012 och 2015. Dock 
är detta resultat fortfarande lägre jämfört med 2003. Huvudsakligen observerades 
nedgången i perioden mellan 2003 och 2012. Dessa förändringar gäller både elever som 
presterar på högsta nivåer samt elever som inte når grundläggande nivån (Skolverket 2013), 
(Skolverket, 2016).  
 
Även om dessa resultat rör sig åt en positiv riktning, finns det fortfarande livliga 
diskussioner kring hur elevernas resultat i matematik, teknik och vetenskap kan förbättras 
samt hur de kan motiveras att söka högskoleprogram inom motsvarande kunskapsområden. 
Francis & Greer (1999) samt Singh et.al. (2002) menar att elevers prestanda inom ett ämne 
korrelerar med deras attityd till det. Av denna anledning byggs detta arbete kring utveckling 
och förbättring av en tvärvetenskaplig verklighetsförknippad aktivitet som är tänkt att öka 
elevernas motivation och intresse gentemot matematik, teknik och/eller naturvetenskap.  
 
1.3 Syfte och mål 
 
Syfte 
I förra avsnittet nämns studier som visar att det finns en korrelation mellan elevernas 
prestanda och motivation för att lära sig matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. 
Fokus i detta arbete ligger på matematik med avseende på dess tillämpning i teknik och 
naturvetenskap. Syftet med arbetet är då att studera vad som menas med intresse och 
motivation i litteratur, forskning och didaktiska teorier, rollen av intresse och motivation 
inom undervisning samt vilka metoder det finns för att påverka elevernas motivation och 
intresse. Sedan är tanken att modifiera en laborativ aktivitet, vars utveckling redan 
påbörjades i samband med ett annat examensarbete, med tillämpning av dessa metoder 
samt empiriskt studera om denna aktivitet uppfyller dess uppdrag.   
 
Mål 
Denna aktivitet behandlar ett matematiskt begrepp som lärs ut på högskolan och används 
för att beskriva vardagliga händelser samt tillämpas i tekniken. I detta fall används 
begreppet fourieranalys som används för att beskriva hur ljudvågor och musik fungerar 
samt tillämpas inom digital ljudbehandling (DSP). Begreppet presenteras för 
gymnasieelever genom prismat av matematik som ingår i den gymnasiala läroplanen i 
Sverige. Målet med arbetet är att iterativt utveckla, testa och utvärdera laborationen och 
sedan undersöka hur intresseväckande och motiverande laborationen är för gymnasieelever 
i deras matematikinlärning. 
 

                                                
2 Gymnasiematematikkurserna i Sverige nämndes med bokstäver innan förändringar i kursplaner år 2011.  



 14 

1.4 Frågeställning 
1) Kan ett skolprogram baserat på begreppet fourieranalys med koppling till dess 

praktiska användning skapa intresse och öka motivation för matematik, fysik och 
teknik hos gymnasieelever och på vilket sätt kan det undersökas?  

2) Hur upplever elever att deras intresse och motivation påverkas av att arbeta med 
detta skolprogram? 

3) Hur kan Vetenskapens Hus skolprogram i fourieranalys, vilket började utvecklas av 
Johan Thorssell (2013), vidareutvecklas för att lösa de fyra problemen som nämndes 
i avsnitt 1.1? 

2 Metod 
Som framgår av syfte- och målsättningen samt frågeställningar, handlar ett av 
examensarbetets uppdrag om att vidareutveckla en laborativ aktivitet i fourieranalys och 
musiksyntes. Denna aktivitet hade tidigare utvecklats av Johan Thorssell (2013). Det 
andra uppdraget handlar om att undersöka om denna aktivitet kan skapa intresse och öka 
motivation hos gymnasieelever att lära sig matematik. I detta kapitel presenteras metoder 
som användes i studien samt beskrivs anledningar varför de används samt vilka 
begränsningar de har.  
 
2.1 Litteraturstudier 
Enligt Denscombre (2010) är litteratur- och forskningsstudier en viktig metod för att 
specificera den undersökande situationens egenskaper samt göra en avgränsning på vad 
som är relevant och icke-relevant för undersökningen av denna situation. För att förbereda 
en teoretisk bas till detta arbete föregicks arbetet av en litteratur- och forskningsstudie. Den 
teoretiska basen består av teorier i motivation och intresse, pedagogiska 
kunskapstraditioner samt de kunskaper inom matematik, fysik och teknik som ligger till 
grund för den betraktade laborativa aktiviteten. Som litteratur användes huvudsakligen 
universitetsläroböcker. Som resurser för forskningsartiklar användes Google Scholar, ERIC, 
Scopus och KTH-sökverktyg.  
 
2.2 Aktivitetens vidareutveckling 
Vidareutveckling av den laborativa aktiviteten baseras på en observationsundersökning vars 
syfte är att på ett detaljerat sätt samla in data om specifika beteenden, händelser och 
inställningar i den observerande situationen vanligtvis via ett systematiskt 
observationsschema (Denscombre, 2010). Enligt Denscombre (2010) ligger fokus i 
observationsundersökningen på vad som egentligen görs istället för vad som sägs av 
individerna i den observerande gruppen. Vidareutvecklingen genomfördes som en iterativ 
process som påbörjades med testning av den senaste versionen som utvecklades av Johan 
Thorssell. Varje iteration innebär att aktivitetens aktuella version prövas på en reell testklass 
av gymnasieelever. Vid varje iteration pågår datainsamling i form av: 

1) författarens egen observation och dokumentering av experimentets gång,  
2) återkoppling från observatören i Vetenskapens Hus,  
3) återkoppling från elever och läraren som följde med eleverna till Vetenskapens Hus 

samt också observerade processen. En detaljerad beskrivning av 
vidareutvecklingsprocessen presenteras i kapitel 4.  
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Det som observerades var: 
1) hur låg tid förberedelserna till aktiviteten tog 
2) hur eleverna uppfattade de tematiska blocken och aktiviteter i skolprogrammet 
3) hur eleverna agerade med de (framför allt IT) utrustningar som användes i 

aktiviteterna 
4) hur kompakt och effektiv den aktuella versionen av skolprogrammet var och om den 

aktuella elevgruppen hann gå igenom hela skolprogrammet under ett 1,5-timmars 
pass. 

2.3 Gruppadministrerade och ansikte-till-ansikte 
undersökningar 

Gruppadministrerad undersökningsmetod är passande till detta arbete eftersom den, enligt 
Denscombre (2010), genomförs personligen där genomföraren är på plats och samlar in 
data från gruppen av individer via ett verktyg, vanligtvis enkät. Denna typ av metod används 
vanligtvis i små grupper och småskaliga typer av forskning (Denscombre, 2010). En fördel 
med denna undersökning är att data samlas in på plats och att svarsfrekvensen är högre än, 
exempelvis, i fall av post-/internet-/telefonundersökningar.  
 

I detta arbete pågick datainsamling via enkäter och intervjuer. Både elever och deras lärare 
fick frågeformulär att fylla i vid slutet av tillfället. Elevernas frågeformulär består av frågor 
om deras upplevelser och attityd till matematik efter deltagande i aktiviteten medan lärarens 
frågeformulär innehåller frågor om utvärdering av aktiviteten, dess relevans och 
förbättringsförslag. Frågorna i elevernas frågeformulär är designade med sju 
svarsalternativ: «stämmer inte», «stämmer nästan inte», «snarare nej än ja», «lagom», 
«snarare ja än nej», «stämmer nästan» och «stämmer helt» (en detaljerad beskrivning finns 
i delavsnitt 5.2.1).  
 
Ansikte-till-ansikte-undersökningsmetoden innebär en direkt kontakt mellan 
undersökningsgenomföraren och enskilda respondenter där enkäter och intervjuer används 
som datainsamlingsverktyg (Denscombre, 2010). Denna typ av undersökning är vanligtvis 
mer svårorganiserad samt är mer tidskrävande både för genomföraren och den intervjuade 
än gruppadministrerande eller post-/internet-/telefonundersökningar men den kan ge en 
djupare och mer tillförlitlig information. Detta eftersom genomföraren har möjlighet att 
upptäcka om falsk information ges eller om den intervjuade individen inte förstår frågan. 
Samtidigt kan genomföraren uppmuntra den intervjuade och även ställa ytterligare ledande 
frågor (Denscombre, 2010).  
 
I detta fall användes också intervju som ett datainsamlingsverktyg. I varje testaktivitet 
deltog upp till 17 personer. Det hade varit orealistiskt att genomföra intervjuer med alla av 
dem även om det inte var alla av dem som gick med på att delta. Därför genomfördes 
intervju med lärare och några utvalda elever som gick med på att delta. För att effektivisera 
processen genomfördes gruppintervjun med eleverna. Intervjun var semistrukturerad vilket 
innebär att nödvändiga frågor för intervjun var förberedda innan men under intervjun 
kunde den intervjuade fritt uttrycka sina åsikter och attityder samt att frågorna inte 
nödvändigtvis behövde besvaras enligt den planerade ordningen.  
 



 16 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ datainsamling 
För att välja en forskningsmetod måste man också avgöra vilken typ av data som ska samlas 
in – kvantitativt eller kvalitativt. Utgående från det kan man använda kvantitativ 
undersökning, kvalitativ undersökning eller en kombination av dessa två som används i 
blandade metoder (Denscombre, 2010).  
 
Enligt Denscombre (2010) är enkäter en källa av kvantitativa data. Som nämndes i avsnitt 
2.3 används enkätundersökning i detta arbete. Frågorna i frågeformulären till eleverna är 
baserade på nivåsvarsalternativ och är tänkta att samla in information som gäller motivation 
och intresse hos konkreta individer – gymnasieelever som deltar i skolprogrammet som 
betraktas i arbetet. Med avseende på detta är det en ordinär typ av kvantitativa data, 
nämligen där data delas upp i motsvarande kategorier som sedan kan jämföras mellan 
varandra (Denscombre, 2010).  Utifrån enkätresultaten beräknas andelen svarsalternativ för 
varje fråga som valdes av eleverna i elevgruppen som deltog i ett testtillfälle. Sedan jämförs 
andelen svar över alternativet ”lagom” med andelen svar under det.  
 
Medan kvantitativ undersökning ofta förknippas med forskarens avskildhet brukar 
kvalitativ undersökning förknippas med forskarens medverkan (Denscombre, 2010). 
Kvalitativ undersökning tenderar att lägga betoning på dataskapande på forskaren. 
Kvalitativa datainsamling brukar involvera små grupper av individer och används ofta i 
småskaliga undersökningar. I kvalitativa undersökningar används sällan standardiserade 
forskningsverktyg (Denscombre, 2010). Typiska källor av kvalitativa data är intervju, 
dokument, observation och öppna frågor i enkäter. Exempelvis genomförs vidareutveckling 
av skolprogrammet som iterativ observationsprocess som är en källa av kvalitativa data. I 
enkäterna finns det ett fält bredvid varje fråga där eleverna kan motivera sina svar vilket 
också är en källa på kvalitativa data. Som en del av undersökningen genomförs intervjuer 
som också är ett exempel på kvalitativa data. Kvalitativa data får oftast inte användas för att 
beskriva beteende av hela målgruppen men det kan ge djupare insikter och information om 
den undersökande idéen samt ge mer intressanta och ovanliga exempel (Denscombre, 
2010). 
 

2.5 Urval 
Meningen med att göra urval av data är att skapa förutsättningar för att dra rimliga 
slutsatser och inte behöva genomföra en totalundersökning genom att få data från varje 
medlem i populationen3. För att hitta testklasser som skulle delta i skolprogrammet och i 
undersökningen användes Vetenskapens Hus nyhetsbrev som skickas till skolor och 
gymnasier som prenumererar på det. I undersökningen deltog de gymnasieklasser som 
tackade ja till att testa aktiviteten vid tider som passade både dem, Vetenskapens Hus och 
genomföraren av undersökningen. För att inte störa verksamheten i Vetenskapens Hus, 
anpassar genomföraren av detta examensarbete till denna verksamhet och använder bara de 
tider som är tillgängliga för testklasser. I detta sammanhang kan den typen av urval av 
testklasser betraktas som bekvämlighetsurval som bygger på att forskaren väljer de första 
föremål som är mest tillgängliga och passande för undersökningen. Bekvämlighetsurval 
(eng. ”convenience sampling”) är passande för småskaliga undersökningar där forskare är 
begränsade i tid och budget (Denscombre, 2010).  
 

                                                
3 Med populationen menas här hela målgruppen för denna undersökning.  
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Detta urval kan också beskrivas som utforskande (eng. ”exploratory sample”). Utforskande 
urval används oftast i småskaliga undersökningar. Denna typ av urval tenderar att ge 
kvalitativa data. Som nämndes i avsnitt 2.4 används det också kvantitativ datainsamling i 
detta arbete och, enligt Denscombre (2010) är det representativt urval (ett ”tvärsnitt” av 
generella populationen) som brukar vara en källa av kvantitativa data. Stickprovet av 
eleverna som är tillgängligt för detta arbete är dock för litet [eftersom det inte var möjligt att 
testa skolprogrammet med tillräckligt många elever] för att extrapolera resultat från denna 
undersökning på hela populationen. Detta resultat kan ändå användas för att generera och 
stödja en hypotes om skolprogrammets motiveringsförmåga som potentiellt kan vidare 
undersökas storskaligt, representativt sätt, vilket är ett av huvudmålen med ett utforskande 
urval (Denscombre, 2010).  
 

2.6 Avgränsningar 
2.6.1 Avgränsning i matematik, teknik och fysik  
Aktiviteten som behandlas i arbetet är tänkt att ge elever exempel på hur matematiken kan 
användas för att tolka vardagslivets fenomen så som hörsel och musik genom matematik 
och fysik samt hur den kan användas i arbetslivet för att utveckla teknik så som digital 
ljudbehandling. Av dessa anledningar kan aktiviteten betraktas som tvärvetenskaplig – den 
behandlar begrepp från matematik, teknik och fysik. Även om begreppet fourieranalys lärs 
ut på universitetet, kan det förklaras med hjälp av de begrepp som ligger i gymnasiala 
program inom matematik respektive fysik. Den matematiska aspekten av skolprogrammet 
avgränsas med Matematik 4 medan den fysiska aspekten avgränsas med Fysik 2 på 
gymnasiet. Den tekniska aspekten avgränsas med Teknik 1 på gymnasiet. 
 
2.6.2 Avgränsning i målgrupp  
Huvudmålgruppen i denna undersökning är gymnasieelever som läser Matematik 4 och 
högre. Aktiviteten kan även passa för elever som läser senare delen av Matematik 3 där 
basen i trigonometri, derivator och integraler behandlas. Då krävs det extra förklaring på 
vissa begrepp, exempelvis trigonometriska funktioner, samt vissa begrepp behöver tas bort, 
exempelvis, representation av fouriertransform mha komplexa tal. I samband med denna 
målgrupp kan man betrakta detta urval som ändamålsenligt eftersom objekten 
(gymnasieelever) väljs med avseende på attribut – kunskaper och erfarenheter inom 
området (läser Matematik 4 och högre) (Denscombre, 2010).  
 
2.7 Utvärderingsmetoder och trovärdighet 
Det är viktigt i undersökningen att insamlade data är giltiga samt av rätt typ och då talar 
man om resultatets reliabilitet. Ett kriterium för reliabilitet är att resultatet måste kunna 
upprepas vid samma förhållanden. Mycket data i denna undersökning samlas dock in på ett 
kvalitativt sätt, vilket innebär att resultatet inte kan repeteras eftersom det är omöjligt att 
genomföra samma aktivitet med samma klass och förvänta sig samma resultat. Då använder 
forskare ordet trovärdighet istället för reliabilitet (Denscombre, 2010). För att man ska 
kunna lita på resultatet i denna undersökning, där författaren själv samlade in data, 
presenteras det utförligt i rapporten hur data samlades in, vilka metoder som användes för 
det samt hur författaren kommer fram till resultatet så att andra forskare ska kunna bedöma 
rimlighet av resultaten och tillvägagångssättet.  
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2.8 Etiska överväganden 
Denna undersökning behandlar levande individer – gymnasieelever, deras lärare och 
observatörer under genomförande av aktiviteten. Det är då viktigt att behandla etiska frågor 
i arbetet för att skydda elevernas personuppgifter och personliga intressen. Syftet är att 
säkerställa att ingen skada orsakas undersökningens deltagare.  
 
Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra etiska krav på hur forskning ska bedrivas: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta 
arbete uppfylls dessa krav på följande sätt: 

1. Informationskravet uppfylls genom att alla elever i god tid innan får relevant och 
nödvändig information om undersöknings- och datainsamlingsprocessen.  

2. Samtyckeskravet uppfylls genom att eleverna är medvetna om att deltagande inte är 
obligatoriskt och eleverna bestämmer själva gruppvis om de vill delta i 
undersökningen. Eleverna har alltid möjlighet att vägra svara på enkätfrågor 
och/eller delta i intervjuer. 

3. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att eleverna inte anger sina namn i enkäter 
och intervjuer. Resultaten från enkäterna beräknas gruppvis separat för varje klass 
för att olika klasser som deltog i undersökningen läste olika matematikkurser. I 
arbetet anges inte klassens, lärarens och skolans namn. Testtillfällen av 
skolprogrammet genomfördes i samband med detta arbete (Vårterminen 2018); 
specifika datum för tillfällenas genomförande anges dock inte. De elevgrupperna som 
deltog i dessa tillfällen numreras som Grupp 1, Grupp 2 etc. 

4. Nyttjandekravet uppfylls genom att data som samlades in under undersökningen 
endast används för dess ändamål. Data från enkäterna som är nödvändiga för 
undersökningen bearbetas, struktureras och presenteras i kapitel 5. Själva enkäterna 
som fylldes i av eleverna sparas inte och publiceras ingenstans. Intervjuer spelades in 
i audioformat och transkriberades sedan till textformat som bifogas arbetet. 
Audiofilerna raderas och publiceras inte. 

3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ger en översikt över teorier som studien baserar sig på. Kapitlet består av två 
delar. Den första delen betraktar teorier om barns och ungdomars kognitiva utveckling, 
teorier om motivation och intresse, laborativt arbete inom undervisning och koppling till 
den svenska läroplanen. Den andra delen betraktar den matematiska, tekniska och 
naturvetenskapliga bakgrunden av det studerade pedagogiska skolprogrammet. 
 

3.1 Lärandeteori och didaktisk forskning 
I sin bok ”Lärande” beskriver Knud Illeris läroprocessen genom prismat av två plan: 
omvärldsplanet samt individplanet. På omvärldsplanet pågår ett samspel mellan individen 
och omgivningen, vilket innebär ett ömsesidigt utbyte samt förutsätter individens 
integrering i samhället. På individplanet, vid uppmärksamhet på omgivningens impulser, 
initieras tillägnelseprocessen. Tillägnelseprocessen omfattar både undervisningsinnehåll 
och drivkraft, psykisk energi som upprätthåller denna process (Illeris, 2010:38-41). 
 
I innehållsdimensionen utvecklas mentala scheman och strukturer. Drivkraftsdimensionen 
består av å ena sidan elevens känslor och å andra sidan motivation, vilja och attityder som 
handlar om elevens relation till innehållet och lärandesammanhang. Båda dimensionerna är 
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väsentliga i lärande samt resulterar som helhet i att eleven utvecklar förmågan att fungera 
adekvat och målinriktat i samhället. Illeris menar i samband med dessa dimensioner att 
utmaningarna som eleven stöter på i undervisningen relaterar till dess intressen och 
förutsättningar. För att skapa och behålla intresse måste dessa utmaningar vara balanserade 
så att de varken är för små eller för stora (Illeris, 2010:111-120).  
 
Samspelet mellan individen och omgivningen kan enligt Illeris anta olika former:  

• Perception – den enklaste formen där omvärlden uppfattas av eleven på ett 
oförmedlat sätt. 

• Förmedling – någon utifrån tolkar och förmedlar information från omgivningen  
• Upplevelse – eleven är inte bara mottagare utan gör själv något för att ge mening till 

samspelet 
• Imitation – eleven försöker efterlikna (eller bete sig på ett sätt som) en annan person 
• Verksamhet – målinriktad aktivitet där eleven själv söker en påverkan som hen kan 

använda i ett visst sammanhang 
• Deltagande – eleven ingår i en målinriktad aktivitet tillsammans med andra; eleven 

har en erkänd position och medinflytande (Illeris, 2010: 125-126).  

Idén här är att ju mer eleven engagerar sig i samspelet desto större blir möjligheterna för 
inlärning. Vidare beskrivs två av viktiga teoretiska traditioner inom lärande och barn och 
ungdomars kognitiva utveckling i samspel med omgivningen och samhället. 
 

3.1.1 Kulturhistoriska4 och konstruktivistiska traditioner 
Konstruktivism inom pedagogiken betonar att individen själv konstruerar sin kunskap och 
förståelse av omvärlden i interaktion med den. En av de mest kända forskarna inom denna 
tradition var Jean Piaget – en utbildad biolog som var intresserad av hur människans 
intellekt utvecklas. Piaget extrapolerade de biologiska begreppen assimilation och 
ackommodation till undervisningsprocessen och barnens kognitiva utveckling (Illeris, 
2010:50-53).  
 
Själva lärandet föreställer sig Piaget som en jämviktsprocess där individen alltid tenderar att 
underhålla en jämvikt mellan sig och omgivningen. Jämvikten underhålls genom adaptation 
som i sin tur innebär ett samspel mellan assimilativa och ackomodativa processer (Piaget, 
2013). För att beskriva dessa processer introducerar Piaget begreppet mentalt schema som 
innebär elevens redan existerande kunskapsstruktur som sammanfattar dess förståelsesätt, 
kunskaper, handlingsmönster om ett fenomen eller en situation samt styr hur eleven agerar 
i den situationen. Schemat består av tre delar: 1) förmåga att känna igen en situation som 
tillhör en viss typ, 2) handlingsmönster förbundna till den situationen, 3) förväntan av ett 
visst resultat baserat på dessa handlingsmönster i likadana tidigare situationer (Skott, 
2015:66). 
 
Assimilation innebär att den nya kunskapen eller erfarenheten (som externa impulser) 
tolkas i enlighet med och adderas till det existerande schemat. Assimilativt lärande är det 
vanligaste lärandet man praktiserar. Ackommodation innebär däremot att det är själva den 
existerande strukturen som ska helt eller delvis förändras för att hantera omgivningens 
påverkan. Det som eleven redan vet är alltså den viktigaste faktorn som påverkar lärandet. 

                                                
4 Ordet ”kulturhistorisk” används av Illeris (2010) för att definiera Vygotskijs syn på lärande, som också kallas för 
”sociokulturellt perspektiv på lärande”.  
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Ackommodation förutsätter att det redan existerar relevanta scheman liksom ämnesmässiga 
förutsättningar, attityder och sociala relationer. Illeris menar att ren assimilation och 
ackommodation, liksom sfäriska kor i vakuum, aldrig förekommer i verkligheten inom 
inlärningsprocessen och alltså handlar lärandet alltid om blandningar av dessa två och att 
någon av dem överväger (Illeris, 2010:55-61).  
 
Assimilativt lärande medför att eleven utvecklar en relevant ämnesmässig kunskap som kan 
användas i reella situationer och därmed aktualisera det motsvarande ämnet. 
Ackommodativt lärande medför att eleven utvecklar en förståelse- och tolkningsorienterad 
kunskap som kan användas i bredare sammanhang (Illeris, 2010:69). Ackommodativt 
lärande relateras till sådana begrepp som reflektion, kritiskt tänkande och medvetenhet.  
 
Både konstruktivistiska och kulturhistoriska traditioner betraktar samspel mellan individen 
och omgivningen. Den kulturhistoriska traditionens tolkning av detta samspel bygger på 
begreppet verksamhet, målinriktad aktivitet. Genom verksamheten placeras människan i 
särskilda förhållanden med sina kulturella resurser och kunskapsbaser som sedan påverkas 
av denna verksamhet. Vid verksamhet och situationshantering använder människan sig 
även av olika typer av artefakter (redskap). Redskapen kan vara fysiska och intellektuella. 
Exempel på fysiska redskap kan vara böcker, datorer och internet medan exempel på 
intellektuella redskap kan vara språk, umgängesformer samt teorier. Lärande, enligt den 
kulturhistoriska traditionen, är en typ av sådana verksamheter där, till skillnad från 
konstruktivismen, riktningen är från det sociala till det individuella. Denna idé 
specificerades av Lev Vygotskij i hans arbete ”Tänkande och språk” (Vygotskij, 2010).  
 
Enligt Vygotskij uppstår lärande i ett sammanhang där det finns ett samspel mellan de 
kunniga som representerar sin kultur och de mindre kunniga som ska gå med i kulturen.  
Redskapen möjliggör och underlättar denna kommunikation. Samverkan mellan individen 
och redskapen som hen använder för att förstå och agera i omvärlden kallas för mediering. 
Ett av Vygotskijs mest centrala begrepp är den närmaste (proximala) utvecklingszonen 
(ZPD) (eng. ”zone of proximal development”). ZPD innebär en kunskaps- och 
färdighetsdomän som ligger mellan det eleven kan lära sig och lösa på egen hand och det 
eleven inte är kapabel att lära sig ännu. Den kunskap som ligger i ZPD kan eleven lära sig 
och lösa med hjälp av vuxna eller genom samarbete med duktiga jämnåriga personer (Illeris, 
2010:78-80).  
 

3.1.2 Matematikdidaktik 
I boken ”Matematik för lärande” poängterar Skott et al (2015) att det inte finns en stark 
koppling mellan att lära sig färdigheter och att utveckla en grundläggande förståelse i 
ämnet. Man kan lära sig en matematisk metod (produkt) utan att förstå varför metoden 
fungerar (process av utveckling av denna produkt). Nu finns det elektroniska hjälpmedel 
som snabbare och effektivare kan utföra en stor volym av matematiskt arbete som annars 
skulle göras på papper. Av den teknologiska anledningen blir dessa färdigheter inte lika 
viktiga som innan. Då är det lämpligt att tala om matematiska kompetenser som innebär en 
förmåga att effektivt hantera problem som behandlar matematiska utmaningar (Skott, 
2015). 
 
Man kan då tala om lärande som förståelse, vilket kan tolkas som ett lärande där eleven 
konstruerar samband mellan olika begrepp och metoder så att de inte blir isolerade element. 
Det innebär att man assimilativt skapar kopplingar mellan det man kan och det man lär sig. 
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På så sätt utvidgar man och strukturerar sin kunskap genom att tillämpa tidigare inlärd 
kunskap för att förklara den nya. Sedan reflekterar man över sina matematiska erfarenheter 
genom att överväga och undersöka nya begrepp. Sin matematiska förståelse uttrycker elever 
genom tal, skrift, teckningar, diagram och symboler m.m. Slutligen gör eleverna innehållet 
till sitt (Skott, 2015).  
 
I samband med matematikundervisning betraktar Skott (2015) Glasersfelds radikala 
konstruktivism. Glasersfeld (1995) beskriver assimilationsprocessen som att människan 
tolkar den nya situationen/erfarenheten som exempel på något känt, nämligen något som 
stämmer överens med den befintliga förståelsen. Problemet med den rena assimilationen 
kan, enligt Skott, vara att man inte märker det nya fenomenets övriga aspekter som inte kan 
tolkas av det existerande schemat medan andra personer kan upptäcka dem. Skott 
exemplifierar det med att en elev ger svaret 400 på uppgiften 30 ∙ 10 eftersom eleven tolkar 
den multiplikativa som likadan till symmetrin i addition och agerar i enlighet med redan 
kända handlingsmönster, nämligen antar att man kan dra 10 från 30 och lägga till 10 för att 
få 20 ∙ 20.  
 
Eleven kan reagera på felaktiga resultat på olika sätt. Eleven kan exempelvis kontrollera om 
hen gjorde det hen skulle och följde alla nödvändiga steg i lösningen. Annars kan eleven gå 
tillbaka och kontrollera att situationen egentligen är av den typen hen trodde, vilket handlar 
om ackommodation (Skott, 2015). Då ackommoderar man sina tidiga uppfattningar tills 
man upplever överensstämmelse mellan uppfattningarna och den nya erfarenheten. I detta 
sammanhang är språk och kommunikation viktiga.  
 
Utifrån den kulturhistoriska lärartraditionen beskrivs matematikinlärningsprocessen av 
Anna Sfard (2006) som en matematisk diskurs som består av underbyggda och accepterade 
matematiska berättelser. Enligt denna modell lär elever sig redan existerande sociala 
matematiska handlingssätt som ritualer, under vägledning, och sedan individualiseras de 
och barnen utvecklar någon förståelse av dem när de stöter på tillämpningssituationer.  
 
I samband med språket som redskap talar Vygotskij (2010) om begreppsbildning. Han 
identifierar två typer av begrepp: vardagliga och vetenskapliga. Vardagliga begrepp innebär 
att man först stöter på ett fenomen i konkreta sammanhang och sedan lär sig dess formella 
definition. Vetenskapliga begrepp introduceras först formellt och sedan utvecklas förståelse 
genom användning av begreppet i praktiska problem; det kallas för primärt verbal 
bestämning. Dessa vetenskapliga begrepp kan också relateras till redan kända vardagliga 
begrepp som leder till omorganisering och systematisering av vår förståelse (Skott, 2015).  
 

3.1.3 Laborativt arbete 
Redan från läroplanen 94 började betoningen läggas mer på elevernas egen aktivitet för att 
nå kunskap. Enligt denna syn förutsätter lärande att eleverna intar en aktiv roll i sin 
inlärning samt att läraren skapar förutsättningar för det. Undervisning anses i så fall inte 
som ”förmedling” av kunskap utan som ”handledning” av elever i deras lärande. I enlighet 
med de moderna läroplanerna främjas helheten i undervisningen i form av samarbeten 
mellan olika ämnen. Det visar sig att motivation och intresse ökar när elever ser hur 
matematik används i ett tvärvetenskapligt sammanhang (Skolverket, 2003).  
 
Enligt Krapp & Prenzel (2011) visar analysen av pedagogiska studier som nämns i deras 
undersökning att elevernas intressenivå påverkas av hur förmedling av naturvetenskapliga 
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idéer är förknippad med en kontext. Om matematik och matematisk representation av 
naturliga lagar lärs ut utan kontext tappar de flesta elever intresse för ämnet medan när det 
är möjligt för eleverna att se ämnets direkta anknytning till verkligheten och situationer från 
deras eget liv, behålls intresset eller även ökar. I detta sammanhang talar man om 
kontextualisering (eng. ”contextualizing”), vilket, enligt Sağlam (2015), innebär en process 
där man tar en abstrakt idé genom vilken man fokuserar på isolerade element och slutligen 
förstår hur dessa element är meningsfullt sammanlänkade.  

Laborativt arbete är ett sätt att kontextualisera abstrakta matematiska och 
naturvetenskapliga begrepp. Rystedt och Trygg (2010) sammanställde forskning inom 
laborativt arbete inom matematik i verket som heter ”Laborativ matematikundervisning – 
vad vet vi?” Kontextualisering av matematik med hjälp av praktiska aktiviteter innebär inte 
att matematik ska stanna kvar på den praktiska nivån. Rystedt och Trygg menar att 
matematik i sig är en abstrakt och generell vetenskap som ”frigjort sig från det konkreta 
ursprunget”. Denna generalitet gör matematik tillämpbar i olika situationer. Målet med 
matematiken är att upptäcka och använda abstrakta strukturer och relationer. Tanken med 
det laborativa arbetet måste då vara att ge eleverna en mer positiv och vidare syn på 
matematiken.  

Rystedt och Trygg (2010) definierar laborativt arbete som en verksamhet med ett specifikt 
undervisningssyfte där eleverna inte bara deltar mentalt utan arbetar med materialet på ett 
praktiskt sätt och genomför undersökningsaktiviteter. Vid laborativa aktiviteter används 
konkret material som eleverna kan manipulera och undersöka. Dessa material kan delas in i 
vardagliga föremål och specialtillverkade pedagogiska material. Vardagliga föremål innebär 
naturliga föremål och teknologiska verktyg som används i vardagen och arbetslivet. Även 
om vardagliga föremål oftast är det som elever stöter på och hanterar varje dag, är det inte 
säkert att eleverna och läraren uppfattar dem på samma sätt. Av denna anledning utvecklas 
pedagogiska material som rationaliserar dessa föremål, ger uppfattning av de matematiska 
idéerna bakom samt ger möjlighet att upptäcka missuppfattningar. I detta sammanhang 
betraktas dessa material som redskap i lärandet. Nyttan med användning av laborativa 
material beror på hur läraren och eleverna använder dem, inte bara för att nå direkta 
lösningar som förbättrar elevernas prestanda, utan de kan också stimulera elevernas 
intresse och motivation att utvecklas inom ämnet (Rystedt och Trygg, 2010).  

I samband med laborativa aktiviteter inom matematik och strategier av dess uppbyggnad 
talar man ofta om undersökningsbaserat lärande (IBL – eng. ”Inquiry-based learning”). 
Undersökningsbaserat lärande är en utbildningsstrategi där eleverna följer metoder och 
praktiker som liknar dem som används av forskare för att konstruera kunskap. Det handlar 
om att upptäcka nya samband och relationer när en frågeställning eller hypotes samtestas 
genom experiment och/eller observationer för att dra slutsatser (Pedaste et al, 2015). Enligt 
Myrvold (2015) utgår denna strategi från den socialkonstruktionistiska kunskapstraditionen 
som förutsätter att eleven är aktivt engagerad i skapande av sin kunskap, utvecklar kritiskt 
tänkande och självreflektionsförmåga till skillnad från passivt mottagande av information. 
Vetenskapligt arbetssätt består av ett komplext system av redskap som utvecklades under 
lång tid i ett socialt sammanhang och som används för att undersöka omvärlden. Av den 
anledningen förutsätter undersökningsbaserat lärande en assistans till eleverna i deras 
frågeställningar och tolkning av data som de får under sina experiment. Det förutsätter i sin 
tur att eleverna aktivt deltar i processen samt har större ansvar för sitt lärande. Lärarens roll 
är, i enlighet med Vygotskijs begrepp proximala utvecklingszonen, att vara uppmärksam på 
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elevernas behov samt fokusera elevernas undersökningar och diskussioner åt nödvändiga 
håll.  

En annan strategi som också är användbar i laborativa aktiviteter och i undervisning 
generellt är problembaserat lärande (PBL – eng. ”Problem-based learning”). PBL är en 
fokuserad erfarenhetsbaserad inlärningsstrategi som är organiserad kring undersökning, 
förklaring och lösning av ett meningsfullt, verklighetsbaserat problem (Hmelo-Silver, 2004). 
PBL baseras på komplexa, ostrukturerade problem (eng. ”ill-structured problems”) som inte 
kan lösas med en enkel algoritm (Hmelo-Silver, 2006). Enligt Wadani & Khan (2014) 
hjälper PBL eleverna att utveckla sådana kompetenser som problemlösning och kritiskt 
tänkande samtidigt som de härleder information från egna verkliga erfarenheter och 
förvärvar bestämd kunskap om sitt eget lärande. Denna strategi är baserad på ett 
konstruktivistiskt tillvägagångssätt där eleverna stöter på ett okänt problem och uppmanas 
att i samarbete med varandra skaffa den kunskap som krävs för att förstå problemet. PBL är 
designad så att eleverna arbetar i små grupper eftersom: 

A) Grupparbeten främjar sociala sammanhang där eleverna känner sig bekväma i att 
utveckla nya idéer och ställa frågor kring materialet. 

B) I grupparbeten utvecklar eleverna kommunikationsförmågan. 
C)  Grupparbeten är intressanta och motiverande för eleverna eftersom de är aktivt 

involverade i arbetet och fördelar ansvar mellan sig (Ceker & Ozdamli, 2016). 

Förutom inlärning genom främjande av förmågor att tillämpa kunskap och lösa problem 
förutsätter PBL också självstyrande och reflekterande över sina erfarenheter. Läraren spelar 
där rollen som en facilitator och stödjer utveckling av elevernas förmåga för självstyrande. 
Detta stöd ges genom en lämplig klassrumsmiljö där eleverna får systematiska instruktioner 
i begreppsmässigt, strategiskt och reflekterande resonemang. Läraren leder eleverna genom 
PBL-cykeln (se fig. 3.2.4.1). Läraren ska också övervaka interaktioner i elevgrupper eftersom 
många elever inte är instruerade i ett effektivt grupparbete (Ceker & Ozdamli, 2016). 
Lärarens interventioner minskar dock när eleverna tar ansvar för sin inlärning (Hmelo-
Silver, 2006).  

 
Figur 3.2.4.1 Cykeln av Problembaserat lärande (Hmelo-Silver, 2004). 

Enligt Hmelo-Silver (2004) är målen i PBL att eleverna:  

• konstruerar en omfattande och flexibel kunskapsbas; 
• utvecklar effektiva problemlösningsförmågor; 
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• utvecklar färdigheter för självstyrning och livslångt lärande; 
• blir effektiva i samarbete; 
• blir motiverade att lära sig. 

Enligt Ceker & Ozdamli (2016) har PBL följande begränsningar: 

• Lärarna kan stöta på svårigheter att anpassa sig till nya undervisningsstilar.  
• Mindre kunskap förvärvas genom PBL. 
• PBL är mer tidskrävande för elever.  
• Vissa grupper eller individer kan lösa problemet snabbare än planerat.  
• Inlärningsdimensioner behöver definieras på olika sätt varje gång.  
• PBL kan möjligen inte passa i alla klasser. 

3.2 Intresse och motivation 
Skolprogrammet om fourieranalys, som betraktas i denna studie, kommer att analyseras 
med avseende på intresse och motivation.  

3.2.1 Teorin inom intresse  
Nationalencyklopedin (www.ne.se) ger följande definition av intresse: ”Intresse är dels en 
attityd som består i att man önskar ta del av något, dels något som innebär eller utgör en 
nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons eller ett kollektivs 
nuvarande eller framtida önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses”. Föremålen 
som en person är intresserad av är förknippat med hans/hennes starka känslor. Intresse 
definieras också som inställning till en aktivitet som genomförs genom aktivt deltagande. 
Intresse ska då ökas för att påverka prestanda i studier. För att öka intresse, menar 
Tambunan (2018), måste läraren, för det första, förmedla målen med studier i enlighet med 
elevernas intellektuella nivå eftersom eleverna då är medvetna om nyttan med ämnet. För 
det andra måste läraren få eleverna att njuta av inlärningsprocessen eftersom det finns en 
signifikant påverkan mellan nöje och elevernas prestanda.  
 
Krapp (2002) beskriver i sin forskning intresseutveckling ur ett perspektiv av en växande 
individ. Krapp urskiljer två typer av intresse: personligt och situationsbaserat. Personligt 
intresse representerar en relation som naturligt existerar mellan en individ och ett verkligt 
eller abstrakt objekt/fenomen. Situationsbaserat intresse innebär däremot ett intresse som 
dyker upp på grund av externa faktorer. Båda dessa typer av intressen demonstrerar ett 
positivt inflytande på elevernas lärande.  
 
Yu och Singh (2018) nämner också dessa två typer av intressen och menar att 
situationsbaserat intresse anses vara temporärt och triggas av den externa miljön medan 
individuellt (personligt) intresse är ett långsiktigt kognitivt tillstånd mot vissa mål (Yu & 
Singh, 2018:83). De poängterar att även om situationsbaserat intresse har en temporär 
effekt kan det i sin tur påverka elevers individuella intresse. 
 
Yu och Singh berättar i sin studie om olika faktorer som påverkar elevernas intresse av 
matematikinlärning. En av fler viktiga faktorer är det stöd som eleven får från läraren, vilket 
ger en trygghetskänsla inom engagemang i inlärningsaktiviteter (Yu & Singh, 2018:81). Den 
andra faktorn som de beskriver handlar om användning av procedurundervisning eller 
konceptuell undervisning. Konceptuell undervisning innebär att eleverna förstår 
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matematiska idéer, skapar kopplingar mellan dessa idéer och olika matematiska områden, 
samt att eleverna är engagerade i resonemang och problemlösning (Yu & Singh, 2018:82). 
Nästa faktor är självtillit (egen översättning av ”self-efficacy”), vilket innebär en tro på sin 
inlärningsförmåga. Yu och Singh menar att intresse i sin tur är en viktig faktor för 
motivation i inlärning.  
  

3.2.2 Teorin inom motivation  
Enligt Alkaabi et al. (2017) definieras motivation som en process, en kraft som påverkar 
människans beteende så att målriktade aktiviteter initieras och upprätthålls. Detta stämmer 
med nationalencyklopedins definition: “psykologisk term för de faktorer hos individen som 
väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (www.ne.se). Det är relaterat till 
människans vilja att göra någon uppgift samt används som förklaring till varför man följer 
inriktningen man väljer. Det finns flera olika psykologiska perspektiv som begreppet 
”motivation” kan tolkas genom. Vidare presenteras några av dessa perspektiv som är 
aktuella för detta arbete:   
 

1) Inom ramen av det psykodynamiska perspektivet kopplar teoretiker motivationen till 
människans vilja att få önskat resultat samt rädsla att få oönskat resultat. Om resultat 
uppfylls, tillfredsställs denna motivationskraft (Alkaabi, 2017). Denna idé kan också 
beskrivas med hjälp av Skinners (2013) operant betingning där individen letar efter 
belöning, undviker bestraffning och strävar efter jämviktsläge.  

2) Inom det kognitiva perspektivet dominerar förväntningsteorin vilken innebär att den 
uppfattade förmågan samt kopplingen mellan ansträngning och resultat bygger 
motivation (Alkaabi, 2017). 

3) Inom det humanistiska perspektivet beskriver Maslow (1943) en motivationsteori 
som är baserad på en hierarki av människans behov som oftast representeras av en 
pyramid. Det nedersta steget i pyramiden representerar de basala fysiologiska 
behoven (hunger, törst och liknande). Nästa steg representerar behov av trygghet 
(stabilitet, skydd m.m.). Sedan följer sociala behov (tillhörighet, kontakt, kärlek osv.). 
Därefter kommer erkännande- eller bekräftelsebehov (aktning, prestation och 
liknande). Efter det kommer kognitiva behov (kunskap, förståelse m.m.) och estetiska 
behov (skönhet, harmoni osv). Överst finns självförverkligande. Dessa behov, när de 
är icke-tillfredsställda, driver människans motivation. Samtidigt är idén med 
Maslows pyramid att de behov som ligger lägre i hierarkin måste vara uppfyllda i 
rimlig grad för att nästa nivå ska bli aktuell (Illeris, 2010). Illeris ifrågasätter detta 
postulat och menar att kopplingarna mellan dessa nivåer är mer komplicerade.  

I rapporten från PISA-undersökningen (2012) nämns Inre och Yttre (Instrumentell) 
motivation. Inre motivation innebär hur intressant och roligt det är att lära sig ett visst 
ämne enligt elevens uppfattning. Enligt Deci och Ryan (2000) innebär det att eleven 
engagerar sig i en aktivitet på grund av ett inre intresse och en positiv känsla. Yttre, 
instrumentell motivation innebär däremot hur användbart eleven anser att detta ämne är 
med avseende på framtida studier och yrke. Deci och Ryan definierar denna typ av 
motivation som att eleven engagerar sig i aktiviteten på grund av yttre påverkan, 
restriktioner och belöning. Resultaten av PISA-undersökningen 2015 visar ett tydligt 
samband mellan både inre och instrumentell motivation och elevernas resultat (Skolverket, 
2016). Weary och Thomson (2013) menar att även om lärarna påverkar elevernas 
motivation externt med hjälp av olika metoder, måste det vara riktat mot att eleverna 
slutligen utvecklar sin egen inre motivation.   
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Skolverkets artikel ”Lust att lära – med fokus på matematik” beskriver faktorer som kan 
påverka elevernas motivation att lära sig matematik. Behovet att förstå saker är en sådan 
faktor. En lösning som kan främja detta behov positivt är att välja uppgifter på rätt nivå som 
inte är för svåra men är tillräckligt stimulerande (Skolverket, 2003). Den andra faktorn som 
nämns är god självtillit och inställning till sina prestationer (Skolverket, 2003). Nästa faktor 
är begriplighet i skolarbetet. Motivationen stärks när materialet upplevs som begripligt, 
meningsfullt och visar sig vara relevant för eleverna. Samtidigt, om man plötsligt förstår 
något som länge varit svårt, ökar det motivationen. För att undvika förminskning av lust att 
lära sig matematik kan läraren välja arbetsmetoder där hen kan upptäcka elevers styrkor, 
svårigheter och svagheter i ett tidigt skede (Skolverket, 2003). En variation och flexibilitet i 
undervisningen är också en viktig och inflytelserik faktor gällande motivation eftersom 
elever lär sig på olika sätt. Man kan exempelvis variera inom innehåll, arbetsformer, 
arbetssätt och läromedel. Man kan använda olika representationsformer av teman där 
eleverna använder olika sinnen, vilket ökar möjligheter till lärande. Ett varierat arbetssätt 
kan exempelvis innebära att använda laborativa och experimenterande arbeten (Skolverket, 
2003). Kommunikation mellan elever där olika tankar och lösningsstrategier diskuteras 
påverkar också motivationen positivt (Skolverket, 2003). Som viktiga faktorer nämns också 
möjlighet till delaktighet och påverkan, varierad återkoppling, arbetsmiljö och tid 
(Skolverket, 2003).  
 
3.3 Sammanfattning och användning (pedagogik) 

Illeris (2010) beskriver lärande som samspel mellan individen och omgivningen som 
initierar elevens tillägnelseprocess som i sin tur består av innehållsdimension och 
drivkraftdimension (känslor och motivation). Vidare presenteras centrala teorier om barns 
och ungdomars kognitiva utveckling vid samspel med omgivningen. Genom dessa teoriers 
prisma presenteras sedan matematikdidaktik och laborativt arbete som exempel på 
variation i undervisning och kontextualisering av ämnet. Inom laborativa arbeten används 
ofta undersökningsbaserade och/eller problembaserade lärandestrategier.  

Båda strategierna tillämpas i den laborativa aktiviteten som vidareutvecklas i detta 
examensarbete. Aktiviteten utgår från ett abstrakt matematiskt begrepp – fourieranalys. 
Syftet med aktiviteten är att ge exempel på vardagliga fenomen liksom ljud och dess 
uppfattning, musik samt exempel på hur detta begrepp används i arbetslivet, exempelvis 
inom digital ljudbehandling och komprimering. I denna aktivitet används både vardagliga 
föremål –  

• stämgaffel, 
• dator,  
• gitarr  

och pedagogiska material –  

• Desmos5 och andra online-verktyg,  
• Java-baserat oscilloskop och FFT-skalan som utvecklades i Vetenskapens Hus,  

                                                
5 Desmos är ett digitalt online grafritande verktyg som är tillgänglig på webbadressen www.desmos.com. 
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• Programvaran ”Fourier: Making Waves” som utvecklades av Phet 6.  

Rystedt och Trygg (2010) menar att ett effektivt arbetssätt inom matematikundervisning 
måste vara varierande, vilket enligt dem innebär en balans mellan ett utforskande arbetssätt 
och systematisk handledning. Utforskande arbetssätt refererar till den induktiva metoden 
och innebär att eleverna utgår från specifika, empiriska erfarenheter och utifrån dem bygger 
generella samband. Ett systematiskt arbetssätt refereras till den deduktiva metoden och 
innebär däremot att undervisning utgår ifrån generella idéer och samband och leder till 
specifika händelser. Inom fourieranalysaktiviteten används båda typerna av arbetssätt. Det 
utforskande arbetssättet används vid tillfället när eleverna skapar ljud med hjälp av 
stämgaffeln, sina stämband och gitarr och sedan försöker analysera detta ljud med hjälp av 
fouriertransform och dra slutsatser. Det pågår med stöd av en labbassistent och är också ett 
exempel på forskningsbaserat arbetssätt. Exempel på ett systematiskt arbetssätt är när 
eleverna efter förklaring av begreppet fourieranalys sätter igång med Phet-programvaran 
och försöker skapa och syntetisera komplexa ljudvågor.  

Vidare presenteras teorier inom intresse och motivation samt hur dessa tillstånd kan 
påverkas hos eleverna i undervisning. Intresse påverkar elevernas lärande. Intresse, enligt 
Krapp (2002) och Yu och Singh (2018), kan vara personligt och situationsbaserat. 
Situationsbaserat intresse kan påverkas av externa faktorer. Exempel på sådana faktorer är 
när eleverna ser en tydlig nytta med ämnet de lär sig, njuter av inlärningsprocessen och är 
engagerade i konceptuell undervisning via resonemang och problemlösning. Motivation, 
enligt PISA (2012), PISA (2015) och Deci och Ryan (2000), beskrivs också att vara av två 
typer – inre och yttre motivation. I Skolverket (2003) beskrivs bl.a. följande faktorer som 
kan påverka elevernas motivation: 

• tillräckligt stimulerande uppgifter, 
• begripligt och meningsfullt material, 
• varierat arbetssätt, 
• kommunikation mellan eleverna. 

Det är aktuellt för detta arbete eftersom ett av examensarbetets mål är att undersöka den 
ovannämnda laborativa aktiviteten med avseende på dess förmåga att väcka intresse och öka 
motivation hos gymnasieeleverna.  

3.4 Koppling till läroplanen och ämnesplaner  

Bland de värderingar som presenteras i svenska läroplanen (Skolverket, 2011a) står det att 
undervisningen ska ”främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. 
Det är viktigt i samband med detta arbete eftersom meningen med den utvecklade 
aktiviteten är att visa för eleverna, att matematiken är intressant och tillämpbar och därmed 
inspirera dem att lära sig och utvecklas i matematik. Undervisningen måste ”vila på en 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Laborativt arbete, om det utformas på ett 
lämpligt sätt, kan vara ett effektivt verktyg som hjälper eleverna att pröva hur naturliga lagar 
fungerar i praktiken och få egen erfarenhet. Enligt läroplanen är elevernas 

                                                
6 Programmet ”Fourier: Making Waves” är öppet tillgängligt och kan hämtas under länken: 
https://phet.colorado.edu/en/simulation/fourier. Det var utvecklat av ett IT-företag i Colorado Universitet som 
arbetar med interaktiv matematik och vetenskapliga simuleringar.  
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kunskapsutveckling beroende av om de får möjlighet att se samband. Den laborativa 
aktiviteten är tvärvetenskaplig och är tänkt att visa hur matematik tillämpas i reella 
sammanhang och kan därför vara relevant i samband med elevernas kunskapsutveckling.  

3.4.1 Matematikämnet 
Följande syften med matematikämnet är relevanta i samband med detta arbete (Skolverket, 
2011b):  

• Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, där 
undersökande aktiviteter utgör en del.  

• Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i 
olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. 

• Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i 
olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.  

• I undervisningen ska eleverna dessutom ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 
använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma 
inom karaktärsämnena.  

Utifrån 7 förmågor som eleverna ska utveckla vid matematikinlärning, betraktas följande i 
den laborativa aktiviteten:  

1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 
begreppen.  

2. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 
utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.  

3. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
4. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.  

(Skolverket, 2011b)  

Centralt innehåll varierar i olika matematikkurser. Den laborativa aktiviteten inom 
fourieranalys betraktar trigonometriska funktioner och additions-/subtraktionsformler, 
integralkalkyl och komplexa tal. Samtidigt betraktas både kontinuerlig och diskret 
fouriertransform. I kurserna Matematik 3b och 3c behandlas följande centralt innehåll som 
är relevant i detta sammanhang: 

• Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel. 
• Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. 
• Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral 

och derivata. 
• Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för 

karaktärsämnena.  

Följande centralt innehåll i Matematik 4 är relevant i samband med aktiviteten i 
fourieranalys: 

• Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna i olika former inklusive 
rektangulär och polär form, såväl med som utan digitala verktyg. 
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• Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. 
• Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska 

formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. 
• Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer, såväl med 

som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. 
• Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta 

funktioner och absolutbeloppet som funktion. 
• Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler inklusive beräkningar 

av storheter och sannolikhetsfördelning, såväl med som utan numeriska och 
symbolhanterande verktyg. 

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

Det gemensamma problemlösningsinnehållet i ovannämnda matematikkurser är: 

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, 
såväl med som utan digitala verktyg och programmering. 

• Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.  

(Skolverket, 2011b) 

3.4.2 Fysikämnet 
Den laborativa aktiviteten betraktar de fysikaliska begreppen ljudvågor, harmoniska 
svängningar och delvis krafter. Följande centrala innehåll i fysikämnet är relevant i 
samband med aktiviteten: 

1. Fysik 1  
a) Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse. 
b) Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd.   

2. Fysik 2   
a) Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och 
teknik. 

3. Fysik 3  
a) Fördjupad behandling av harmonisk svängning med tillämpning inom till 
exempel dämpad svängningsrörelse, elektriska växelspänningskretsar eller 
radiokommunikation. 
b) Fördjupad behandling av vågrörelse med tillämpning inom till exempel akustik, 
rörelser i jordskorpan, vattenvågor och elektromagnetiska vågor.  

(Skolverket, 2011c) 

3.4.3 Teknikämnet 
Teknik är ett tvärvetenskapligt ämne vars roll är att belysa teknikens plats i 
samhällsutvecklingen. Enligt Skolverket (2011d) handlar teknik om omvandling av 
naturresurser och/eller immateriella tillgångar till produkter, processer, medel och system 
för att tillfredsställa människors behov.  

Utifrån de 9 förmågor som eleverna ska utveckla vid undervisning i teknikämnet är följande 
aktuella för detta arbete:  
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1. Förmåga att analysera och värdera tekniska lösningar med hänsyn tagen till ett 
hållbart samhälle. 

2. Förmåga att använda teknikvetenskapliga metoder, begrepp och teorier. 
3. Kunskaper om hur teknik har utvecklats och utvecklas i samspel med det omgivande 

samhället samt kunskaper om befintlig teknik och aktuell teknikutveckling.  
4. Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. 

(Skolverket, 2011d) 

Följande centrala innehåll i Teknik 1 är relevant i samband med aktiviteten i fourieranalys: 

• Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till 
användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och 
teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden. 

• Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart 
samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. 

• Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt 
introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. 

• Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik 
och information. 

(Skolverket, 2011d) 

3.5 Fysik- och matematikteori 
 
3.5.1 Periodiska och icke-periodiska svängningar  
Cyklisk, regelbundet upprepad rörelse/svängning av en kropp kallas för periodisk eller 
oscillerande (Young & Freedman, 2016:433). Detta innebär att funktionen som beskriver en 
periodisk svängning har ett mönster som upprepar sig efter period 𝑇 och uppfyller 𝑓(𝑥) =
𝑓(𝑥 + 𝑇𝑛), 𝑛 ∈ ℤ. I detta arbete är periodiska svängningar av intresse. Periodiska 
svängningar kan i sin tur vara enkla harmoniska (EHS) och sammansatta harmoniska (SHS) 
som summa av enkla EHS. EHS är en idealiserad modell som approximerar vissa periodiska 
rörelser så som svängning av en odämpad pendel, rotationsrörelse, svängning av en tyngd 
på en odämpad fjäder.  
 
För en enklare visualisering av EHS låt oss betrakta exemplet med rörelsen av en tyngd på 
en fjäder. Denna rörelse kan beskrivas av följande differentialekvation: 
 
𝑚𝑥77 + 2𝛾𝑥7 + 𝑘𝑥 = 𝐹;<(𝑡),					(3.5.1.1)  
 
där 𝑥 = 𝑥(𝑡) är tyngdens förskjutning, 𝑥7 = 𝑣 är förskjutningens förändringshastighet, 𝑥77 =
𝑎 är acceleration, 𝑚 är tyngdens massa, 𝛾 är en dämpningskonstant, 𝑘 är en fjäderkonstant 
och 𝐹;<(𝑡) är en extern kraft. Antag vidare att fjädern är idealiserad och har 
dämpningskonstanten 0 samt att de externa krafterna också är 0. Då beskrivs tyngdens 
rörelse som EHS (se fig. 3.5.1.1).  
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Figur 3.5.1.1 Oforcerad och odämpad svängning av tyngden på en idealiserad fjäder är således sinusformad vid 
tiden 𝑡.  
 
EHS inträffar när återställningskraften 𝐹< är direkt proportionell mot förskjutning 𝑥 från 
jämviktsläge (Young & Freedman, 2016:435-436). Det kallas för Hookes lag och formuleras 
som  
 
𝐹< = −𝑘𝑥,     (3.5.1.2)  
 
där 𝑘 är proportionalitetskonstant och 𝑥 = 𝑥(𝑡) är förskjutning som beror av tiden 𝑡. Enligt 
Newtons II lag ges den resulterande kraften av 
 
𝐹 = 𝑚𝑎.     (3.5.1.3) 
 
Enligt d’Alemberts princip gäller 
 
Σ𝐹 −𝑚𝑎 = 0,     (3.5.1.4) 
 
där Σ𝐹 är summan av alla krafter som verkar på tyngden. Eftersom 𝐹;<(𝑡) = 0 gäller då att  
 
𝐹< = Σ𝐹,     (3.5.1.5) 
 
vilket ger  
 
𝐹< = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑥77     (3.5.1.6) 
 
och alltså leder till differentialekvationen 
 
𝑚𝑥77 = −𝑘𝑥.     (3.5.1.7) 
 
Detta är en differentialekvation som beskriver EHS. Minustecknet medför att accelerationen 
och förskjutningen alltid är motsatta till varandra och att 𝐹< är riktad mot jämviktsläge. 
Lösningen till denna differentialekvation är funktionen 
 

𝑥 = 𝐵F cos IJ
K
L
𝑡M +𝐵$ sin IJ

K
L
𝑡M,     (3.5.1.8) 

 
vars graf är en enkel sinusvåg som exempelvis kan observeras i fallet av oforcerade och 
odämpade svängningar (se fig. 3.5.1.1). EHS kan också beskrivas som en avbildning av en 
likformig cirkulär rörelse på dess diameter (Young & Freedman, 2016:437). Antag att en 

tyngd 𝑃 förflyttar sig i 𝑥𝑦-planet med en konstant vinkelhastighet 𝜔 = JK
L

 längs en cirkulär 
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bana med radien 𝐴. Rörelsen av tyngden 𝑃′ med massa 𝑚 på en fjäder med fjäderkonstant 𝑘 
från exemplet ovan är då 𝑃:s rörelses projektion på x-axeln (se fig. 3.5.1.2).    

 
Figur 3.5.1.2 Punkten 𝑃′:s rörelse är 𝑃:s rörelses projektion på x-axeln. 
 
Koefficienterna 𝐵F och 𝐵$ representerar koordinaterna av tyngden P vid utgångsläge, dvs där 
𝑡 = 0. Vinkeln 𝜑 är fasförskjutning vid utgångsläge. 𝐵F och 𝐵$ kan ersättas med respektive 
𝐴 cos𝜑 och 𝐴 sin𝜑, vilket ger  
 
𝑥 = 𝐴 cos𝜑 cos(𝜔𝑡) + 𝐴 sin𝜑 sin(𝜔𝑡).     (3.5.1.9) 
 
Uttrycket (3.5.1.9) kan då skrivas om som 
 
𝑥 = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝜑),      (3.5.1.10) 
 
där 𝐴 = V(𝐵F)$ + (𝐵$)$ (Wright, 2009) är svängningens amplitud (se fig. 3.5.1.1 och fig. 
3.5.1.2), 𝑡 är tid, 𝜑 = tanYF Z[

Z\
 (Wright, 2009) är fasförskjutning och 𝜔 är vinkelfrekvens. 

Vinkelhastighet 𝜔 av kulan 𝑃:s rörelse ger samma värde som vinkelfrekvens av dess 
avbildning 𝑃’ eftersom när tyngden 𝑃 gör en full rotation gör punkten 𝑃’ en full 
oscillationscykel under samma tidsperiod 𝑇.  Vinkelfrekvensen ges också av  
 
𝜔 = 2𝜋𝑓,     (3.5.1.11) 
 
 där 𝑓 är frekvens som i sin tur ges av 𝑓 = F

_
 . Vinkelfrekvens visar antal radianer per sekund 

medan frekvens visar antal cykler per sekund. I EHS beror amplituden inte av svängningens 
period och frekvens (Young & Freedman, 2016:439). Med hjälp av ekvationen (3.5.1.11) kan 
ekvationen (3.5.1.10) skrivas om som  
 
𝑥 = 𝐴 ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡 − 𝜑).      (3.5.1.12)  
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SHS beskrivs som en ändlig linjär kombination (summa) eller en oändlig serie av EHS där 
för motsvarande vinkelfrekvenser 𝜔K och 𝜔a av varje par av EHS 𝑘 och 𝑙 är deras kvot cd

ce
 ett 

rationellt tal7. Det innebär för detta par av EHS att det finns en tid 𝑡K,a som upprepas efter 
period 𝑇K,a, dvs 𝑡K,a + 𝑇K,a𝑛, 𝑛 ∈ ℤ, s.a. om frekvensen 𝑓K är ett heltal är frekvensen 𝑓a också ett 
heltal, då 𝜔K = 2𝜋𝑓K och 𝜔a = 2𝜋𝑓a. Då ger funktionen 𝑥 = 𝐴K sin(𝜔K𝑡) + 𝐴a sin(𝜔a𝑡) ett 
mönster som upprepar sig efter perioden 𝑇K,a. Det gäller också om vi fortsätter att addera 
alla vågor i den linjära kombinationen eller serien. Om det finns ett cf

cg
 för något par av EHS 

𝑜 och 𝑝 som inte är ett rationellt tal, är den totala sammansatta svängningen icke-periodisk 
och har alltså inte ett tydligt upprepande mönster. 
 

3.5.2 Fourieranalys 
Detta delavsnitt beskriver matematiska verktyg och dess bevis i den mån det är aktuellt för 
detta arbete. Jean Baptiste Joseph Fourier presenterade en revolutionär idé att varje 
periodisk funktion 𝑢(𝑡) = 𝑢(𝑡 + 𝑇𝑛), 𝑛 ∈ ℤ kan representeras av en serie sinus- och 
cosinustermer (Sayood, 2006:362). Den kallas för fourierserien, 
 
𝑢(𝑡) = kl

$
+ ∑ (𝑎n cos

$onp
_
+ 𝑏n sin

$onp
_
)r

nsF ,      (3.5.2.1) 
 
där 𝑇 = F

t
  är period, 𝑛 = c

$o
 är frekvens och 𝑡 är tid. 𝑎n och 𝑏n, där 𝑛 ∈ ℤ, kallas för 

fourierkoefficienter. Serien kan också skrivas om som 
 
𝑢(𝑡) = ∑ 𝑑n sin(

$onp
_
+ 𝜑n)r

nsv ,   (3.5.2.2) 
 
där 𝜑n = tanYF wx

kx
 motsvarar svängningens fasförskjutning och 𝑑n = V(𝑎n)$ + (𝑏n)$ är dess 

amplitud (Wright, 2009), (Benson, 2008:17). Fördelningen av amplituder av varje EHS i 
fourierserien som en funktion av frekvensen hos varje EHS kallas för frekvensspektrum. 
Villkoret 𝑛 ∈ ℤ är viktigt för att det ger rationella kvot mellan frekvenserna av varje par 
enkla vågor i serien. En signal kan ”brytas ner” på oändligt många olika sätt, exempelvis 
mha kvadratiska eller triangulära vågor. Men sinus- och cosinusfunktioner har egenskapen 
”sinusformig trohet”, vilket innebär att om man manipulerar amplitud och fas förändras inte 
dess frekvens och vågform, vilket är möjligt bara med sinus- och cosinusvågor (Smith, 
1999:142). Samtidigt är en sinusfunktion en lösning till ordinära differentialekvationen 
(ODE) för enkel harmonisk svängning (Benson, 2008).  
 
Om vi beskriver fourierserien kan vi betrakta mängden av funktioner  
 

y1, cos z1
2𝜋
𝑇 𝑡{ , sin z1

2𝜋
𝑇 𝑡{ , cos z2

2𝜋
𝑇 𝑡{ , sin z2

2𝜋
𝑇 𝑡{ , cos z3

2𝜋
𝑇 𝑡{ , sin z3

2𝜋
𝑇 𝑡{ ,… } 

 
som en uppsättning av basvektorer av ett vektorrum för alla periodiska svängningar. Vi ska 
visa att denna basuppsättning är ortonormal vilket innebär att alla basvektorer är 
enhetsvektorer samt att de är ortogonala till varandra. I fall av en mängd av funktioner 

                                                
7 Rationella tal ℚ är mängden av alla tal som kan skrivas som en kvot av två heltal.  
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{𝑓F(𝑡), 𝑓$(𝑡)… }	sägs den vara ortonormal på intervallet [a, b] om  

⟨𝑓n(𝑡), 𝑓L(𝑡)⟩ = ∫ 𝑓n(𝑡)
w
k 𝑓L(𝑡)𝑑𝑥 = y1, då	𝑛 = 𝑚

0, då	𝑛 ≠ 𝑚.    (3.5.2.3) 

 
Då får vi att  

• ⟨1, cos �𝑛 $o
_
𝑡�� = $

_ ∫ cos �𝑛 $o
_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 0    (3.5.2.4) 

• ⟨1, sin �𝑛 $o
_
𝑡�� = $

_ ∫ sin �𝑛 $o
_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 0    (3.5.2.5) 

• �cos �𝑛 $o
_
𝑡� , sin �𝑚 $o

_
𝑡�� = $

_ ∫ cos �𝑛 $o
_
𝑡� sin �𝑚 $o

_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 0    (3.5.2.6) 

• �cos �𝑛 $o
_
𝑡� , cos �𝑚 $o

_
𝑡�� = $

_ ∫ cos �𝑛 $o
_
𝑡� cos �𝑚 $o

_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 0, då 𝑛 ≠ 𝑚    (3.5.3.7) 

• �sin �𝑛 $o
_
𝑡� , sin �𝑚 $o

_
𝑡�� = $

_ ∫ sin �𝑛 $o
_
𝑡� sin �𝑚 $o

_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 0, då 𝑛 ≠ 𝑚     (3.5.2.8) 

för alla 𝑛,𝑚 ∈ ℤ�, vilket visar att basen är ortogonal. Sedan får vi att 

• �cos �𝑛 $o
_
𝑡� , cos �𝑛 $o

_
𝑡�� = $

_ ∫ cos$ �𝑛 $o
_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 1, då 𝑛 ≠ 𝑚    (3.5.2.9) 

• �sin �𝑛 $o
_
𝑡� , sin �𝑛 $o

_
𝑡�� = $

_ ∫ sin$ �𝑛 $o
_
𝑡�$o

v 𝑑𝑥 = 1, då 𝑛 ≠ 𝑚    (3.5.2.10) 

för alla 𝑛 ∈ ℤ�, vilket visar att basen är ortonormal. Varje periodisk svängning i det 
ovannämnda vektorrummet kan representeras som en viktad summa (eng. ”weighted sum”) 
av den vektorbasen, vilket är inget annat än fourierserien (3.5.2.1). Eftersom basen är 
ortonormal kan vi beräkna fourierkoefficienterna {𝑎n}nsvr  samt {𝑏n}nsFr  med hjälp av 
inreprodukt av fourierserien 𝑢(𝑡) och {cos $onp

_
}nsvr  respektive {sin $onp

_
}nsFr . Det är eftersom  

 
 〈𝑢(𝑡), cos $oLp

_
〉 = ∑ 𝑎n 〈cos

$onp
_
, cos $oLp

_
〉r

nsv = 𝑎L 〈cos
$oLp
_
, cos $oLp

_
〉 = 𝑎L    (3.5.2.11) 

 
respektive 
 
 〈𝑢(𝑡), sin $oLp

_
〉 = ∑ 𝑏n 〈sin

$onp
_
, sin $oLp

_
〉r

nsF = 𝑏L 〈sin
$oLp
_
, sin $oLp

_
〉 = 𝑏L    (3.5.2.12) 

 
för 𝑚 ∈ ℤ�.	Alltså erhålls fourierkoefficienterna som  
 

• 𝑎n = 〈𝑢(𝑡), cos $onp
_
〉 = $

_ ∫ 𝑢(𝑡) cos $onp
_
𝑑𝑡_

v     (3.5.2.13) 

• 𝑏n = 〈𝑢(𝑡), sin $onp
_
〉 = $

_ ∫ 𝑢(𝑡) sin $onp
_
𝑑𝑡_

v     (3.5.2.14) 

• 𝑎v = 〈𝑢(𝑡), cos 0〉 = F
_ ∫ 𝑢(𝑡)𝑑𝑡_

v .   (3.5.2.15)  

Fourierserien 𝑢(𝑡) är en funktion av tid men den kan också representeras som en funktion 
av läge 𝑢(𝑥) (Sayood, 2006:364) om vi utgår från att utbredningshastigheten av ljud är 
konstant i ett givet medium samt att ljudhastigheten är proportionell mot läge och omvänt 
proportionell mot tid (period). Funktionens värde 𝑢 visar den totala signalens intensitet vid 
ett konkret tids-/lägesmoment som är observerbart på ett oscilloskop. Frekvensspektrumet 
är en annan representation av signalens data för att komma åt övriga egenskaper för att mer 
fullkomligt analysera signalen samt kunna manipulera den (Sayood, 2006:364).  
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Fourierserien samt formlerna för beräkning av koefficienterna kan representeras på en 
komplex form, som är mer användbar samt är mer matematiskt enkel och bekväm, med 
hjälp av Eulers formel  
 
𝑒�� = cos 𝜃 + 𝑖 sin 𝜃.     (3.5.2.16)  
 
Från Eulers formel följer att  
 

cos 𝜃 = ;���;���

$
      (3.5.2.17) 

 
samt  
 

sin 𝜃 = Y�;����;���

$
.      (3.5.2.18) 

 
Vi sätter detta i trigonometriska fourierserien (3.5.2.1) med avseende på att 𝜃 = $o

_
𝑛𝑡 och får  

𝑢(𝑡) = ∑ (𝑐n𝑒
�[�� npr

nsYr ).     (3.5.2.19) 
 
Koefficienterna {𝑐n}nsvr  är representationer av serien 𝑢(𝑡) med avseende på dess uppsättning 

av basvektorer. {𝑐n}nsYrr  ges också av ortonormalitet av basen �𝑒�
[�x�
� � för 𝑛 ∈ ℤ�. För varje 

par av funktioner i en bas {𝑓F(𝑡), 𝑓$(𝑡)… } av komplexa periodiska funktioner definieras 
inreprodukt som  
 
⟨𝑓n(𝑡), 𝑓L(𝑡)⟩ = ∫ 𝑓n(𝑡)

w
k 𝑓L∗(𝑡)𝑑𝑥,    (3.5.2.20)  

 
där 𝑓L∗(𝑡) är komplexkonjugat av 𝑓L(𝑡) och 𝑚,𝑛 ∈ ℤ�. Vi kan observera att 
   

⟨𝑢(𝑡), 𝑒�
[�
� Lp� = ∫ 𝑢(𝑡)𝑒Y�

[�
� Lp𝑑𝑡_

v = ∫ �∑ 𝑐n𝑒
�[�� npr

nsYr � 𝑒Y�
[�
� Lp𝑑𝑥_

v =

∑ 𝑐n ∫ 𝑒Y�
[�
� (nYL)p𝑑𝑥_

v
r
nsYr = 𝑐L ∫ 𝑒Y�

[�
� (LYL)p𝑑𝑥_

v = 𝑇𝑐L.    (3.5.2.21) 
 
Alltså ges fourierkoefficienterna som 
 

𝑐n = ⟨𝑢(𝑡), 𝑒�
[�
� np� = F

_ ∫ 𝑢(𝑡)𝑒Y�
[�
� np𝑑𝑡_

v .    (3.5.2.22) 

 
Fourierkoefficienten 𝑐n är en funktion av EHS:s frekvens 𝑛 och kan också skrivas som 𝑈(𝑛) 
och uttrycket (3.5.2.22) kallas generellt för fouriertransform. Med avseende på 
trigonometriska koefficienter {𝑎n}nsvr  och {𝑏n}nsFr  får vi att 𝑐v =

kl
$

, 𝑐n =
kxY�wx

$
, 𝑐Yn =

kx��wx
$

 . 
Medan fouriertransform används för att analysera hur signalen varierar i frekvensdomänen 
behövs det i vissa sammanhang att man återkonstruerar signalen utifrån 
frekvenskomponenterna. Då används invers fouriertransform (Sayood, 2006:366) 
 

𝑢(𝑡) = 𝑈(𝑛)𝑒�
[�
� np𝑑𝑛.     (3.5.2.23) 
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3.5.3 Musikalisk ton och brus  
Ljud beskrivs i fysiken som ett mekaniskt vågfenomen. Mekaniska vågor uppstår i ett 
system, medium om vi stör det från jämviktsläge; i ljudets fall handlar det om svängningar 
mellan mediets hög- och lågtryck-områden (Young &Freedman, 2016:468). Ljudvågor 
passerar därmed igenom detta medium och överför energi. Mediet kan vara olika och 
befinna sig i olika tillstånd: fast, flytande och gasformigt. Akustik är en del av fysiken som 
studerar ljudvågor som sprider sig genom ett medium. Ljudspridning i luften är av 
huvudintresse för oss i detta arbete. 
 
Ljudvågor, som sammansatta svängningar i ett elastiskt medium, kan vara periodiska och 
icke-periodiska. Enligt Fourier kan varje periodisk signal (i detta fall en periodisk ljudvåg8) 
representeras av en fourierserie (3.5.2.1) där mha fouriertransform kan man beräkna 
signalens frekvensspektrum och därmed fas och amplitud av varje enkel ljudvåg (EHS) som 
är spektrumets beståndsdel. Enligt Benson (2008) uppfattas amplituden hos en enkel 
ljudvåg av öronen som vågens intensitet. Frekvens	uppfattas som vågens ton. I fourieranalys 
är amplituderna av EHS {|𝑐n|}nsvr  av huvudintresse eftersom disposition av dessa värden för 
alla frekvenser bestämmer klangfärg av den totala ljudsignalen.  
 
En total signal som vi uppfattar i verkligheten som en stabil musikalisk ton med en konkret 
frekvens är egentligen approximativt periodisk eftersom den huvudsakligen består av 
vågkomponenterna vars frekvenser bygger rationella kvot mellan varandra (se delavsnitt 
3.5.1) men till signalen blandas också in ”brus” (eng. ”noise”) med frekvenser som inte 
bygger rationella kvot med den periodiska basen av signalen. Låt oss ta en flöjt och 
analysera ljud av en dess ton genom ett oscilloskop (se fig. 3.5.3.1).  
 

  
Figur 3.5.3.1 En flöjts ljudvåg i oscilloskopet. 
 
Det kan observeras att mönstret upprepar sig efter ett visst tidsintervall men inte exakt och 
grafen ser inte ut som en enkel sinusvåg heller. Detta är ett exempel på en approximativ SHS 
med en liten ”inblandning” av brus.  
 
Låt oss ta fourierutvecklingen (3.5.2.2) och ersätta F

_
 med 𝐹 eftersom frekvens är omvänt 

proportionell mot period. Det ger 
 
𝑢(𝑡) = ∑ (𝑑n sin(2𝜋𝐹𝑛𝑡 + 𝜑n)r

nsv .   (3.5.3.1) 
 

                                                
8 En ljudvåg kan betraktas som periodisk om intensiteten av ljud mäts på samma ställe vid en källa med en stabil 
oförändrad ljudsignal. Annars, vid spridning av signalen i luften, uppstår en dämpningseffekt och ljudets intensitet 
sjunker vid förflyttning bort från ljudkällan.  
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Huvudtonhöjden av en periodisk ljudsignal som man hör svarar mot termen 
𝑑F sin(2𝜋𝐹𝑡 + 𝜑F) i motsvarande periodiska serien, dvs är den lägsta frekvensen i serien. 
Denna ton uppfattas som den högsta, dvs har den största intensiteten (amplitud), och kallas 
för grundton. Termerna {𝑑n sin(2𝜋𝐹𝑛𝑡 + 𝜑n)} för 𝑛 ∈ 2,3,4, …, som har respektive 
frekvenserna 2𝐹, 3𝐹, 4𝐹, ..., kallas för den periodiska ljudsignalens övertoner (termerna för 
𝑛 ∈ 1,2,3,4… kallas för partialtoner (eng. ”harmonics”) (Wright, 2009:113). Tydligen är alla 
kvot K�

a�
= K

a
 mellan partialtonerna i periodiska serien rationella. Varje överton (k:te 

partialton) 𝑦K = 𝑑K sin(2𝜋𝐹𝑘𝑡 + 𝜑K), om vi representerar den av en graf i 𝑦𝑡-
koordinatsystem, förflyttar sig horisontellt på 𝜑K, komprimeras i 𝑡-led med faktor 𝑘 samt 
expanderar i 𝑦-led med faktor 𝑑K. Den totala signalens övertoner uppfattas inte av 
människan som separata toner. Det är dispositionen av värdena på 𝑑 som representerar 
amplituderna av motsvarande övertoner i serien som spelar en viktig roll i bestämning av 
signalens klangfärg. Dispositionen av värdena på 𝜑, som representerar övertonernas 
respektive fasförskjutningar, spelar dock inte roll i bestämning av signalens klangfärg 
(Wright, 2009:114). Tillsammans uppfattas alla partialtoner som en ton av frekvens 𝐹.  
 
Icke-periodiska ljudsignaler (vars frekvenskvot är irrationella) uppfattas generellt som brus 
vilket inte har någon specifik tonhöjd, exempelvis när man smäller i en dörr. Icke-periodiska 
signalen kan vara en liten del av den totala signalen, som i exemplet med flöjten. Det är ett 
annat kriterium för instrumentens klangfärg. Det gör att ljudvågens mönster inte upprepar 
sig exakt utan ungefär likadant, som exempelvis i flöjtens fall (se fig. 3.5.3.1). I det 
sammanhanget är inget ”naturligt” ljud periodiskt i en absolut mening, för en periodisk 
ljudsignal är en teoretisk modell. Det finns också svårare periodiska signaler som hjärnan 
inte orkar tolka som musikaliska och då uppfattas de som brus, exempelvis om vi tar en del 
av ett brus och gör den cyklisk med en större period.  
 
3.5.4 Intervall, temperering 
Musikaliska toner skiljer åt från varandra inte bara i klangfärg utan i tonhöjd av dess 
motsvarande partialtoner, speciellt grundtoner. I musik kallas en distans mellan två toner 
för ”intervall” (inte samma sak som ”intervall” i matematik). Dessa intervall mäter 
musikerna vanligtvis i toner och halvtoner (Wright, 2009). De gamla grekerna visste att 
frekvens av strängens vibration är omvänt proportionell mot dess längd (Wright, 2009:50), 
vilket innebär att om vi klämmer en sträng på mitten kommer strängens ton att ha en 
dubbelt så stor frekvens. Intervallet mellan tonen av en frekvens 𝐹 och tonen av frekvensen 
2𝐹 kallas för oktav. 

 
 Figur 3.5.4.1 Pianotangentbord. 
 
För tydligheten, låt oss betrakta ett pianotangentbord (se fig. 3.5.4.1). Vi observerar att 
pianotangentbordet delas i likadana segment. Dessa segment kallas också för oktaver och 
varje tangent i en sådan oktav svarar mot en musikalisk ton av en viss frekvens. Oktaverna 
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är numrerade och varje ton i oktav 𝑋 har dubbelt så stor frekvens som den motsvarande 
tonen i oktav 𝑋 − 1. Låt tonen 𝐴¡ ha frekvensen 4409 Hz. Så ska tonen 𝐴¢ ha frekvensen 880 
Hz. Oktavtonerna skiljer sig åt mellan varandra med grad av faktor 2, nämligen 
 
𝐹< = 𝐹v2<,    (3.5.4.1) 
 
där 𝐹v är bastonens frekvens medan 𝐹< är frekvensen av den motsvarande tonen efter 𝑥 
oktaver. Alltså är frekvensskalan exponentiell. Namn på tonerna upprepar sig från oktav till 
oktav. Varje oktavsegment består av 12 tangenter (7 vita och 5 svarta) och varje par av 
granntangenter ger ett exakt halvtonintervall. Det är den 12-kromatiska skalan. Frekvensen 
av den övre tonen i halvtonsintervallet är större med faktor √2\[ . Varje intervall består av ett 
visst antal halvtoner10. I ett intervall med 𝑦 halvtoner mellan den övre och den undre tonen 
beräknas den övre tonens frekvens med avseende på frekvensen av den undre tonen 
likadant som i (3.5.4.1), nämligen  
 
𝐹¤ = 𝐹v( √2

\[ )¤.    (3.5.4.2) 
 
Observera att 𝑦 ∈ (ℤ� ∪ 0) om intervallet beräknas ”uppåt” och 𝑦 ∈ ℤY om det beräknas 
”nedåt”. Ett sådant sätt att stämma ett piano (där intervallen mellan alla par granntangenter 
är samma) kallas för liksvävande temperatur (Wright, 2009:6). Eftersom mätning av 
intervall i frekvenser är multiplikativ och alltså exponentiell, är den kontraintuitiv att 
behandla i praktiken. Mätning med halvtoner är däremot logaritmisk och alltså additiv och 
då kan vi representera skillnaden mellan tonerna i ett intervall mha termer, vilket är 
betydligt enklare i behandling. Om 𝑦 är ett antal halvtoner från tonen med en frekvens 𝐹v till 
tonen med frekvensen 𝐹¤, får vi från (3.5.4.2) att 
 
𝑦 = log √$\[

�¦
�l

 .   (3.5.4.3) 
 
Detta ger att varje par av samma intervall med olika bastoner har samma avstånd på grafen 
(se fig. 3.5.4.2) (Wright, 2009:57).

 
Figur 3.5.4.2 Plottning av en multiplikativ (exponentiell) och additiv (logaritmisk) representation av musikaliska 
intervall.  

 
3.5.5 Konsonans och Pythagoras komma 
Varje musikaliskt intervall låter unikt. Det är främst kombinationen av intervall som gör att 
vi uppfattar skillnad mellan olika melodier. Ett oktavintervall mellan två toner 𝑎 och 𝑏, där 
�§
�̈
= 2, erkänner hjärnan som det mest konsonanta (vällåtande) intervallet; det låter nästan 

                                                
9 Tonen 𝐴¡ på 440 Hz är en allmän standard (ISO16) för avstämning av musikinstrument.  
10 Förväxla inte begreppen ton [1] som en tonhöjd av en viss frekvens och ton [2] som summa av två halvtoner – 
enheten för att mäta intervall mellan två toner [1].  
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som en ton. Av den anledningen ges tonerna som bygger ett oktavintervall samma namn 
(Wright, 2009:61,97). Eftersom det inte bara är grundtonen av den andra tonen som 
fördubblas i oktavintervallet utan alla partialtoner, innehåller den under tonen också alla 
dessa partialtoner, vilket bidrar till att oktavintervallet låter konsonant (Benson, 2008:137). 
Om den övre tonen i ett oktavintervall har mängden partialtoner {𝑛𝑓}nsFr , har den undre 

tonen mängden partialtoner �𝑚 t
$
�
LsF

r
 för 𝑛,𝑚 ∈ ℕ. Exempelvis har tonen 𝐴¡ mängden 

partialtoner – 440 Hz, 880 Hz, 1320 Hz, 1760 Hz… medan tonen 𝐴ª – 220 Hz, 440 Hz, 660 
Hz, 880 Hz, 1100 Hz, 1320 Hz, 1540 Hz, 1760 Hz… Intervallet precis kvint (eng. ”just 
fifth”), som konstrueras av faktor 3/2, betraktas av oss som nästa konsonanta intervall. 
Varje tredje partialton av intervallets undre ton motsvarar varje andra partialton av den övre 
tonen.  
Generellt betraktas ett intervall som konsonant om dess motsvarande partialtonkvot kan 
representeras som L

n
 där 𝑚 och 𝑛 är små heltal; ju mindre dessa tal är desto mer konsonant 

blir intervallet (Wright, 2009:125). Intervall för vilket gäller att L
n
∈ ℚ� heter rationella; om  

L
n
∉ ℚ� heter det irrationella. Rationella konsonanta intervall kallas också för precisa 

intervall (eng. ”just intervals”). 
  
Stämning av ett instrument där intervallkonstruktion bygger på oktaver och precisa 
kvintintervall kallas för Pythagoras stämning. Pythagoras stämning ger möjlighet att 
stämma alla 12 oktavtoner av 12-kromatiska skalan (Benson, 2008:156). Exempelvis 
konstrueras intervallet stor sekund (en helton) genom två kvintsteg upp och ett oktavsteg 

ned, nämligen �ª
$
�
$
∙ �$

F
�
YF
= ¬


 och intervallet liten sekund konstrueras av �ª

$
�
Y¢
∙ �$

F
�
ª
= $¢®

$¡ª
. 

Pythagoras kom fram till att intervallet som konstrueras av 12 precisa kvintintervall är 
nästan (men inte exakt!) samma som ett intervall som konstrueras av 7 oktavintervall 

(Wright, 2009:131). Faktorn som skapas av 12 kvinter är �ª
$
�
F$
≈ 129,75 och av 7 oktaver 

�$
F
�
²
= 128. Intervallet som konstrueras av �ª

$
�
F$
∙ �$

F
�
Y²
≈ 1,01364 kallas för Pythagoras 

komma. Detta komma representerar avvikelse som vi kan få om vi stämmer 12-kromatiska 
skalan mha oktaver och precisa kvinter (Wright, 2009:131).   
 
Liksvävande temperatur innebär att alla intervall förutom oktaven bygger en irrationell 
kvot. Varje rationellt (precist) intervall som bygger kvoten L

n
 för 𝑛,𝑚 ∈ ℤ� är intervallet 

mellan bastonens n:te och m:te partialtoner (Wright, 2009:132-133). Även om liksvävande 
temperatur är baserad på irrationella kvot är den en väldigt nära approximation av precisa 
intervall i 12-kromatiska skalan och människans öra kan mestadels inte upptäcka denna 
skillnad (Wright, 2009:133).  
 
3.6 Digitaliseringsteori 
 
3.6.1 Kvantisering och Bit Depth  
En ljudsignal som sprids i form av vibration i ett medium är analog och kan alltså beskrivas 
som en kontinuerlig funktion 𝑃 = 𝑓(𝑡), där 𝑃 ∈ ℝ, som mått på ljudets intensitet (tryck i 
luften), förändras med tiden 𝑡. Denna förändring registreras kontinuerligt av en 
ljudinspelningsenhet och transformeras till motsvarande förändring i spänning 𝑈(𝑡) ∈ ℝ. 
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Den analoga elektriska signalen omvandlas av en ADC (Analog-Digital Converter) till en 
diskret form genom att spara ett fixerat ändligt antal mätningar på 𝑈 per tidsenhet (sekund).  
Dessa diskreta intensitetsvärden 𝑈 kallas för samplingar (eng. ”samples”) och lagras på en 
digital minnesenhet i binär form. 𝑈 kan anta vilket som helst reellt värde på intervallet 
[𝑈L�n, 𝑈Lk<] medan det digitala minnet tillåter ett ändligt antal möjliga värden som varje 
sampling kan anta. Antalet bitar av information i minnet som varje sampling antar är fixerat 
för hela audiofilen och kallas för Bit Depth. För Bit Depth värde 𝑥 är varje sampling 𝑥 bitar 
lång, vilket ger 2< möjliga bitkombinationer. Bit Depth representerar alltså samplingarnas 
upplösning.  
 
Eftersom den analoga signalen 𝑈 är kontinuerlig medan Bit Depth 𝑥 bara förmedlar 
heltalsvärden som ligger mellan 0 och 2< − 1 fördelas intervallet [𝑈L�n, 𝑈Lk<] till 2< 
ekvidistanta subintervall som heter kvantiseringssteg ∆ och ges av  
 
∆= ¹º¨»Y¹º�x

$»
.   (3.6.1.1) 

 
Signalens mätningar 𝑈(𝑛) vid diskreta tidpunkter avrundas då till de närmaste 
kvantiseringsnivåerna 𝑈¼(𝑛) och omvandlas sedan till motsvarande binära heltalsvärden k, 
då 0 ≤ 𝑘 ≤ 2< − 1. Denna avrundningsprocess kallas för likformig11 kvantisering (se fig. 
3.6.1.1). Likformig kvantisering kan pågå på två sätt:  

1) Mid Rise: när ett värde 𝑈(𝑛) hamnar i ett intervall [𝑘∆, (𝑘 + 1)∆] avrundas 
det till 𝑈¼(𝑛) = 𝑘∆ + ∆

$
, där 𝑘 = ¾¹(n)

∆
¿. 

2) Mid Tread: när ett värde 𝑈(𝑛)  hamnar i ett intervall À𝑘∆ − ∆
$
, 𝑘∆ + ∆

$
Á 

avrundas det till 𝑈¼(𝑛) = 𝑘∆, där 𝑘 = ¾¹(n)
∆
+ F

$
¿.  

 
Figur 3.6.1.1 Diskretisering och likformig kvantisering vid Bit Depth – 3. Den vågräta axeln representerar tiden vid 
vilken samplingarna mäts medan den lodräta axeln representerar värden som respektive samplingar kan anta.  
 
Skillnaden mellan det ursprungliga värdet 𝑈(𝑛) och dess avrundning 𝑈¼(𝑛) kallas för 
kvantiseringsfel (eng. ”quantisation error”) 𝜀(𝑛) och ges av 𝜀(𝑛) = |𝑈(𝑛) − 𝑈¼(𝑛)|. Eftersom 
kvantiseringsfel inte är förutsägbara för varje sampling, betraktas de statistiskt. Antag att 
ADC använder algoritmen Mid Tread. 𝜀(𝑛) sägs då vara likformigt fördelat på intervallet 
[− ∆

$
; ∆
$
] runt omkring motsvarande 𝑈¼ som är intervallets mittpunkt. ∆

$
 är maxvärdet av 𝜀(𝑛). 

                                                
11 En likformig kvantisering innebär att alla kvantiseringsstegen är lika till skillnad från en icke-likformig 
kvantisering som exempelvis är mer lämplig för att spela in ett tal.  
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Kvantiseringsfel ger upphov till framväxten av extra partialtoner som är relaterade till den 
ursprungliga signalen som i sin tur uppfattas som förvrängning (eng. ”distortion”). Denna 
förvrängning kallas för kvantiseringsbrus (eng. ”quantisation noise”). För att analysera 
kvantiseringsbruset får vi tag på Signal-To-Quantisation-Noise-Ratio (SQNR) som ges av 
 
𝑆𝑄𝑁𝑅 = ÈkÉ[¹]

ÈkÉ[Ê]
,    (3.6.1.2) 

 
där 𝑉𝑎𝑟[𝑈] är signalens varians12 som i sin tur ges av 
 

𝑉𝑎𝑟[𝑈] =
(
Íº¨»�Íº�x

[ )[

$
= (¹º¨»Y¹º�x)[


,    (3.6.1.3) 

 
 samt 𝑉𝑎𝑟[𝜀] är varians av kvantiseringsfelet som ges av  

 𝑉𝑎𝑟[𝜀] = ∫ 𝜀$𝑓(𝜀)𝑑𝜀
�∆[
Y∆[

,    (3.6.1.4) 

 
där 𝑓(𝜀) = F

∆
[Y�Y

∆
[�
= F

∆
 eftersom 𝑓(𝜀) är likformigt fördelat.  

∫ 𝜀$𝑓(𝜀)𝑑𝜀
�∆[
Y∆[

= F
∆ ∫ 𝜀$𝑑𝜀 = ∆[

F$

�∆[
Y∆[

 .   (3.6.1.5)  

 
Alltså får vi att  
 

𝑆𝑄𝑁𝑅 =
(Íº¨»�Íº�x)

[

Î
∆[
\[

= [använd	uttrycket	(3.6.1.1)] = ª
$
2$<.    (3.6.1.6) 

 
När vi arbetar med referensspänning (spänning som motsvarar ljudsintensitet) är det 
bekvämt att använda decibelskalan.  
 
 𝑆𝑄𝑁𝑅ÖZ = 10 logFv

ÈkÉ[¹]
ÈkÉ[Ê]

= 

 = 10 logFv
ª
$
+20𝑥 logFv 2 ≈ 1.76 + 6.02𝑥	𝑑𝐵,    (3.6.1.7)  

 
där 𝑥 är Bit Depth (antalet kvantiseringsbitar). Det innebär att den kvantiserade signalen 
förbättras med ≈6dB (dB har 10-logaritmisk skala) för varje bit som adderas till Bit Depth. 
Uttrycket (3.6.1.7) approximerar kvantiseringsbrus vid tillräckligt höga Bit Depth-nivåer.  
 
Kvantiseringsfelet är skillnaden mellan signalintensitetens verkliga värde och dess 
avrundade värde. Av denna anledning dras en slutsats att ju mindre signalens amplitud är 
desto mer är den utsatt för förvrängning. För att undvika dessa förvrängningar används 
dithering som förhindrar korrelation mellan kvantiseringsbruset och den kvantiserade 
signalen. Dithering används vid analog-till-digital-processen samt vid reducering av Bit 
Depth och går ut på att man lägger till en typ av pseudo-slumpbrus till signalen innan 
kvantiseringsprocessen så att korrelationen mellan signalen och kvantiseringbruset 
elimineras. Som ett resultat av dithering blir det totala bruset större men bandningseffekten 

                                                
12 Ljudsignalen sprids i ett medium som en fluktuation av dess låga och höga tryck och då antas att signalens 
spänningsavbildning fluktuerar runt värdet ¹º¨»Y¹º�x

$
.  
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undviks och därmed blir den informativa representationen av den ursprungliga signalen 
bättre (mindre information förloras).  
 

3.6.2 Diskretisering och Sample Rate  
Processen att omvandla den analoga signalen till en följd av diskreta mätningar 
(intensitetsvärden) kallas för diskretisering (eng. ”discretization”). Antal sådana mätningar 
per sekund kallas för Sample Rate; exempelvis innebär värdet 44,1 kHz att signalen 
registreras 44	100 gånger per sekund. Digital lagring innebär i så fall att vi inte kan undvika 
förlust av data eftersom 𝑡 ∈ ℝ och det varken går att lagra samplingar med oändligt stor Bit 
Depth eller oändligt många samplingar på ett ändligt minne. Då är frågan hur hög 
kvantisering och diskretisering ska vara i relation till typen av information som ska lagras. I 
delavsnitt 3.5.2 beskrevs hur varje periodisk signal kan representeras med hjälp av 
fourierserier (formlerna 3.5.2.1 och 3.5.2.2). Nyquist-Shannons sats säger att den maximala 
frekvensen som kan representeras vid digitalisering av en analog signal är exakt hälften av 
Sample Rate. Frekvensen som är hälften av Sample Rate kallas för nyquistfrekvens (Benson, 
2008:244). Det medför att de frekvenser som ligger under nyquistfrekvensen kommer att 
återskapas från samplingarna exakt, utan förlust medan frekvenserna som ligger ovanför ger 
upphov till nya oönskade frekvenser som ligger under nyquistfrekvensen eftersom de kan 
återskapas av samma samplingar (se fig. 3.6.2.1).

 
 
Figur 3.6.2.1 Ett exempel på två vågor som kan återskapas av samma uppsättning av samplingar.  
 
Antag att funktionen 𝑢t(𝑡) = 𝐴 cos(2𝜋𝑓𝑡) representerar en enkel harmonisk signal med 
frekvensen 𝑓. Den diskretiseras vid Sample Rate 𝑁. Antag också att 𝑓 är större än 
nyquistfrekvensen, 𝑓 = ×

$
+ 𝜖. För 𝑀:te sampling har vi då 

 
 𝑢t �

Ú
×
� = 𝐴 cos �2𝜋𝑓 Ú

×
� =𝐴 cos �2𝜋 �×

$
+ 𝜖� Ú

×
� = (−1)Ú𝐴 cos �2𝜋𝜖 Ú

×
�.   (3.6.2.1) 

 
Vet att cos(−𝑣) 	= cos 𝑣	och då observerar vi att tecknet bredvid 𝜖 inte spelar någon roll, 
nämligen 𝑀:te sampling antar samma värde 𝑢t för frekvensen 𝑓� =

×
$
+ 𝜖 som för frekvensen 

𝑓Y =
×
$
− 𝜖. Av denna anledning ”reflekteras” 𝑓� genom nyquistfrekvensen som 𝑓Y vilka 

återskapas i första hand. Denna effekt kallas för aliasing (se fig. 3.6.2.1) (Benson, 2008:244). 
Dessa extrafrekvenser ger också upphov till ett brus. Människan kan uppfatta frekvenserna i 
intervallet 20 – 20 000 Hz. Sample Rate 𝑁 = 44	100	𝐻𝑧 är populär eftersom dess 
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nyquistfrekvens är ¡¡	Fvv
$

	= 22	050	𝐻𝑧 och då återskapas alla frekvenser som människan kan 
höra.  
 
3.6.3 Diskret Fourier Transform 
För att analysera spektrum används kontinuerlig fouriertransform (3.5.2.1) medan vid 
spektrumanalys av en diskretiserad signal får man frekvensspektrum med hjälp av diskret 
fouriertransform (DFT) (Benson, 2008:251) som ges av 
 

𝑢Ö(𝑘) = ∑ 𝑈Ön𝑒
Y[��xdÝÚYF

nsv ,   (3.6.3.1) 
 
där 𝑢Ö(𝑘) är andel av frekvensen 𝑘 då 0 ≤ 𝑘 < 𝑀, M är antal samplingar per tidsperiod 𝑇, 
𝑈Ön = 𝑈Ö(𝑛∆𝑡), ∆𝑡 är tidsskillnaden mellan grannsamplingar. Signalen återskapas med hjälp 
av invers DFT som ges av  
 

𝑈Ön = ∑ 𝑢Ö(𝑘)𝑒
[��xd
ÝÚYF

Ksv .   (3.6.3.2) 
 
Fast Fourier Transform (FFT) är en algoritm som är baserad på DFT men är mer effektiv 
beräkningsmässigt än DFT. Den betraktas inte i aktiviteten och diskuteras alltså inte i detta 
arbete.  
 
En fråga kan uppstå om att den ovannämnda version av fouriertransform gäller bara 
periodiska signaler vilka vanligtvis audioinspelningar inte har. Innan tillämpning av DFT på 
den diskretiserade signalen delas den upp i jättesmå segment som är 𝑇-långa och kallas för 
ramar (eng. ”frames”). Varje sådan ram betraktas som en vågperiod T av en periodisk signal 
och spektrum beräknas av varje sådan ram (Sayood, 2006:520). Eftersom diskretisering 
alltid är en approximation till en viss grad samt eftersom dessa ramar vidare behandlas av 
olika algoritmer, matchar ändpunkten av en ram oftast inte med startpunkten av den nästa. 
Det leder till att den totala signalens graf blir osammanhängande. För att undvika det 
används olika interpolationsalgoritmer, vilket är ett separat tema som inte heller ligger inom 
ramen för detta arbete.  
 
3.6.4 Användning av frekvensspektrum   
En viktig inspirationsidé av den utvecklade aktiviteten med fourieranalys är inte bara att 
presentera själva det matematiska konceptet utan att diskutera dess tillämpning särskilt 
inom digital ljudbehandling och komprimering.  
 
Under utveckling av det moderna internet blev komprimeringsteknologier en avgörande 
faktor. Samhället utvecklas och informationsmängden ökar. Då uppstår problemet om 
effektivisering av dess lagring och därmed överföring. Fouriertransform används vid 
komprimering av många olika typer av data, liksom video, bilder och audio. I detta arbete 
betraktar vi på ett ytligt sätt audiokomprimering.  
 
Det diskuterades redan att det inte kan existera en förlustfri digital inspelning på grund av 
teknologiska begränsningar av digitala minnesenheter som kräver diskretisering och 
kvantisering. Ljudkomprimering kan vara av två typer – förlustfri (eng. ”lossless”) och icke-
förlustfri (eng. ”lossy”) (Benson, 2008:240). Ett förlustfritt format innebär att vi kan 
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återställa den ursprungliga informationen som lagrades i form av en okomprimerad fil, 
exempelvis i WAV-format, där ljudsignalen lagras i form av samplingar. Exempel på 
förlustfria komprimeringsformat är FLAC, ALAC, APE, WMA Lossless. Ett icke-förlustfritt 
format tillåter en viss grad av degenerering (förlust), men till skillnad från förlustfria format 
tar det betydligt mindre plats på ett digitalt minne. Exempel på sådana format är MP3, AAC, 
WMA, Ogg Vorbis m.m.  
 
Icke-förlustfria format är relevanta i detta sammanhang för att fouriertransform används 
vid kodning till dessa format. Hela processen av kodning till ett icke-förlustfri format är 
väldigt komplicerad. Exempelvis är följande några tekniker som används inom kodning till 
mp3: 

1) Upplåning av bitar  
2) Joint stereokodning 
3) Huffmankodning 
4) Ignorering av frekvenserna under Fletcher-Munsons kurva 
5) Maskning (Benson, 2008:240).   

Punkter 4) och 5) innebär att signalen måste omvandlas från tidsdomänen till 
frekvensdomänen. Dessa tekniker använder sig av en psykoakustisk modell av mänsklig 
uppfattning. Det innebär utnyttjande av mekanismer där man ignorerar en typ av stimuli 
och fokusering på övriga typer av stimuli som människor har (Sayood, 2006:515-516). 
Frekvenserna på intervallet 20 – 20 000 Hz, som människan kan höra, uppfattas som olika 
starka. Fletcher och Munson beräknade i snitt hur starkt människor hör dessa frekvenser 
och representerade dessa data som en kurva (se fig. 3.6.4.1). Punkt 4) innebär då att de 
frekvenserna vars amplitudvärde ligger under hörbarhetströskeln ignoreras. 
Hörbarhetströskelkurvan visar för varje frekvens när den börjar bli hörbar när ingen annan 
signal låter samtidigt. Exempelvis, om vi väljer sådan Bit Depth att kvantiseringsbruset 
hamnar under Fletcher-Munsons kurva ignoreras det och sparas inte i den komprimerade 
filen (Sayood, 2006:517).  
 

 
Figur 3.6.4.1 Fletcher-Munsons kurva (Sayood, 2006:516). Den vågräta axeln representerar frekvensen medan den 
lodräta axeln representerar ljudintensitetsnivån (SPL – eng. ”sound pressure level”). En frekvens F av intensiteten I 
är hörbar för en genomsnittlig människa om motsvarande punkt på grafen ligger i det gråa området samt 
frekvensen är ohörbar om punkten ligger i det vita området under det gråa.  
 
Hörbarhetströskeleffekten ger upphov till spektrummaskning (eng. ”spectral masking”) 
vilken innebär att en ton av en viss frekvens höjer hörbarhetströskeln av frekvenserna inom 
det kritiska bandet omkring den (se fig. 3.6.4.2). De frekvenser som hamnar under 
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hörbarhetströskeln inom bandet filtreras bort, vilket ger upphov till en mer effektiv 
komprimering. Vid högre frekvenser är de kritiska banden bredare än vid lägre frekvenser 
(Sayood, 2006: 517). Temporal (icke-simultan) maskning är också en psykoakustisk effekt 
som innebär att 20 ms innan det maskerade bruset (pre-maskning) och ungefär 200 ms efter 
det maskerade bruset (post-maskning) blir signalen också maskerad (ohörbar) (Sayood, 
2006: 517).  
 

 
Figur 3.6.4.2 Maskning (Sayood, 2006:517). Som i fig. 3.6.4.1, representerar axlarna frekvensen och 
ljudintensitetsnivån. Den prickade linjen ovanför hörbarhetströskelkurvan representerar ökad hörbarhetströskel 
runt omkring den starka frekvensen, som i detta exempel är 1000 Hz.  
 

3.7 Sammanfattning och användning (matematik) 
Den laborativa aktiviteten som betraktas i detta examensarbete är tvärvetenskapligt. 
Avsnitten 3.5 – 3.6 presenterar formellt de matematematiska, tekniska och 
naturvetenskapliga begreppen som används i aktiviteten. I själva aktiviteten presenteras 
dock dessa begrepp på ett förenklat, ofta icke-formellt sätt. De begrepp som är aktuella för 
skolprogrammet är:  

• Periodiska och icke-periodiska svängningar 
• EHS differentialekvation 
• Ljudvågor som SHS 
• Fouriertransform, invers fouriertransform och frekvensspektrum 
• Musikaliska intervall och Pythagoras sats 
• Digitaliseringsteori (Sample Rate, Bit Depth) 
• Diskret fouriertransform (DSP).  

Aktivitetens utvecklingsprocess pågick iterativt. Dess innehåll uppdaterades efter varje 
testtillfälle. Det är inte alla dessa begrepp som ingår i den sista versionen av aktiviteten. 
Vissa element tillsattes under utvecklingsprocessen och andra togs bort. Mer om 
vidareutvecklingsprocessen samt om vilka begrepp som används i aktiviteten och var 
beskrivs i kapitel 4.  
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4 Vidareutveckling skolprogrammet 
I detta kapitel beskrivs i korthet skolprogrammets ursprungliga utseende som 
presenterades av Johan Thorssell (2013) samt hur det utvecklades vidare inom ramen av 
detta examensarbete.  

4.1 Skolprogrammets ursprungliga utseende 
Syftet med versionen av den laborativa aktiviteten som presenterades av Johan Thorssell 
(2013) var att hjälpa gymnasieelever att öka sina kunskaper inom matematisk modellering 
och inom fysiken av periodiska vågor (och speciellt ljudvågor) genom att presentera 
begreppet fourieranalys och koppla det till vardagen. Eleverna ska titta på en ljudvåg genom 
ett för dem nytt modellperspektiv, nämligen frekvensspektrumperspektivet. Då ska de bland 
annat undersöka sina röster samt musikaliska ljud utifrån frekvensdomänen.  
 
Eftersom fourieranalys är ett komplext begrepp, som är baserat på trigonometri och 
differentialkalkyl, kräver den en gradvis och systematisk presentation. Presentationen ska 
inte vara längre än ett standardtillfälle på Vetenskapens Hus som är en och en halv timme 
långt. Aktiviteten blir med dessa förutsättningar intensiv och innehåller en stor mängd 
information. Den kräver vidare att eleverna ska hålla många begrepp och formler i minnet 
för att förstå innehållet. Det ökar risken att eleverna tappar den röda tråden och därmed 
tappar koncentration. Av den anledningen är aktiviteten beroende av en väl förberedd 
PowerPoint-presentation för att stödja eleverna genom att ge svår men nödvändig 
information på ett tydligt och representativt sätt inför eleverna. PowerPoint-presentationen 
består av bilder som presenterar begreppen, bilder med beskrivning av aktiviteter samt 
bilder med frågor för att hålla elevernas uppmärksamhet samt stimulera dem att memorera 
innehållet. En PowerPoint-presentation gjordes redan under skolprogrammets tidigare 
utvecklingsprocess som genomfördes av Johan Thorssell. 
 
Laborationen inleds med nämnande av Pythagoras som inte bara var matematiker utan även 
filosof och musikteoretiker. Därefter följer en kort genomgång av ljudvågens fysik, dess 
koppling till trigonometriska funktioner och ljudets basparametrar som representerar 
ljudets direkt observerbara och manipulerbara egenskaper (se delavsnitt 3.5.3):  

- Amplitud (representerar ljudstyrka/volym); mäts i Decibel (Db).  
- Frekvens (representerar ljudets ton); mäts i Hertz (Hz).  
- Frekvensspektrum (representerar ljudets klangfärg; mäts i Hertz (Hz).  
- Varaktighet; mäts i sekunder (s).  

(Benson, 2008) 
 

Efter det följer ett kort hörseltest där eleverna kontrollerar sina egentliga hörselgränser och 
om de ligger inom intervallet 20 – 20 000Hz. Efter hörseltestet svarar eleverna på 
kontrollfrågor och börjar med den första större undersökningsaktiviteten.  

 
Aktivitet 1: ”Analysera olika ljud” 
Aktivitetens utrustning är en FFT-programvara (utvecklad i Vetenskapens Hus) som 
visar ljudvågens intensitetsdomän (oscilloskop) samt frekvensdomän (FFT-graf), 
stämgaffeln och människans stämband. Under aktiviteten slår eleverna först i 
stämgaffeln och analyserar hur dess ljudvåg ser ut i oscilloskopet och i FFT-grafen.  
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Aktivitet 2: ”Hur låter din röst?” 
Här ska eleverna jämföra spektrum av olika vokaler som uttalas av samma person 
på samma ton och samma vokal på samma ton men av olika personer. Det är ett 
exempel på användning av undersökningsbaserat lärande i detta program. Efter att 
experimentet är slut presenteras människans hörsels uppbyggnad och eleverna får 
veta på vilket sätt vi uppfattar olika frekvenser som ljud består av. 
  

Nu presenteras differentialekvationen som representerar harmonisk svängning. Denna 
ekvation härleds från Hookes lag, Newtons andra lag och d’Alemberts princip samt har en 
enkel periodisk trigonometrisk funktion	som lösning (se delavsnitt 3.5.1). Det görs för att 
logiskt gradvis leda eleverna till begreppet fourieranalys och dess relation till ljudvågor. Men 
före presentation av begreppet fourieranalys går laborationsledaren igenom begreppen 
grundtoner och övertoner samt vilken roll de spelar i att skilja mellan olika 
musikinstrument. I samband med det betraktas begreppet Pythagoras komma, vilket leder 
eleverna till ett annat experiment (se delavsnitten 3.5.3 – 3.5.5).  
 
 Aktivitet 3: ”Testa på gitarren” 

Experimentets utrustning är FFT-mjukvaran och gitarr. Under experimentet 
analyserar eleverna gitarrsträngarnas spektrum med avseende på övertoner. 
Eleverna ska titta på vad som ska hända med strängens övertoner om man dämpar 
först själva strängen och sedan dämpar den vid halva dess längd.  

  
Nu presenteras fourierutveckling och dess transformationsformler utan detaljer som leder 
eleverna till sista experimentet (se delavsnitt 3.5.2). 
 

Aktivitet 4: ”Skapa en ljudvåg” 
Experimentets utrustning är ett program som utvecklades av Johan Thorssell i 
Geogebra. Under experimentet använder eleverna sig av programmet för att addera 
övertoner med olika ljudstyrka till varandra för att skapa ett musikaliskt ljud.  

 
Den sista aktiviteten är ett exempel på ett deduktivt systematiskt arbetssätt (Rystedt och 
Trygg, 2010) i undervisning där eleverna först införs i ett begrepp och/eller en procedur och 
sedan testar denna kunskap på speciella fall.  
 
4.2 Planering av utvecklingsprocess 
Fourieranalys är ett begrepp som ingår i högskolematematik men för att presentera 
begreppet för gymnasieelever måste man förklara det genom matematik som ingår i 
gymnasieämnesplaner. Det handlar främst om trigonometriska funktioner och integraler. 
Det gjordes redan av Johan Thorssell (2013). För att förstå begreppet fourieranalys och 
kunna härleda det, behövs en hög nivå av förståelse för trigonometri och integraler och 
eleven måste fritt lösa svårare uppgifter som ligger på A-nivå. Ett problem är dock att olika 
elever har olika förmågor och kunskapsnivå i matematik. Ett annat problem är att om man 
håller på med att läsa kursen Matematik 4 eller precis har klarat den, innebär det inte 
nödvändigtvis att man förstod kursens innehåll på den djupare nivå som är nödvändig för 
denna aktivitet. Om man lyckas med att presentera begreppet fourieranalys för 
gymnasieelever på ett förståeligt sätt är man på väg att överbrygga gapet mellan gymnasiet 
och högskolan.  
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Efter att beslutet fattades, att examensarbetet ska behandla skolprogrammet om 
fourieranalys, diskuterades utvecklingsprocessens plan. Uppdragen i detta arbete blev då att 
utifrån litteraturstudier, testning och datainsamling utvärdera och vidareutveckla 
skolprogrammet genom att: 
 

1) ta fram några uppgifter som handlar om mer utmanande problemlösning;  
2) ta fram ett för- och/eller efterarbetsmaterial för att kunna introducera 

gymnasieelever till begreppet fourieranalys;  
3) undersöka olika alternativ till programvara och/eller (om möjligt) förbättra den 

befintliga samt utvärdera laborationsutrustning och föreslå förbättringar;  
4) optimera förberedelsetid inför skolprogrammet; 
5) lägga till och testa ett avsnitt om digital ljudbehandling och diskret fouriertransform. 

Enligt utgångsplaneringen behövde en ny fungerande version av experimentet levereras 
innan det första testtillfället med den första elevgruppen. Under förberedelsetiden visade 
det sig att ämnet fourieranalys som innefattar både kontinuerlig transform och diskret 
transform (som används i digitalisering) är för omfattande och det kunde vara lämpligt att 
dela experimentet i två delar. Den första delen skulle då handla om kontinuerlig 
fouriertransform och musik. Den andra delen skulle dock handla om diskret 
fouriertransform och digitalisering med någon problemlösningsuppgift i programmering av 
fouriertransform inom komprimering av en ljudsignal. Idén med en sådan uppgift kunde 
vara att spara en ljudsignal i ett förlustfritt digitalt format där data är representerat i form av 
samplingarna, exempelvis i WAV-formatet. Efter det kunde den WAV-filen transformeras 
till en motsvarande frekvensspektrumform för att eleverna kunde jämföra den nya filens 
storlek med WAV-filens storlek. Därefter visade det sig att de existerande populära 
komprimeringsalgoritmerna var oförväntat komplicerade i sin design och att 
implementation samt studier av dessa algoritmer tog för lång tid. En sådan 
komprimeringsalgoritm, exempelvis MP3, består av flera olika steg (se delavsnitt 3.6.4), där 
användning av DFT/FFT bara är ett av dem. Om man bara fokuserar på DFT-steget och 
undviker att använda resten av kodningsalgoritmen, innebär det att den bearbetade signalen 
måste skapas i ett nytt format. Det skulle leda till ett behov av utveckling av ett 
avkodningsprogram som kunde återskapa och spela denna signal. Eftersom förberedelse av 
sådana mjukvaror för detta experiment skulle ta för lång tid för detta examensarbete 
bestämdes det i samråd med handledarna att avstå från denna idé med två delar av detta 
skolprogram.  
 
I enlighet med de fyra ovannämnda uppdragen och i samråd med handledare gjordes 
följande modifieringar till skolprogrammet inför det första testtillfället:  

1) Några viktiga avsnitt liksom ljud och dess spridning, harmonisk svängning och dess 
differentialekvation och fourierutveckling underbyggdes med förtydligande bilder i 
PowerPoint-presentationen. 

2) Bilden av FFT-programvaran uppdaterades i PowerPoint-presentationen enligt 
programvarans senaste uppdatering.  

3) Instruktionerna till Aktivitet 2: ”Hur låter din röst?” förtydligades i enlighet med 
undersökningsbaserat lärande (se delavsnitt 3.1.3).  

4) En matematisk problemlösningsaktivitet med trigonometriska funktioner lades till 
skolprogrammet. I aktiviteten behöver eleverna använda Desmos för att representera 
funktionen 𝑦 = sin 𝑥 + cos 𝑥 som en funktion av bara sinus men som skulle ha samma 
graf. De som löser uppgiften snabbare föreslås att motivera sin lösning algebraiskt. 
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Målet med aktiviteten är att ännu mer teoretiskt förbereda eleverna inför 
fourierutvecklingskonceptet. 

Förutom punkterna 3) och 4) förändrade dessa modifieringar inte skolprogrammets 
generella design och då användes denna version för att samla in mer observationsdata om 
skolprogrammet samt dess starka och svaga sidor. PowerPoint-presentationen till denna 
version är tillgänglig som bilaga (se bilaga 7) till detta arbete. På grund av befintliga 
förhållanden valdes en iterativ strategi att vidareutveckla skolprogrammet.  
 

4.3 Iterativ utvecklingsprocess 
Detta avsnitt presenterar den iterativa processen av skolprogrammets vidareutveckling med 
avseende på data som insamlas under testtillfällena. Som ett testfall betraktas ett tillfälle 
som pågått i 1,5 timmar under vilket skolprogrammet testas. Varje sådant tillfälle genomförs 
med en grupp av gymnasieelever som går med på att delta i undersökningen. 
Skolprogrammet rymmer bara en halv gymnasieklass (≈ 15 elever) eftersom det inte finns 
tillräckligt med utrustning i Vetenskapens Hus för en hel klass. Totalt testades 
skolprogrammet på fyra sådana elevgrupper:  

- Halvklass 1: eleverna läste Matematik 3; 
- Halvklass 2 och 3: eleverna läste båda Matematik 2 och 513; 
- Halvklass 4: eleverna läste Matematik 5. 

Varje testtillfälle av skolprogrammet handleddes av genomföraren av detta arbete. Efter 
varje genomgång antecknade genomföraren vad som gick bra samt vad som behövde 
förbättras, sedan diskuterades det med en av arbetets handledare som också observerade 
passet och med utgångspunkt från det modifierades experimentets innehåll. Ursprungligen 
planerades en halvklass till samma dag med halvklass 1 men en av grupperna ställde in sitt 
besök. Det planerades också ett tillfälle med ännu en grupp samma dag med halvklass 4 där 
skolprogrammet skulle testas med en annan handledare men det tillfället blev också inställt.  
 

4.3.1 Omgång 1   
Skolprogrammet testades med halvklass 1 i sin ursprungliga version. Vidare beskrivs vilka 
problem som upptäcktes vid genomförande av den versionen. 

1) Problem: 
Det visade sig att FFT-programvaran inte var helt intuitiv i sin användning. Det 
krävdes en extra förklaring på hur man pausar processen samt skalar in/ut grafer. 
Samtidigt var det inte effektivt ur en pedagogisk synvinkel eftersom resultatet på 
skärmen uppdaterades för snabbt. An den anledningen orkade många elever inte 
jämföra olika resultat med varandra. 
Åtgärder: 
Som en tillfällig lösning föreslogs att göra skärmbilder14 av resultaten i FFT-
programmet. Då kan eleverna åtminstone jämföra de registrerade resultaten på 
bilderna.  

2) Problem: 
Vid den första aktiviteten med FFT-programvaran blev det uppenbart att begreppet 
fourieranalys krävde en mer pedagogisk framställning i PowerPoint-format.  

                                                
13 Dessa två var matematikorienterade klasser som läste Matematik 2 och Matematik 5 samtidigt. Det är möjligt 
eftersom innehållet i Matematik 5 inte är beroende av innehållet i tidigare gymnasiala matematikkurser.  
14  Datorer som är tillgängliga i Vetenskapens Hus är Windows-baserade. I Windows finns det en shortcut 
Windows+PrScr som sparar skärmbilden direkt i Bilder-mappen.  
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Åtgärder: 
Eftersom aktivitetens huvudtema är fourierutveckling bestämdes det att begreppet 
ska nämnas redan i början av skolprogrammet för att eleverna ska kunna koppla 
innehållet till det och gradvis förbereda sig inför dess matematikdel.   

3) Problem: 
Aktiviteten tog för lång tid och eleverna hann inte gå igenom hela programmet. En 
möjlig anledning till detta är handledarens egen undervisningstakt. Förutom det 
genomförde handledaren aktiviteten första gången. Det bör dock inte ha en betydlig 
påverkan på tiden. Mycket tid tappades genom att visa för eleverna hur man startar 
en nödvändig programvara under skolprogrammets gång samt genom att skriva 
vissa omfattande formler och härledningar på tavlan.  
Åtgärder: 
All nödvändig programvara ska vara installerad på alla datorer i Vetenskapens Hus 
samt vara igång innan skolprogrammets start. Förslag på användning av 
skärmbilder ska ges till eleverna. Ännu ett förslag är att skriva upp på tavlan hur 
man härleder fouriertransform och varför den är en lösning till 
fourierutvecklingskoefficienter.  

Förutom ovannämnda förbättringar gjordes följande modifieringar:   
1) Ett annat element som lades till var förtydligande bilder om Pythagoras komma och 

en aktivitet där eleverna med hjälp av ett digitalt verktyg skulle testa Pythagoras 
komma (se delavsnitt 3.5.5) samt beräkna en ton med hjälp av både liksvävande 
temperatur och Pythagoras komma samt jämföra resultatet. 

2) Representation av fourierutveckling och transform med hjälp av komplexa tal och 
Eulers formel (se delavsnitt 3.5.2) lades till i skolprogrammet. Denna representation 
är vanligt förekommande i undervisningsmaterial om fourieranalys.  

3) I skolprogrammet lades också till ett avsnitt om grunder i digitalisering som bl.a.  
betraktar sådana begrepp som Sample Rate och Bit Depth (se delavsnitten 3.6.1-
3.6.2).  

4.3.2 Omgång 2   
Denna gång testades versionen av skolprogrammet med uppdateringarna som gjordes efter 
omgång 1. Denna version testades med halvklasser 2 och 3. Vidare beskrivs vilka problem 
som upptäcktes vid genomförandet av den versionen. 

1) Problem: 
Första problemet var att hänsyn inte togs till att om elever läser kursen Matematik 5 
innebär det inte att de redan har läst Matematik 3 och/eller 4. Det var precis fallet 
med både halvklass 2 och 3. Det ledde till att vissa begrepp inte kunde förklaras fullt 
ut eftersom eleverna inte hade tillräckliga kunskaper för att förstå dem.  

2) Problem: 
Denna gång räckte det inte heller med tiden att klara hela programmet. I båda fallen 
stannade eleverna på fourierutveckling och hann inte med ljudsyntesaktiviteten.  
Åtgärder:  
a) De flesta av uppmärksamhetsfrågorna togs bort för att spara tid.  
b) Genomgång och aktivitet gällande Pythagoras komma togs också bort eftersom, 

även om denna genomgång visade sig vara rolig och intressant för eleverna, 
relaterade det inte direkt till begreppet fourieranalys.   

3) Problem: 
Förberedelsetiden inför skolprogrammet är för lång. Installering och körning av 
programvara samt skrivande av formlerna på tavlan gjorde förberedelsetiden ännu 
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längre. Ett av delproblemen i detta sammanhang är att gitarrerna som används i 
aktiviteten är tunga, hänger på en vägg och är fastsatta med lås. Det tar tid att hitta 
nycklarna, ta ut gitarrerna och sedan hänga tillbaka dem efter aktiviteten. Samtidigt 
är det elgitarrer och de måste vara kopplade till en förstärkare för att producera 
tillräckligt starkt ljud.  
Åtgärder:  
I diskussionen med handledarna bestämdes det att beställa små ukulele istället för 
dessa elgitarrer. De är lätta och det är enklare att lagra dem, vilket förenklar dess 
transport. Ukulele behöver inte heller anslutas till ett ljudsystem för att låta 
tillräckligt högt. Inom ramen av detta arbete testades ukulele inte. 

Förutom ovannämnda förbättringar gjordes följande modifieringar av skolprogrammet efter 
den andra omgången:  

1) I skolprogrammet introduceras diskussion om vad brus och musikaliskt ljud är (se 
delavsnitt 3.5.3). I samband med det läggs en aktivitet till där eleverna själva 
analyserar vilka skillnader det finns mellan ett brus och ett musikaliskt ljud med 
avseende på dess intensitet (i oscilloskopet) och frekvensspektrum (i FFT-grafen). 
Målet är att eleverna analyserar data, diskuterar skillnader, drar slutsatser (om det 
går att hitta skillnad och på vilket sätt då) och diskuterar sinsemellan.  

2) Geogebraprogrammet, som var utvecklat av Johan Thorssell, ersattes med ett open-
source-program ”Fourier: Making Waves” som är utvecklat i Java-språk av företaget 
”Phet”.  

3) Diskret Fourier Transform (DFT) introduceras i digitaliseringsdelen av laborationen 
(se delavsnitt 3.6.3).  

4) Efter presentationen av begreppen Sample Rate och Bit Depth förbereds några 
ljudfiler med höga och låga Sample Rate respektive Bit Depth. Eleverna får lyssna på 
dessa ljudfiler och observera skillnader i form av hörbart brus 15. Sedan gör eleverna 
en matematisk uppgift där de ska räkna hur mycket minne en ljudfil ska ta vid en 
given tid, Bit Depth och Simple Rate samt hur mycket minne den ska ta om man 
minskar Bit Depth och Sample Rate.  

5) Därefter görs en kort genomgång av de aspekter av komprimeringsalgoritmer som 
är relevanta och kopplade till fouriertransform samt frekvensspektrum. Här 
berättas det om en fysiologisk modell (lågpass- och högpassfilter) och en 
psykoakustisk modell (hörbarhetströskel, maskning) (se delavsnitt 3.6.4).  

6) På slutet får eleverna diskutera ett par problemfrågor gällande digitalisering och 
komprimering utan ett specifikt svar.  

7) Inför den tredje omgången utvecklades ett förarbetsmaterial, dvs övningsuppgifter 
som bekantar eleverna med basbegreppen som behövs för att bättre förstå 
fourieranalys under skolprogrammets gång. Samtidigt utvecklades ett 
efterarbetsmaterial som kan vara till nytta för intresserade elever för att djupare och 
på ett ännu mer praktiskt sätt förstå huvudbegrppen i laborationen. 

4.3.3 Omgång 3   
Denna gång testades den sista versionen av detta skolprogram som utvecklades inom ramen 
för detta examensarbete. Versionen prövades med halvklass 4. Versionen inkluderade 
modifieringar från omgång 2 och bl.a. för- och efterarbetsmaterial (se bilagor 5-6). Det är 
den sista versionen som prövades under detta arbetes gång. Som bilaga 8 till detta arbete 

                                                
15 Vid diskretisering av ljudet avrundar man samplingarnas värden till de närmaste tillgängliga heltalen. Denna 
avrundning skapar extra övertoner som observeras som brus (se delavsnitten 3.5.1 – 3.5.2). 
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bifogas PowerPoint-presentationen av den sista versionen av skolprogrammet om 
fourieranalys.  
 
Förarbetsmaterialet verkade ge ett positivt resultat genom att, tillsammans med borttagande 
av momentet om Pythagoras komma, hjälpa till med att effektivisera laborativt arbete och 
dess takt. Detta på grund av att det inte krävdes extraförklaringar till eleverna i vissa 
moment, eftersom de redan stötte på dem i förarbetsmaterialet. Det ledde i sin tur till att 
skolprogrammet genomfördes helt. Vid omgång 3 genomfördes skolprogrammet sent på 
kvällen och materialet i laborationen är inte enkelt. Eleverna verkade dock generellt vara 
nöjda med deltagandet i experimentet och ansåg avsnittet om digitalisering vara intressant. 
Det visades genom att eleverna, även om de verkade vara trötta vid tillfällets slutdel, ville att 
skolprogrammets ledare fortsatte och ledde genomgången till dess logiska avslutning. 

5 Resultat 
Detta arbete hade två huvuduppdrag:  

1) Vidareutveckla skolprogrammet vars utveckling redan påbörjades av Johan 
Thorssell (2013).  

2) Undersöka om detta skolprogram, som presenterar ett högskolematematiskt 
begrepp fourieranalys med koppling till vardagen och teknik, kan skapa intresse 
hos eleverna och öka motivationen till att lära sig matematik.  

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten av uppföljning av båda dessa 
uppdrag. 
 
5.1  Resultat av vidareutvecklingsprocessen 
I kapitel 4 presenterades skolprogrammets ursprungliga utseende samt den 
utvecklingsprocess som genomfördes inom ramen av detta examensarbete. Denna 
utveckling gjordes med avseende på de 5 målen som specificerades i avsnitt 4.2 samt med 
avseende på vidare data som insamlades med hjälp av observationer av testtillfällen samt 
feedback från båda elever och lärare.  
 
Modifikationerna som gjordes i enlighet med de 5 målen från avsnittet 4.2 är:  
1) Till skolprogrammet lades följande uppgifter:  

i) två problemlösningsuppgifter: a) uppgiften med trigonometriska funktioner där 
man använder Desmos, b) uppgiften med Sample Rate och Bit Depth; tanken 
med uppgifterna är att satsa på utveckling av elevernas problemlösningsförmåga 
i matematik. 

ii) två diskussionsuppgifter: a) jämförelse av brus och musikaliskt ljud, b) sista 
diskussionsuppgiften om sparande och komprimering av två musikaliska låtar i 
olika stilar samt fundering på var i praktiken fourieranalys kan vara användbar 
inom ljudbehandling; tanken med uppgifterna är att satsa på utveckling av 
elevernas kommunikationsförmåga i matematik.  

iii) uppgiften med stämgaffeln och röst samt uppgiften med gitarrsträngar 
preciserades och tydliggjordes med avseende på undersökningsbaserat lärande; 
uppgiften med brus och musikaliskt ljud som lades till är också ett exempel på 
forskningsbaserat lärande.   
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2) Till skolprogrammet lades till för- och efterarbetsmaterial. Förarbetsmaterialet är en 
samling av uppgifter som eleverna ska lösa inför besöket av skolprogrammet för att 
förbereda sig för en smidigare förståelse av begreppet fourieranalys under besöket. 
Samtidigt finns ett problem att handledaren behöver förklara saker som kan kännas 
självklara för många elever. Exempelvis fick jag följande kommentar i enkäterna: 
”Innehållet är inte irrelevant. Däremot behövde inte självklara saker förklaras”. 
Förarbetsmaterialet testades under den sista omgången och visade sig vara effektivt 
genom att lösgöra tid som annars skulle ägnas åt extra förklaringar. Tanken med 
efterarbetsmaterialet är att eleverna ska få ännu djupare förståelse på de teman som 
betraktades vid besöket, liksom decibelskalan, Nyquist-Shannons sats, diskret 
fouriertransform, genom att lösa ytterligare uppgifter. Efterarbetsmaterialet gavs till 
lärarna vid slutet av besöket. Problemet var dock att lärarna inte var informerade om att 
det var en del av experimentet och lade inte officiell tid på det. Materialet tilldelades 
eleverna ändå för att, om de ville, kunna lösa uppgifterna på egen hand. Men ingen 
feedback lämnades gällande efterarbetsmaterialet.  

3) FFT-programvaran visade sig vara problematisk eftersom den saknade möjlighet att 
spara resultaten för att sedan jämföra dem. Som en tillfällig lösning gjordes skärmbilder, 
men vidareutveckling av programvaran skulle göra detta arbete betydligt större. I 
skolprogrammet ersattes syntesprogrammet, som var utvecklat av Johan Thorssell i 
Geogebra, med ”Fourier: Making Waves” som är utvecklat i Java-språk av företaget 
”Phet”. Fördelen med det nya programmet är att eleverna inte bara kan lägga ihop 
trigonometriska vågor utan höra hur det syntetiserade ljudet låter samt observera vågor 
inte bara tidsmässigt utan längdmässigt (med avseende på vågens förflyttning). 
Labbutrustning, nämligen stämgaffel, gitarr och dator visade sig passa bra till de 
uppgifter som är tillgängliga i skolprogrammet.  

4) Förberedelserna tar fortfarande mycket tid. De kräver att starta alla datorer och all 
nödvändig programvara på dem, ta med all utrustning, få projektorn att fungera och 
skriva fourierutveckling på tavlan. Viss utrustning är inte lättillgänglig. Av den 
anledningen bestämdes att beställa ukulele som är enklare att bära och lagra. 

5) Ett avsnitt om Sample Rate, Bit Depth, Nyquist-Shannons sats, diskret fouriertransform 
och digital ljudbehandling lades till skolprogrammet.  

 

5.2 Resultat av undersökningen inom intresse- och 
motivationsväckande 

Detta avsnitt presenterar resultatet av utförandet av det andra uppdraget som handlar om 
att undersöka om detta skolprogram kan väcka intresse och öka motivation hos 
gymnasieelever till matematikinlärning. Detta resultat är baserat på en kvantitativ 
undersökning där eleverna och de medföljande lärarna svarade på en enkät samt 
intervjuades. Totalt testades skolprogrammet i fyra olika elevgrupper. Eftersom den första 
omgången tog för lång tid hann handledaren inte dela ut enkäterna vid slutet. Då skickades 
en online-enkät till eleverna. Dock var det bara ett par elever som svarade på en liten del av 
frågorna medan resten av eleverna inte lämnade sina svar alls. Det räckte inte för att dra 
några slutsatser. Alltså inkluderades inte denna information i resultatet. Undersökningen 
utgår bara från data som är insamlade under den andra, tredje och fjärde omgången.  
 

5.2.1 Data från enkäter 
Här presenteras data från enkäter som tilldelades eleverna samt från enkäterna som 
tilldelades de medföljande lärarna (enkätmallar läggs som bilaga 3 och 4). Resultaten av 
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halvklass 2 och halvklass 3 kombinerades till en grupp av totalt 19 elever eftersom dessa två 
klasser hade likadana förhållanden: de var från samma gymnasium, läste samma 
matematikkurser och testade samma version av skolprogrammet. Den stora gruppen ska 
kallas för ’Grupp I: Matematik 2/5’.  Resultatet från halvklass 4 av totalt 17 elever 
presenteras separat. Denna grupp ska kallas för ’Grupp II: Matematik 5’.  
 
Elevenkäten börjar med följande fem frågor: 

• Fråga 1: Var musiklaboration rolig/intressant för dig? 
• Fråga 2: Känner du att du lärde något nytt under laborationen? 
• Fråga 3: Hur relevant känns innehållet i laborationen?  
• Fråga 4: Kommer du att söka mer information kring det och diskutera med dina 

kamrater? 
• Fråga 5: Kändes materialet för svårt för dig? 

I varje fråga kan eleverna evaluera hur den stämmer med deras upplevelser genom att välja 
ett av sju svarsalternativ (se fig. 5.2.1.1):  
 

Svar 1 Svar 2 Svar 3 Svar 4 Svar 5 Svar 6 Svar 7 

−𝝅 −𝒆 −√𝟐 𝟎 √𝟐 𝒆 𝝅 

stämmer inte stämmer 
nästan inte  

snarare nej 
än ja 

lagom snarare ja än 
nej 

stämmer 
nästan 

stämmer helt 

Figur 5.2.1.1 Koppling mellan svarsalternativen och dess betydelser. 
 
Valet av den humoristiska poängsättningen med populära irrationella konstanter syftade till 
att göra enkäten roligare att svara på. Elevernas svar representeras i form av ett 
stolpdiagram per varje elevgrupp. Sju stolpar med motsvarande färger tilldelas varje fråga. 
En stolpe i en fråga visar antalet elever som gav motsvarande svar på frågan (se fig. 5.2.1.2 
och fig. 5.2.1.3). 
 

 
Figur 5.2.1.2 Fördelning av elevsvar i Grupp I som läste kurser Matematik 2 och 5.  
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Figur 5.2.1.3 Fördelning av elevsvar i Grupp I som läste kursen Matematik 5. 
 
Sedan följer tre frågor om innehållet som eleverna lärde sig på skolprogrammet:  

1) Vilka begrepp var nya för dig?  
2) Vilka av dessa nya begrepp lärde du dig och förstod på laborationen? 
3) Av de begrepp som du kunde innan, vilka blev klarare för dig?  

Under var och en av dessa tre frågor finns en lista av begrepp som gicks igenom under 
skolprogrammet. Eleverna ska stryka under motsvarande begrepp. Eftersom programmet 
modifierades efter varje omgång förändrades begreppssamlingen lite. 
Dessa frågor är relevanta i detta sammanhang eftersom behovet att förstå saker är en av de 
viktiga faktorer för motivationsökande som nämns i Skolverkets undersökningsdokument 
”Lusten att lära – med fokus på matematik” (Skolverket, 2003). Motivationen stärks när 
materialet upplevs som begripligt, meningsfullt och visar sig vara relevant för eleverna. Om 
uppgifterna är tillräckligt stimulerande kan det, enligt Skolverket (2013), också påverka 
elevernas motivation positivt. Samtidigt, om man plötsligt förstår något som länge varit 
svårt, ökar det motivationen. Det beror på att elevernas självtillit ökar när de orkar lösa och 
förstå ett utmanande ämne. Fourieranalys är ett svårt begrepp och är presenterat i 
skolprogrammet på ett utmanande sätt. 
 
Resultaten av elevernas svar presenteras i form av ett stolpdiagram per elevgrupp. Tre 
stolpar tilldelas varje begrepp (B1, B2, B3…). Varje stolpe i ett begrepp representerar hur 
många elever som underströk detta begrepp i en motsvarande fråga om innehållet (se fig. 
5.2.1.4 och fig. 5.2.1.5). Ett problem med detta är att det är många begrepp som 
presenterades i skolprogrammet och eleverna har olika kunskap om dem. I samråd med 
handledarna på Vetenskapens Hus bestäms det då att i detta arbete betrakta ett resultat som 
positivt om den totala summan av svaren på ett begrepp i båda fråga 2 och 3 är över 0 samt 
att det blir mer än hälften av begreppen som någon elev lärde sig eller förtydligade under 
skolprogrammet som ger ett positivt resultat.   
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Följande begrepp presenterades under skolprogrammet som genomfördes med Grupp I: 
Matematik 2/5 (nummerordningen sammanfaller med figuren 5.2.1.4):  
1. Amplitud, 2. Frekvens, 3. Period, 4. Frekvensspektrum, 5. Ljudvåg som en periodisk 
svängning, 6. Hookes lag, 7. Newtons II lag, 8. Hertz, 9. Decibel, 10. Fourieranalys, 11. 
Trigonometriska funktioner, 12. Pythagoras komma, 13. Grundton, 14. Överton, 15. Integral. 
Följande är resultaten av elevsvaren i Grupp I (se. fig. 5.2.1.4): 
 

 
Figur 5.2.1.4 Resultaten av elevsvaren på 3 frågor om innehållet i Grupp I.  
 
Följande begrepp presenterades under skolprogrammet som genomfördes med Grupp II: 
Matematik 5 (nummerordningen sammanfaller med figuren 5.2.1.5): 
1. Amplitud, 2. Frekvens, 3. Period, 4. Frekvensspektrum, 5. Ljudvåg som en periodisk 
svängning, 6. Hookes lag, 7. Newtons II lag, 8. Hertz, 9. Decibel, 10. Fourieranalys, 11. 
Trigonometriska funktioner, 12. Grundton, 13. Överton, 14. Integral, 15. Bit Depth, 16. 
Quantisation error, 17. Sample Rate, 18. Vikning (aliasing). Följande är resultaten av 
elevsvaren i Grupp II (se. fig. 5.2.1.5): 
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Figur 5.2.1.5 Resultaten av elevsvaren på 3 frågor om innehållet i Grupp II.  

 
5.2.2 Data från intervjuer 
Intervjuer är mer tidskrävande än att fylla i enkäter och det är därför svårt för lärarna och 
eleverna att hitta en lämplig tid för dem. Begäran skickades till lärarna för halvklasserna 2, 3 
och 4. Det var dock bara en lärare och några elever från klassen, som denna lärare leder, 
som gick med på att delta i intervjun. Intervjun med eleverna tog 29 minuter medan 
intervjun med läraren tog 25 minuter. Transkribering av intervjun med eleverna är bifogad 
som bilaga 1 samt intervjun med läraren som bilaga 2.  
 
5.2.2.1 Viktiga resultat från elevintervjun 
Båda eleverna inspireras av matematik:  
Elev 1: ”Det är roligt. Det är det som motiverar mig i alla fall.” 
Elev 2: ”Det är kul att ha ett matematiskt problem, liksom en uppgift i matteboken och 
sedan kommer jag fram till en lösning, klurar ut det och kommer fram till ett svar.”  
 
Elevernas åsikter om behovet att se kopplingar mellan matematik och verkligheten:  
Elev 1: ”Det är lättare att förstå hur jag kan använda det och det är roligare att lösa 
problem som är kopplade till verkligheten än att ha bokstäver och siffror hela tiden.” 
Elev 2: ”Både ja och nej för det kan ju bli alldeles för invecklat och komplicerat också när 
man kopplar det till verkligheten. Man får en förenklad bild av verkligheten för att det ska 
passa min matematiknivå.” 
Elev 1: ”Jag håller med om att det ofta kan bli svårare men det är det som är roligt; det är 
kul att först öva med bara siffror och rena tal och sedan, när man kan det, gå vidare och få 
verkliga uppgifter där man kan tillämpa sina kunskaper. Då går man till nästa nivå.”  
 
Om problemlösning och laborationer i undervisningen:  
Elev 2: ”Kanske inte laborationer, men problemlösning. När man får ett problem som man 
ska lösa, när det är lite större uppgift så det är kul. Men ändå kan det vara kul och 
intressant ibland att se hur det funkar i verkligheten.” 
Elev 1: ”Jag tycker inte att laborationerna är så givande i proportion till den tid de tar. 
Men ofta tar det ganska mycket tid och man lär sig bara en liten grej.” 
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Positivt om skolprogrammet:  
Elev 1: ”Labbarna var jätteroliga.” 
Elev 1: ”Det var väldigt intressant när vi sjöng olika vokaler och att se hur de egentligen 
ser olika ut på frekvenskurvorna. ” 
Elev 2: ”Ja, vi fick en annan insikt om hur ljud funkar och hur det hänger ihop med 
matematiken.” 
 
Kritik och förbättringsförslag:  
Elev 1: ”Det var lite rörigt.”  
Elev 1: ”Vi gjorde så många olika saker sedan blev det lite förvirrande vid slutet.” 
Elev 1: ” Sedan var det något matematiskt som var intressant, liksom svårare. Du 
skrev på tavlan [teorin av fourierutveckling och transform]. Sedan gick vi till att 
spela in ljudet.” 
Elev 2: ”Det var massa olika delar, vilket inte var jättetydligt hur de hängde ihop.” 
Elev 2: ”Det kändes som om fouriersaken var huvudpunkten och inspelningen 
kändes lite extra. Men du kunde den första delen [kontinuerlig fouriertransform och 
syntes] och sedan fokusera mer på digitalisering, för det fösta kunde användas som 
förkunskaper för det andra.” 
Elev 1: ”Delen med digitalisering var intressant, men … det var inte riktigt tydligt hur de 
hängde ihop.”  
Elev 2: ”Ja, det handlade ju inte mycket om musik i sig. Det handlade om ljud och sådant… 
och toner. Vi tänkte att det skulle handla om intervaller och ackord.” (om laborationens 
namn) 
Elev 1: ”Det blev lite misslyckat med FFT-aktiviteten för vi var så många i samma rum och 
jag tror inte att datorn riktigt fick upp ljudet som vi  just spelade eller sjöng. Den tog alla 
möjliga ljud och jag tror inte vi fick rätt resultat. Det var mer intressant när du (ledaren) 
sjöng och andra var tysta. Då såg man ju skillnad. 
 
Om för- och efterarbetsmaterial:  
Elev 2: ”Vi satte oss en halvtimme med förarbetsmaterialet. Det var en uppgift som vi inte 
kunde lösa. Det handlade om integraler.” 
Elev 2: ”Det skulle bli intressant att snabbt gå igenom bassaker och inte förklara 
allting så noggrant… speciellt eftersom vi hade fått förberedelseuppgifterna 
också som vi hade löst och redan hade repeterat det en gång.” 
 
OBS! Eleverna i denna grupp hann inte arbeta med efterarbetsmaterialet.  
 
5.2.2.2 Viktiga resultat från lärarintervjun 
Om arbetet med förarbetsmaterialet:  
”Jag fick det ganska sent, vid slutet. Och eleverna är i slutet av kursen och förbereder inför 
nationella provet. Alltså arbetade de inte med förarbetsmaterialet i klassrummet utan 
gjorde det hemma. Det hade lagom svårighet. Men de uppgifterna med trigonometri hade 
eleverna svårt med. Vi tog inte det tillsammans för det hade jag själv svårt med. Det 
trodde jag inte att de skulle komma på själva.” 
”Ja, det är klart, det tycker jag. Men det är kanske bra att skriva i labbeskrivningen att det 
är bra att ägna en timme åt att förarbeta det här. Då är det enklare för läraren att lägga 
det i sin planering och ta en lektion och gå igenom det här. Det är om integraler; man 
måste också gå igenom cosinus- och sinusfunktioner och hur de fungerar. Det är på matte 
4 och sedan läser man olika på olika skolor.” 
Positivt om skolprogrammet:  
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” Själva idén med att ta ett högskolebegrepp och presentera det för elever är bra.” 
” Jag tycker att det var en bra labb. Allt var jättenyttigt egentligen.” 
 
Kritik och förbättringsförslag:  
”Du spände in för mycket; och du ville för mycket. Man måste försöka renodla aktiviteten.” 
”Man bör tänka på att det är ett ganska brett spann av elever som du får och bland dem 
kan det finnas de som inte har så lätt för matte och fysik.” 
”Sedan vill man som lärare att det ska vara som en utmaning också för eleverna. Men det 
kändes att det var för mycket.” 
”Man kanske skulle dela upp det på två labbar med en praktisk och en mer teoretisk.” 

6 Analys/Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten av detta examensarbete. Sedan dras slutsatser utifrån 
resultaten och dess trovärdighet diskuteras. Målen med arbetet var att vidareutveckla 
skolprogrammet om fourieranalys och undersöka om detta program kan skapa intresse 
och öka motivationen hos gymnasieelever att lära sig matematik.  

 

6.1 Diskussion om utveckling av skolprogrammet 
I avsnitt 4.2 presenterades följande förbättringsförslag: ta fram mer utmanande 
problemlösningsuppgifter, förbereda för- och efterarbetsmaterial, undersöka alternativ för 
utrustning och programvara, optimera förberedelseprocessen för skolprogrammet och 
utveckla en del om digitalisering av ljud. Den sista versionen av skolprogrammet innehåller 
problemlösnings- och undersökningsuppgifter som är baserade på respektive 
problembaserat lärande och undersökningsbaserat lärande som är effektiva verktyg inom 
varierat lärande. För- och efterarbetsmaterialet var utvecklat och bifogat som bilaga 5 och 6. 
Det geogebrabaserade syntesprogrammet ersattes med ”Phet”-programvaran som är mer 
stabil, innehåller färdiga interaktiva element, behöver inte installeras och är enklare att 
starta. Användning av ”Phet”-programvaran leder alltså lite till förbättring av 
förberedelsetiden. Användning av ukulele istället för el-gitarrer som hänger på väggen 
förbättrar också tiden. Som nämndes i resultatkapitlet, utvecklades också ett avsnitt om 
digitalisering av ljud.  

Förutom att svara på utvärderingsfrågor med skala lämnade eleverna och lärarna också sina 
kommentarer i enkäterna. Denna del av diskussionen kommer att delvis vara baserad på 
dessa kommentarer. Även om fourieranalys är ett matematiskt begrepp som lärs ut på 
universitetet beskrivs det i skolprogrammet genom termer av gymnasiematematik 
(trigonometriska funktioner, integraler, komplexa tal, delvis differentialekvation) och fysik 
(harmoniska svängningar, Hookes lag, Newtons II lag, d’Alemberts princip). 
Skolprogrammet visar hur denna kunskap kan användas för att beskriva vardagliga fenomen 
(ljud, brus, musik) samt hur kunskapen kan användas i arbetslivet, nämligen i teknikens 
utveckling. Skolprogrammet innehåller varierande undervisningsformer; eleverna genomför 
undersökningar, använder sig av digital teknik (datorer). Allt detta uppfyller 
matematikämnets syften.  

Skolprogrammet syftar också till att hjälpa eleverna utveckla 4 av 7 förmågorna i 
matematikämnet som nämns i Skolverket (2011b). Begreppsförmågan tränas genom att 
presentera de ovannämnda matematikbegreppen, visa samband mellan dem och dess 
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tillämpning. Modelleringsförmåga tränas genom att tolka ett realistiskt fenomen (ljud, 
musik) genom prismat av matematiska modeller (trigonometriska funktioner och 
fourierutveckling). En lärare sa: ”Det är bra om man har klasser i både matematik och 
fysik för att göra kopplingar mellan ämnena.” Eleverna genomför aktiviteterna gruppvis 
och diskussionsfrågor ställs till dem vid vissa tillfällen, vilket leder till utveckling av 
kommunikationsförmågan. En lärare sa: ”Eleverna kändes vara aktiva under labben och 
kommunicerade tillräckligt med varandra.” Tillämpningsförmågan tränas genom 
presentation av koppling av begreppet fourieranalys till ett yrkesmässigt sammanhang.  

Eleverna uppgav att skolprogrammet var underhållande och informativt. Några exempel på 
elevernas känslor är: 
”Det är ett intressant ämne att lära sig om, kul.” 
”Det var interaktivt och underhållande.” 
Speciellt tyckte många att labbdelarna var roliga:  
”Själva biten att labba var ganska rolig.” 
”Labbarna var jätteroliga.” 
 
Många elever kände att gymnasiematematikbegreppen som betraktades i programmet blev 
klarare för dem samt att innehållet i allmänhet var relevant och intressant.  
”Jag lärde mig om sin-funktioner och hur dessa gäller för ljud.” 
”Jag spelar piano, så det är intressant. ” 
”Allt om sparandet av musik var nytt och intressant.” 
”Det var väldigt intressant när vi sjöng olika vokaler och att se hur de egentligen ser olika 
ut på frekvenskurvorna.” 
”Ja, vi fick en annan insikt om hur ljud funkar och hur det hänger ihop med matematiken.” 
 
Lärarna som var ansvariga för testklasserna som deltog i skolprogrammet talade också om 
laborationens relevans. Följande sa de om relevans av innehållet:  
”Materialet kan användas genom att ge exempel i samband med trigonometri och 
differentialekvationer.” 
”Delar av innehållet ingår i det som vi gör i skolan.”  
”Jag skulle i skolan kunna använda begreppet grundton och övertoner och deras 
matematiska förhållande.”.  
 
Skolprogrammet visade också sina svaga sidor och förutom positiva kommentarer gavs 
kritik och förbättringsförslag. Det som behövde testas inom ramen av detta skolprogram var 
koppling av begreppet fourieranalys till teknik och arbetslivet, i detta fall, till digital 
ljudbehandling. Då var det inte bara avsnitten som togs bort utan en stor del som lagts till. 
Under testtillfället visade eleverna sig i allmänhet vara intresserade av digitalisering av ljud 
och även om det inte var tillräckligt med tid på slutet ville eleverna att handledaren skulle 
fortsätta med att leda ämnet till en logisk slutsats. Det är dock viktigt att påminna om att vid 
testning av skolprogrammet vid den andra omgången (se avsnitt 4.3) hann handledaren inte 
gå igenom digitaliseringsdelen. Även om denna del visade sig vara intressant för eleverna 
vid den tredje omgången, tyckte många av dem att laborationen var för lång och att det var 
för många saker som togs med i programmet: 
”Mycket på en gång.” 
”Fanns inte tillräckligt med tid för slutgenomgången. Anpassa tiden bättre. Slutligt 
innehåll var det viktigaste och jag missade mycket under det för att det gick för fort.”   
”Bra men lite långt.” 
”Man fick själv undersöka sina funktioner och ljud. Dock hann vi inte prova allt vi ville.” 
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”Lite för långt och kanske borde koncentrerat sig mer på samma sak. Det blev så många 
olika saker nu. Men intressant.”  
Lärarnas kommentarer:  
”Intressant men för omfattande.”  
”Att tänka ut vad som kan strykas eller göra två laborationer av den. En mer praktisk och 
en mer matematisk.” 
”Vi gjorde så många olika saker sedan blev det lite förvirrande på slutet.” 
 
Av den anledningen kan man också ifrågasätta effektiviteten av de IBL- och PBL-baserade 
aktiviteterna eftersom eleverna ofta behöver mer tid för att förstå instruktionerna till 
aktiviteten för att klara denna aktivitet. Om det är för många aktiviteter och handledaren vill 
genomföra hela skolprogrammet med eleverna, finns det bara begränsad tid för varje sådan 
aktivitet. Då behöver handledaren förklara idén med aktiviteten om eleverna inte kom på 
den själva, vilket gör effekten ytlig. Som framgår av elevkommentarer ansågs 
skolprogrammet osammanhängande, förvirrande, för långt, föromfattande. Å ena sidan 
kan man anta detta eftersom den tydliga röda tråden egentligen saknas. Den logiska följden i 
skolprogrammet är välutvecklad. Problemet med detta antas dock vara att, eftersom 
skolprogrammet är intensivt och eleverna går igenom många ”tunga” begrepp, kan de enkelt 
tappa fokus och missa vissa kopplingar mellan tematiska block i skolprogrammet.   
 
Eleverna från intervjun tycker att det är roligt att lösa problem som är kopplade till 
verkligheten samt att det alltid är inspirerande att se hur man kan använda kunskapen man 
lär sig. Ofta blir det för komplicerat när man kopplar någon matematisk kunskap till 
verkligheten men det är spännande och så utvecklas man, tycker eleverna: 
”Det är lättare att förstå hur jag kan använda det.” 
”Det är roligare att lösa problem som är kopplade till verkligheten.” 
”Ofta kan det bli svårare men det är det som är roligt; det är kul att först öva med bara 
siffror och rena tal och sedan, när man kan det, gå vidare och få verkliga uppgifter där 
man kan tillämpa sina kunskaper. Då går man till nästa nivå.” 
Både elev 1 och elev 2 tycker dock inte att laborationer är givande. Enligt dem är det själva 
den matematiska problemlösningen som är intressant medan på laborationen brukar man 
lära sig en liten sak under lång tid. 
”Jag tycker inte att laborationerna är så givande i proportion till den tid de tar. Men ofta 
tar det ganska mycket tid och man lär sig bara en liten grej.” 
 
Ett problem med denna intervju är att det bara var två elever som gick med på att delta i 
intervjun. De var högpresterande elever som läser Matematik 5 och som var intresserade av 
matematik i sig från början:  
Elev 1: ”Det är roligt. Det är det som motiverar mig i alla fall.” 
Elev 2: ”Ja. Det är kul att ha ett matematiskt problem, liksom en uppgift i matteboken och 
sedan kommer jag fram till en lösning, klurar ut det och kommer fram till ett svar.” Av den 
anledningen är det svårt att dra någon slutsats om deras motivationspåverkan. Det vore mer 
intressant att genomföra en intervju med en elev med lägre prestanda och problem med 
motivation för matematikämnet. Det gör det också svårare att extrapolera dessa elevers 
intressen, åsikter och attityder till andra elever i den totala målgruppen av gymnasieelever.  
 

6.2 Diskussion om intresse- och motivationsväckande 
I delavsnitt 5.2.1 presenterades data från elevernas svar på frågor som ställdes i enkäterna. 
Frågorna delades i två grupper. Den första gruppen bestod av 5 frågor där eleverna behövde 
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ange ett värde från ”-π” (om inte stämmer) till ”π” (om stämmer helt). Den andra bestod av 
3 grupper där eleverna behövde stryka under motsvarande begrepp som de lärde sig under 
skolprogrammet. Resultaten av svaren på dessa två grupper av frågor presenterades i två 
olika stolpdiagram per varje elevgrupp.  

I den första kategorin av stolpdiagram, som gäller den första gruppen av frågor, presenteras 
det hur många elever som gav ett visst svar på en viss fråga. Eftersom det finns sju 
svarsalternativ tilldelas varje fråga sju stolpar. För att analysera dessa resultat antas det 
mittersta svarsalternativet 0 (lagom) svara mot en neutral attityd, svarsalternativen under 0 
mot negativa attityder och svarsalternativen över 0 mot positiva attityder. En av 
huvudfrågeställningarna var om detta skolprogram kan skapa intresse och öka motivation 
hos elever att lära sig matematik. Om en elev blir intresserad, kan man svara ”ja” på frågan. 
Men för ett skolprogram som är designat för en halvklass av elever (15 – 20 personer) kan 
det inte betraktas som ett praktiskt resultat. I detta fall kommer då fördelningen av positiva 
och negativa svar att analyseras.  

Vidare analyseras resultaten från elevsvaren på de första 5 frågorna i Grupp I och i Grupp II. 
Dessa 5 frågor är:  

• Fråga 1: Var musiklaboration rolig/intressant för dig? 
• Fråga 2: Känner du att du lärde något nytt under laborationen? 
• Fråga 3: Hur relevant känns innehållet i laborationen?  
• Fråga 4: Kommer du att söka mer information kring det och diskutera med dina 

kamrater? 
• Fråga 5: Kändes materialet för svårt för dig? 

Grupp I: Matematik 2/5 (fig. 5.2.1.2). 
Först kan det observeras att de flesta eleverna valde de två mest positiva svarsalternativen 
på fråga 1, 8 elever svarade ”stämmer helt”, 8 elever svarade ”stämmer nästan”, 2 svarade 
”snarare ja än nej” av 19 elever totalt. Det visar sig också att de allra flesta eleverna (17 utav 
19) svarade positivt på fråga 3.  Resultatet från svaren på den första och den tredje frågan 
visar att mer än hälften av eleverna blev intresserade av ämnet som betraktades i 
skolprogrammet eftersom innehållet för dem ansågs vara intressant och relevant.  På fråga 2 
svarade 12 av 19 elever ”stämmer helt” och totalt 18 av 19 svarade positivt. Resultatet från 
svaren på den andra frågan visar att mer än hälften lärde sig i allmänhet något, vilket enligt 
Skolverket (2003) är en möjlig faktor för motivationsökning. Mer detaljerat betraktas det i 
samband med analys av den andra kategorin av diagram som gäller 3 frågor om innehållet. 
Gällande fråga 4 är andelen elever som svarade positivt mindre men det är fortfarande mer 
än hälften av gruppen som är motiverad att undersöka mer inom ämnet.  

Grupp II: Matematik 5 (fig. 5.2.1.3). 
Resultaten i diagrammet av elevsvaren på 5 första frågor i Grupp II visar en likadan trend på 
alla frågor. En av skillnaderna är dock att i frågorna 1 och 3 var det fler elever som svarade 
”stämmer nästan” än de som svarade ”stämmer helt”. Totalt var det ändå de flesta som 
svarade positivt och ingen som svarade negativt på dessa två frågor, vilket också visar att 
eleverna i Grupp II också är intresserade i ämnet. Mönstret av svaren i fråga 2 är nästan 
exakt likadant som i grupp I. Mönstret av svaren på fråga 4 skiljer sig dock från Grupp I. En 
av skillnaderna är att det var många som svarade neutralt i Grupp I medan ingen svarade 
neutralt i Grupp II, vilket tillförde mer negativa svar. En annan skillnad är att av dem som 
svarade positivt var det fler som svarade ”snarare ja än nej” och ”stämmer nästan” än 
”stämmer helt” i Grupp II. Den generella tendensen visar dock att det fortfarande är lite mer 
än hälften av eleverna som motiveras att lära sig mer om innehållet i detta skolprogram.  
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Ett problem med resultaten från frågorna 1, 2, 3 och 4 i den första kategorin av stolpdiagram 
är att, även om eleverna är intresserade av temat som presenterades i skolprogrammet och 
är motiverade att lära sig mer om det, kan man inte direkt säga om denna motivation och 
detta intresse i sin tur kan påverka motivation och intresse för matematikämnet i allmänhet. 
Däremot, om man lär sig något utmanande, kan det potentiellt öka motivationen. Av den 
anledningen måste vi kontrollera att materialet är på rätt nivå – är tillräckligt utmanande 
men inte är för svårt eftersom effekten kan vara negativ och eleven kan vara omotiverad. Det 
hör ihop med Maslows motivhierarki (Illeris, 2010) där om bekräftelsebehovet (aktning, 
prestation) inte är tillfredsställt är tillfredsställande av det kognitiva behovet (kunskap, 
förståelse), som ligger på nästa nivå, inte aktuell. Denna kontroll görs med fråga 5. Enligt 
resultaten i fråga 5 i Grupp I, tycker de flesta i gruppen inte att laboration var för svår. Lite 
mer än hälften ligger runt det neutrala svaret, vilket kan visa att skolprogrammet är 
stimulerande fast en stor andel tycker att skolprogrammet var enkelt. Resultaten i fråga 5 i 
Grupp II visar en likadan trend. Skillnaderna är dock att i Grupp I var det fler som ansåg 
innehållet i skolprogrammet enkelt medan i Grupp II var det mer elever som ansåg 
skolprogrammet lagom svårt. Det kan bero på att digitaliseringsavsnittet presenterades bara 
för Grupp II, vilket krävde mer arbete från dem. Generellt visar det fortfarande att det är fler 
elever som inte anser programmet svårt och många som anser det vara lagom stimulerande.  

Den andra kategorin av stolpdiagram, som gäller den andra gruppen av frågor, visar hur 
många elever lärde sig ett visst begrepp eller hur många elever begreppet blev klarare under 
skolprogrammet för. I diagrammet tilldelas varje begrepp tre stolpar. Varje stolpe svarar 
mot en viss fråga i denna grupp. Summan av värden i stolpe 2 och 3 i en motsvarande fråga 
ger det totala värdet på hur många elever som förstod detta begrepp. Enligt Skolverket 
(2003) stärks motivationen när materialet upplevs som begripligt, meningsfullt och visar sig 
vara relevant för eleverna.  

Vidare analyseras resultaten från elevsvaren på 3 frågor i Grupp I och Grupp II om 
innehållet och begrepp som eleverna lärde sig eller som blev klarare för dem under 
skolprogrammet. Dessa 3 frågor är:  

1) Vilka begrepp var nya för dig?  
2) Vilka av dessa nya begrepp lärde du dig och förstod på laborationen? 
3) Av de begrepp som du kunde innan, vilka blev klarare för dig?  

I skolprogrammet betraktas många olika begrepp. Eleverna som individer är olika och ligger 
på olika förståelsenivåer även inom en och samma klass. Därför är det svårt att förvänta sig 
att eleverna förstår samma begrepp på samma sätt. En elev kan förstå en mängd av begrepp, 
en annan elev – en annan mängd av begrepp. Dessa mängder är inte nödvändigtvis 
disjunkta16. Det bestämdes att anse att skolprogrammet är motiverande om minst hälften av 
begreppen förstods av mer än två elever och mer än hälften förstår begreppen 
frekvensspektrum och fourieranalys. Resultaten från den andra tabellen i båda 
elevgrupperna (se fig. 5.2.1.4 och fig. 5.2.1.5) visar att mer än hälften förstod begreppen 
fouriertransform och frekvensspektrum samt i båda fallen är det mer än hälften av 
begreppen som förstods av mer än 2 elever. Dessutom visar figur 5.2.1.4 att mer än hälften 
av eleverna i Grupp II lärde sig begreppen Bit Depth, Quantisation Error, Sample Rate och 
Vikning (Aliasing). Dessa begrepp gäller digitalisering av ljud som först presenterades i den 
sista testningen av skolprogrammet och där Grupp II deltog. Händelsen, som nämndes i 
slutet av kapitel 4, att eleverna, även om de var trötta, inte ville avsluta tidigare, kan också 
indirekt visa att temat om digitalisering är intressant och motiverande för dem.  

                                                
16 Två mängder kallas för disjunkta om de saknar gemensamma element.  
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6.3 Felkällor 
Resultaten från både Grupp I och Grupp II visar samma trender, vilket bidrar till dess 
trovärdighet. Det finns dock vissa problem med att dra slutsatser utifrån dem. 

Grupp I och Grupp II hade olika förhållanden: 

i) De hade olika kunskapsförutsättningar (Grupp I läste inte Matematik 3 och 4); 
ii) Antalet elever varierar i Grupp I och Grupp II samt Grupp I består av 2 separata 

grupper;  
iii) Olika versioner av skolprogrammet testades i Grupp I och Grupp II. 

Detta medför att det är svårt att göra en trovärdig korrelation mellan resultaten av båda 
elevgrupperna och följa upp om det blev någon förbättring eller försämring i resultaten efter 
uppdateringen på skolprogrammet. Det går bara att betrakta gruppresultaten var för sig och 
undersöka hur motiverande skolprogrammet i en motsvarande implementation är just för 
en viss elevgrupp. Det är också viktigt att nämna att halvklasserna 2 och 3 (den andra 
omgången (se avsnitt 4.3)) inte hade exakt samma förhållanden heller. De delades så att en 
halvklass gick på fourieranalysprogrammet och den andra halvklassen gick på ett annat 
program vid det första tillfället; vid det andra bytte halvklasserna plats. Eftersom den andra 
halvklassen gick på fourieranalysprogrammet efter att ha besökt ett annat program och 
eftersom tiden närmade sig lunch, kunde eleverna känna sig trötta. Då kunde dessa elever 
ha en sämre attityd mot ämnet på grund av trötthet. Eftersom resultaten från både halvklass 
2 och halvklass 3 blandades med varandra, kan denna olikhet potentiellt göra resultatet mer 
negativt än det kunde ha varit om skolprogrammet genomfördes av samma handledare vid 
samma tid med både grupperna. Ett problem med att genomföra skolprogrammet med hela 
klassen istället för en halvklass är dock att eleverna får mindre stöd från handledaren. Ett 
annat problem är att rummen på Vetenskapens Hus inte är avsedda för grupper som är 
större än en halvklass.  
 
Enligt, Yu & Singh (2018) är en av de viktiga faktorer som påverkar elevernas intresse det 
stöd som eleven får från läraren. Detta stöd ger en trygghetskänsla inom engagemang i 
inlärningsaktiviteter (Yu & Singh, 2018:81). Lärarens roll är alltså väsentlig i 
inlärningsprocessen och påverkar elevernas trygghetskänsla och därmed intresse. Det kan 
dock också vara en potentiell felkälla till intresse- och motivationsundersökningen i detta 
examensarbete. Det är intressant att undersöka hur elevernas attityd påverkas av själva 
temat, materialet, men detta skolprogram beror på en handledare som är kunnig i det 
betraktande området och kan ge tillräckligt stöd till eleverna. Som nämndes i avsnitt 4.3 var 
det planen att testa den sista versionen av skolprogrammet med en annan handledare för att 
öka dess trovärdighet. Det var dock inte många klasser totalt som gick med på att delta i 
skolprogrammet och det var bara ett möjligt tillfälle där det programmet kunde testas med 
en annan handledare som också var kunnig inom detta område. På grund av förändringar i 
handledarens och klassens planer behövde detta tillfälle ställas in.  
 
Som nämndes i kapitel 2 är denna undersökning småskalig och använder sig av 
bekvämlighetsurval och utforskningsurval av deltagare i undersökningen. Målet med 
undersökningen var inte att dra slutsatser för alla gymnasieelever. Målet var att stödja ett 
antagande att det betraktade skolprogrammet kan intressera och motivera eleverna att lära 
sig matematik. För att kunna dra slutsatser som gäller alla möjliga gymnasieelever behövs 
fler testklasser och resurser, vilket ligger utanför ramen av ett examensarbete värt 30 hp.  
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Även om man nu fokuserar på hur de tillgängliga grupperna för undersökning intresseras 
och motiveras av skolprogrammet, måste motivation och intresse operationaliseras. 
Mänskliga kognitiva processer är ett komplext studieområde. Det är svårt att dra en stark 
gräns mellan definition av motivation och definition av intresse. Definitioner från 
Nationalencyklopedin av båda begreppen betraktar idén av lusten och strävan att tillgodose 
sina behov och önskemål. I teorin av både intresse och motivation presenteras idén av 
personligt/situationsbaserat intresse och inre/instrumentell motivation, vilka i huvudsak är 
likadana. Efter operationalisering måste mätning av motivation och intresse göras först 
innan skolprogrammet. Sedan, efter programmet, måste flera mätningar göras vid olika 
tillfällen för att observera hur elevernas motivation och intresse har förändrats. Dessutom 
måste man betrakta alla andra möjliga faktorer som påverkar elevernas motivation och 
intresse utanför ramen av skolprogrammet. Genomförande av en sådan observation skulle 
ge mer trovärdiga resultat men då skulle det kräva mer tidsresurser och möjligen även 
ekonomiska resurser. Det skulle betydligt överstiga resurserna som är tilldelade för detta 
arbete.  
 
I detta fall är då det som eleverna säger i enkäter och intervjuer den enda källan som vi ska 
utgå från för att dra slutsatser. Exempelvis är ett problem med resultaten i den andra 
kategorin av stolpdiagram att eleverna bara svarade för varje begrepp om de förstod det men 
det kontrollerades inte genom till exempel ett prov eller på ett annat sätt. Teoretiskt kunde 
man använda efterarbetsmaterialet genom att göra det som en obligatorisk uppgift att 
kontrollera elevernas förståelse av de presenterade begreppen. Det var dock omöjligt 
eftersom efterarbetsmaterialet var färdigt bara inför testtillfället med Grupp II. Det var 
också slutet av april och eleverna förberedde sig inför proven och hade inte så mycket tid för 
detta experiment. I samband med detta finns det också en sannolikhet att några elever 
missförstod några frågor, vilket också är en potentiell felkälla till resultatet.  
 
Enligt Denscombre (2010) är ålder och kön faktorer som potentiellt kan påverka hur 
deltagare svarar på frågorna som ställs till dem i enkäter och intervjuer. I detta 
sammanhang är åldern densamma bland eleverna inom en klass. Enkäterna var dock 
anonyma där eleverna inte angav sitt kön. Det kan dock vara en potentiell felkälla eftersom 
vissa yrken är mer mansdominerade och andra är kvinnodominerade på grund av kulturell 
påverkan.  
 
Klassrumssituation är också en faktor som kan påverka motivation. Det kan exempelvis bero 
på om eleverna känner sig bekväma i klassrummet – eleverna kan se vad handledaren 
skriver på tavlan, själva tavlan är stor, rummet är tillräckligt stort. Vid den sista 
genomgången av skolprogrammet var rummet för litet och elevgrupperna satt nära 
varandra. Eftersom de flesta av aktiviteterna handlar om att spela in ljudet, gjorde 
grupperna det samtidigt, vilket skapade buller i rummet. På grund av det kunde eleverna 
inte se det rätta resultatet på datorn och kunde därmed inte dra nödvändiga slutsatser av 
det. Sådana obekvämligheter kan teoretiskt bidra till försämringen av elevernas attityd mot 
ämnet. Resultatet blev positivt ändå för alla tre halvklasserna.  
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7 Slutsatser och vidarearbete 
I detta arbete besvarades följande frågeställningar:  

1) Kan ett skolprogram baserat på begreppet fourieranalys med koppling till dess 
praktiska användning skapa intresse och öka motivation för matematik, fysik och 
teknik hos gymnasieelever och på vilket sätt kan det undersökas?  

2) Hur upplever elever att deras intresse och motivation påverkas av att arbeta med 
detta skolprogram? 

3) Hur kan Vetenskapens Hus skolprogram i fourieranalys, vilket började utvecklas av 
Johan Thorssell (2013), vidareutvecklas för att lösa de fyra problemen som nämndes 
i avsnitt 1.1? 

Frågeställning 1:  
Resultaten från enkäter och intervjuer visar att detta skolprogram kan skapa intresse och 
öka motivation hos elever att lära sig matematik. Resultatens trovärdighet diskuterades i 
avsnitten 6.2 – 6.3. Även om det fanns många potentiella felkällor, kunde de flesta av dem, 
liksom klassrumssituationen och tiden för genomförandet, snarare bidra till förskjutning av 
resultatet åt det negativa hållet. Det innebär i sin tur att om klassrumssituationen och tiden 
var bättre skulle resultatet också vara bättre, men resultaten var positiva för tre halvklasser 
(data samlades inte från den första testklassen). Undersökningen var baserad på 
undersökningsurval. Data som samlades in var dock både kvantitativ och kvalitativ. 
Kvantitativ datainsamling användes i detta fall eftersom skolprogrammet är designat för en 
grupp av cirka 15 elever och det var intressant att undersöka hur skolprogrammet påverkar 
elevernas motivation och intresse gruppvis. Det räcker dock inte för att tillämpa dessa 
resultat på alla gymnasieelever men det kan användas som en utgångspunkt i en vidare 
undersökning inom detta område. Inom ramen av detta examensarbete räckte det inte med 
resurser och möjligheter att genomföra en tillräcklig kvantitativ undersökning med större 
mängd av data. Men i beaktande av ett skolprogram på Vetenskapens Hus som är orienterat 
till att motivera eleverna att lära sig matematik, teknik och naturvetenskapsorienterade 
ämnen kan detta resultat anses ha validitet och vara aktuellt.  
 
Frågeställning 2:  
Som det framgår ur resultaten från fig. 5.2.1.2 och fig. 5.2.1.3 anser de flesta eleverna 
skolprogrammet vara roligt, intressant och relevant. Lite mer än hälften svarade att de var 
motiverade att lära sig mer om ämnet. Enligt data från intervjun tycker vissa elever att det är 
roligare att lösa problem som är kopplade till verkligheten samt att det är lättare att förstå 
ett abstrakt matematiskt begrepp när det presenteras i ett reellt sammanhang. Resultaten 
från fig. 5.2.1.4 och fig. 5.2.1.5 visar att eleverna i snitt lärde sig många intressanta begrepp i 
tillräckligt utmanande förhållanden som i sin tur framgår av resultaten av svaren på fråga 5 i 
fig. 5.2.1.2 och fig. 5.2.1.3. Eleverna från intervjun tycker att verklighetsbaserade 
problemlösande aktiviteter kan vara svåra men de är roliga och motiverande. 
 
 
Frågeställning 3: 
Skolprogrammet som betraktades i detta examensarbete vidareutvecklades i samråd med 
handledare från Vetenskapens Hus med avseende på de 5 målen som formulerades vid 
början av detta arbete, med avseende på litteraturstudier samt med avseende på data som 
samlades från observationer vid genomförandet av testtillfällen. Skolprogrammet fick nya 
problemlösningsuppgifter och några undersökningsuppgifter förbättrades och preciserades. 
Programmet uppdaterades också med för- och efterarbetsmaterial och avsnittet om 
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digitalisering av ljud som exempel på tillämpning av fourieranalys lades till. 
Skolprogrammet visade sig vara intressant och engagerande för eleverna. Dock är 
huvudproblemet med programmet att det är för omfattande och för långt.   
Av den anledningen, trots att musik, ljudsyntes och digitalisering anses av eleverna vara 
intressanta, kan de tappa uppmärksamhet som då skulle leda till misslyckande i 
skolprogrammet.  
 
Då anses den senaste versionen, som levereras i samband med avslutning av detta 
examensarbete, inte fortfarande vara ett färdigt Vetenskapens Hus-program. Av den 
anledningen utvecklades inte en lärarhandledning till skolprogrammet. Det kan dock 
genomföras och testas av Vetenskapen Hus representanter. Skolprogrammet kan förkortas 
vid behov. Exempelvis kan man skippa avsnittet med representation av fourierutveckling 
och transform med hjälp av komplexa tal. Digitaliseringsdelen är också valfri. Följande är 
förslag på skolprogrammets vidareutveckling: 

1) FFT-programvara måste vidareutvecklas. Ett förslag kan vara att lägga till en färggraf 
som också representerar frekvensspektrum men då kan man jämföra nuvarande 
resultat med ett tidigare resultat (se fig. 7.1). 

 
Figur 7.1 Den gula grafen i översta delen av figuren representerar den nuvarande fördelningen av 
frekvenserna (frekvensspektrum) i ljudsignalen. Färggrafen i understa delen av figuren representerar 
signalens tidigare frekvensspektrum per pixelrad. Varje pixelrad är en mätning efter ett justerbart 
tidsintervall ∆𝑡. Ju ljusare en pixel är desto starkare är det motsvarande (små) frekvensintervallet.  
 

2) Skolprogrammet kan delas upp i två delar. Den första delen ska handla om 
kontinuerlig fouriertransform och ljudsyntes och den andra delen ska handla om 
digitalisering och diskret fouriertransform. Då måste den andra delen uppdateras 
med mer problemlösningsuppgifter. Exempelvis kan eleverna lösa diskret 
fouriertransform och få upp frekvensvärden av samplingar utifrån motsvarande 
intensitetsvärden på ett enklare testfall med 4 samplingar. Pythagoras komma kan 
man då lägga tillbaka till skolprogrammet.  

3) Skolprogrammet kan ha olika versioner för olika gymnasieklasser. Med avseende på 
detta kan motsvarande versioner innehålla de delar som svarar mot aktuella begrepp 
som eleverna har läst i skolan.  

Förutom att väcka intresse, öka motivation och ge en annan inblick på de matematiska 
begreppen som eleverna lär sig på gymnasiet, kan detta skolprogram ge eleverna ett bra tips 
på att välja ett tema för deras gymnasieexamensarbeten.  
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9 Bilagor 
Bilaga 1: Intervju med eleverna 

1) Är du intresserad i matematik? Vad motiverar dig att lära sig matematik?  

Elev 1: Ja. Det är roligt. Det är det som motiverar mig iaf.  
Elev 2: Ja. Det är kul att ha ett (matematiskt) problem, liksom en uppgift i matteboken och 
sedan kommer jag fram till en lösning, klurar ut det och kommer fram till ett svar.   

 
2) Motiveras du om du ser koppling mellan (svårare) matematik och verkligheten? 

Elev 1: Ja. Det är lättare att förstå hur jag kan använda det och det är roligare att lösa 
problem som är kopplade till verkligheten än att ha bokstäver och siffror hela tiden.  
Elev 2: Både ja och nej för det kan ju bli alldeles för invecklat och komplicerat också när man 
kopplar det till verkligheten. Man får en förenklad bild av verkligheten för att det ska passa 
min matematiknivå. 
Elev 1: Jag håller med om att det ofta kan bli svårare men det är det som är roligt; det är kul 
att först öva med bara siffror och rena tal och sedan, när man kan det, gå vidare och få 
verkliga uppgifter där man kan tillämpa sina kunskaper. Då går man till nästa nivå.  

 
3) Vad har du för allmän känsla av laborationen? Var den intressant? Var den givande?  

Elev 1: Det var intressant men det var lite rörigt. Först tyckte jag att det var kul och labbarna 
var jätteroliga och det började ganska lätt men sedan gjorde vi så många olika saker och det 
blev lite förvirrande vid slutet tyckte jag.  
Elev 2: Det kändes att det var plockat från många olika håll och man kunde inte få en hel 

bild om vad vi hade gjort, det var massa olika delar, vilket inte var jättetydligt hur de 
hängde ihop.  

Elev 2: Ja, vi fick en annan insikt om hur ljud funkar och hur det hänger ihop med 
matematiken.  

Elev 1: Det var väldigt intressant när vi sjöng olika vokaler och att se hur de egentligen ser 
olika ut i frekvenskurvorna. Sedan själva matten i det som vi började med om ljudvågor, 
det var lite för enkelt för alla hade ju läst både matte 4 och fysik 2. Så vi kunde redan det. 
Att räkna med sin-grafer, amplitud – jag tyckte att det var lite onödigt att gå igenom det 
så noga.  

Elev 2: Det skulle bli intressant att snabbt gå igenom bassaker och inte förklara allting så 
noggrant… speciellt eftersom vi hade fått förberedelseuppgifterna också som vi hade löst 
och hade redan repeterat det en gång. 

Elev 1: Sedan var det något matematiskt som var intressant, liksom svårare. Du skrev på 
tavlan [teorin av fourierutveckling och transform]. Sedan gick vi till att spela in ljudet. Då 
tappade du mig och jag tror att många kände samma sak. Det var eftersom det var för 
långt och folket inte orkade koncentrera sig så länge och det kändes komplicerat och 
hängde inte ihop med vad vi hade gjort innan.  

Elev 2: Det kändes ju som du gick igenom det här med fouriersaken att det var 
huvudpunkten och sedan gick vi vidare och tog inspelningen, och det kändes lite extra. 
Men du kunde bättre kanske ta lite på det här [den första delen – innan digitalisering] 
och sedan fokusera mer på det [digitalisering] för det fösta kunde användas som 
förkunskaper för det andra.  
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Elev 1: Labbarna kopplade vi till det vi gjorde först. Och det kändes att det var det som var 
huvudgrejen. Och att det med inspelningen kändes som någon extra sak och lite överkurs.  
 

4) Var digitaliseringsdelen intressant? Praktisk tillämpning 

Elev 1: Ja, det är intressant hur det funkar men det blev lite konstigt med fokus när vi först 
fokuserade oss på den ena och sedan mycket fokus på den andra men det var inte riktigt 
tydligt hur de hängde ihop. Och vi var lite trötta på slutet.  
 

5) Vilka var för enkla? Tråkiga, kanske onödiga? 

Elev 1: Jag tycker att alla aktiviteter som handlade om att spela ljud (i FFT-programmet) var 
intressanta men de blev lite misslyckade för vi var så många i samma rum och jag tror inte 
att datorn riktigt fick upp ljudet som just vi spelade eller sjöng. Den tog alla möjliga ljud och 
jag tror inte vi fick rätt resultat. Det var mer intressant när du (ledaren) sjöng och andra var 
tysta. Då såg man ju skillnad. Men när vi gjorde det fick vi inte så tydligt resultat. Det var för 
att vi var för många i rummet.  
Elev 2: De aktiviteter där vi spelade in ljud var kul. Det var synd att det inte var bättre 
resultat.  

 
6) Vad tycker du om FFT-appen som användes där? Var den bekväm? Vad tycker du 

borde förbättras med denna app? 

Elev 2: Vi tycker den var bra. Programmet var enkelt att använda 
 

7) Hur mycket arbetade du med förarbetsmaterial? Hjälpte det att förstå vad 
laborationen handlade om?  

Elev 2: Det gjorde vi ju. Vi satte oss en halvtimme med det typ. Det var en uppgift som vi 
inte kunde lösa. Det handlade om integraler.  
 

8) Hur mycket arbetade du med efterarbetsmaterial? Hjälpte den? 

Eleverna hann inte arbeta med efterarbetsmaterialet.  
 

9) Fouriertransform. 

a) Känner du att du förstod hur matematiken av fouriertransform fungerar?  
Elev 1: Inte riktigt.  
b) Känner du att några skolmatematikkunskaper blev tydligare för dig? Vilka då? 
Elev 2: Sin och cos kurvor. Vi lärde oss den tidigare. Men vi repeterade det så nu kan 
man det igen.  

Elev 1: Nej, det tror jag inte. 
 

10) Vad tycker ni om namnet på laborationen?  

Elev 2: Ja, det handlade ju inte mycket om musik i sig. Det handlade om ljud och toner. Vi 
tänkte att det skulle handla om intervaller och ackord.  
Elev 1: Vi går i musikklass och tycker att musikteori är väldigt kul. Så jag tänkte det skulle 
vara mer om hur matte tillämpas inom musikteorin. Det hade ju, jag tänkte, varit mer 
intressant. Det borde kanske kallas för ”matematik och ljud och sådant”.  
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11) Vad tycker ni om det skulle vara mer problemlösning och laborationer i 
matematikundervisning? 

Elev 2: Kanske inte laborationer, men problemlösning. När man får ett problem som man 
ska lösa, när det är lite större uppgift så det är kul.  
Elev 1: Ofta tycker jag inte att laborationerna är så givande i proportion till den tid de tar. 
Om man hade oändligt med tid och inte gjorde något annat då skulle vi kunna labba 
jättemycket. Men ofta tar det ganska mycket tid och man lär sig bara en liten grej.  
Elev 2: Men ändå kan det vara kul och intressant ibland att se hur det funkar i verkligheten.  
 

12) Vad tycker ni kunde förbättras med labben?  

Elev 2: Det vore bra om det var färre personer så att man kunde höra och se vad man gör. 
Och datorn hade inte sitt eget ljud bättre. När det var så många kunde man inte riktigt 
koncentrera sig på sin egen grupp och dator. Så antingen färre folk eller större rum. Det 
kändes som om att man inte kom fram till så mycket som man behövde testa för det var så 
mycket ljud förutom det.  
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Bilaga 2: Intervju med läraren  
1) Hur mycket arbetade eleverna med förarbetsmaterialet? 

Jag fick det ganska sent, på slutet. De går i matte 5 gruppen som jag har. Och de är i slutet av 
kursen och förbereder inför nationella provet. Alltså arbetade de inte med 
förarbetsmaterialet i klassrummet utan gjorde det hemma. Det hade lagom svårighet. Men 
uppgifterna med trigonometri hade eleverna svårt med. Vi tog inte det tillsammans för det 
hade jag själv svårt med. Det trodde jag inte att de skulle komma på själva.  
 

2) Tycker du det var bra med förarbetsmaterial?  
Ja, det är klart, det tycker jag. Men det är kanske bra att skriva i labbeskrivningen att det är 
bra att ägna en timme åt att förarbeta det här. Då är det enklare för läraren att lägga det i sin 
planering och ta en lektion och gå igenom det här. Det är om integraler; man måste också gå 
igenom cosinus- och sinusfunktioner och hur de fungerar. Det är på matte 4 och sedan läser 
man olika på olika skolor.  
 

3) Hur mycket arbetade eleverna med efterarbetsmaterialet?  
De hann inte arbeta med det.  
 

4) Vad tycker du allmänt om experimentet ur ett pedagogiskt perspektiv?  
Det sa jag direkt efteråt att du spände in för mycket; och du ville för mycket. Man måste 
försöka renodla arbetet. Du tog ju det väldigt praktiskt plus både göra om sinus-cosinus till 
sinusfunktion och sedan det med integraler och fouriertransformationen. Det kändes att det 
var alldeles för mycket. Bättre att renodla. ”Det här ska jag ta.” För att det är 90 minuter 
som det man normalt gör på VH. Man bör tänka på att det är ett ganska brett spann av 
elever som du får och bland dem kan det finnas de som inte har så lätt för matte och fysik. 
Sedan vill man som lärare att det ska vara en utmaning också för eleverna. Men det kändes 
att det var för mycket. Som jag också sa innan att man kanske skulle dela upp det på två 
labbar med en praktisk och en mer teoretisk. En – att titta på kurvor och sådant, 
gitarrsträngar och hur de låter, göra något ljud. Och det kan kanske också räcka med 
matematik. Många elever är inte så duktiga på musik, och inte jag heller – hur oktaver och 
sådant är kopplade med matematik. Det känns mastigt om man vill hinna med båda. Det 
blir det så lite av allting. Man kommer inte riktigt in ordentligt.   
Själva idén med att ta ett högskolebegrepp och presentera det för elever är bra. Jag skulle 
dock rekommendera att ta en liten del kanske, någon typ av integraler och se hur man kan 
koppla ihop det till något högskolebegrepp. Du kan nämna att det finns andra delar också, 
men om du går in i detaljer med andra delar då riskerar du att tappa elevernas 
uppmärksamhet. Problemet är att du, för att gå på djupet av förståelse, har lagt på det 
många timmar. Men det är ju svårare för dig att du vill att eleverna ska få intresse men de 
kan inte lägga med massa av timmar. Utan de förbereder sig kanske en halvtimme eller 
något innan man åker dit. Eller man kan ha en lektion innan. Det är det som är det svåra för 
att försöka få ner en stor mängd stoff begripligt på ett kort pass.  
 

5) Var det för mycket teori? Räckte det med experimentering?  
6) Känner du att eleverna orkar smälta materialet efter genomgång av alla delar?  
7) Tycker du att labben var nyttig för eleverna?  

Jag tycker att det var en bra labb. Allt var jättenyttigt egentligen. Men det blev för mycket på 
den tiden. För det är aalt praktiskt man ska göra – ta fram gitarrer och man ska hålla på 
med det programmet också för att man liksom ska se vad det här programmet visar. Det 
svåra är ju att få det att funka tidsmässigt. Då kan det vara bättre kanske om det är några 
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som skulle bli klara tidigare, då kan du ge en extra uppgift till dem som känner att det blir 
bra med fördjupning.  
 

8) Hur motiverande tycker du är sådana labbar som handlar om svårare men mer 
praktikorienterade matematiska begrepp för gymnasieelever? 

Det är det som är lite dilemmat med att mycket av matten kanske man inte känner för att 
man har mycket nytta av i gymnasiet. För att det är svårt att göra praktiska tillämpningar av 
det. Det är också när man pluggar vidare det dröjer tills man stöter på praktisk tillämpning. 
Liksom den första mattekursen som man läser på universitet, och som man inte har någon 
direkt praktisk nytta. Det är klart att det skulle bli bra att hitta någonting som det känns att 
vi praktiskt gör och omsätta det genom att räkna matematiskt, som integraler. Även inom 
gymnasiefysik är det väldigt lite beräkning av derivator och integraler.  
 

9) Vad kunde förbättras? Vilka mer pedagogiska metoder skulle bli bra att använda för 
att öka elevernas motivation?  

10) Vilka har du övriga tips, önskemål, funderingar?  
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Bilaga 3: Enkäten för eleverna 

Enkät 
 
Varianter av svar: ”-π” – stämmer inte, ”-e” – stämmer nästan inte, ”−√𝟐" - snarare nej än 
ja, ”0” – lagom, ”√𝟐" – snarare ja än nej, ”e” – stämmer nästan, ”π” – stämmer helt. 
Kommentarer är önskvärda men ej obligatoriska.  
 

I 
1) Var musiklaborationen rolig/intressant för dig? …… 

Kommentar: 
 

2) Känner du att du lärde något nytt under labben? …… 
Kommentar: 
 

3) Hur relevant känns innehållet i labben? …… 
Kommentar: 
 

4) Kommer du att söka mer information kring det och diskutera med dina kamrater? 
…… 

Kommentar: 
 

5) Kändes materialet för svårt för dig? …… 
Kommentar:  
 

II 
 

1) Vilka begrepp var nya för dig (Stryk under): 
 
Amplitud, Frekvens, Period, Frekvensspektrum, Ljudfysik, Ljudvåg som en periodisk 
svängning, Hookes lag, Newtons II lag, Hertz, Decibel, Fourier Transform, Allmänna formen 
av en trigonometrisk funktion, PPAP, Grundton, övertoner/partialtoner, Integral, Bit Depth, 
Quantisation error, Sample Rate, Vikning (Aliasing). 
 

2) Vilka av dessa nya begrepp lärde du dig och förstod på laborationen? 

Amplitud, Frekvens, Period, Frekvensspektrum, Ljudfysik, Ljudvåg som en periodisk 
svängning, Hookes lag, Newtons II lag, Hertz, Decibel, Fourier Transform, Allmänna formen 
av en trigonometrisk funktion, PPAP, Grundton, övertoner/partialtoner, Integral, Bit Depth, 
Quantisation error, Sample Rate, Vikning (Aliasing). 
 

3) Av de begrepp som du kunde innan, vilka blev klarare för dig?  

Amplitud, Frekvens, Period, Frekvensspektrum, Ljudfysik, Ljudvåg som en periodisk 
svängning, Hookes lag, Newtons II lag, Hertz, Decibel, Fourier Transform, Allmänna formen 



 77 

av en trigonometrisk funktion, PPAP, Grundton, övertoner/partialtoner, Integral, Bit Depth, 
Quantisation error, Sample Rate, Vikning (Aliasing). 
 
 
Övriga kommentarer? 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
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Bilaga 4: Enkäten för lärarna  
Till läraren:  
 
Är du fysik-/matematik-/teknik-lärare?  
 
 
Kommer du att använda detta innehåll under din undervisning?  
 
 
I så fall, kan du ange exakt vad du tycker är intressant och värt att diskutera om?  
 
 
Vad tycker du var bra med labben?   
 
 
Tycker du att det är bra med tvärvetenskapliga experiment? 
 
 
Var det tillräckligt med kommunikation mellan eleverna?  
 
 
Vad skulle kunna förbättras med laborationen?  
 
 
Övriga kommentarer/synpunkter? 
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Bilaga 5: Förarbetsmaterial  
Cirkelns ekvation och enhetscirkeln  

 
1) Cirkelns ekvation: 𝒙𝟐 + 𝒚𝟐 = 𝒓𝟐.  

a) Vad är 𝒓?  
b) Hur stor är	𝒓 i enhetscirkeln?   

2) Analysera relationen mellan koordinaterna av punkten A på cirkelns kant och 
vinkeln t mellan radien och X-axeln. Vad blir punktens koordinater? Uttryck 
koordinaterna av punkten A genom t.  

 
Trigonometriska funktioner  

3) Betrakta uttrycket 𝑦 = 𝐴 sin(𝜔𝑥 − 𝜑) + 𝐶: 
a) Vad är amplitud?  
b) Vinkelhastighet?  
c) Fas?  
d) Konstant? 
e) Vilka bokstäver svarar varje begrepp mot?  

4) Förklara begreppet frekvens! 
a) Vilken relation har frekvens till period?  
b) Vad är skillnaden mellan frekvens och vinkelhastighet?  
c) Vad är relationen mellan frekvens och vinkelhastighet?  

5) Betrakta grafen:  

 
Hitta amplitud, period, vinkelhastighet, frekvens, fas och konstant för denna graf och 
konstruera därmed sinusfunktionen för denna graf.  
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6) Integrera följande uttryck. (Använd: https://www.formelsamlingen.se/alla-
amnen/matematik/trigonometri) 
a) Integrera ∫ sin(𝑘𝑥)$o

v 𝑑𝑥, ∫ cos(𝑘𝑥)$o
v 𝑑𝑥 då 𝑘 ∈ ℤ. 

b) Integrera ∫ sin(𝑘𝑥) cos(𝑚𝑥)$o
v 𝑑𝑥 då 𝑘,𝑚 ∈ ℤ. 

c) Integrera ∫ sin(𝑘𝑥) sin(𝑚𝑥)$o
v 𝑑𝑥 då 𝑘 ≠ 𝑚; 𝑘,𝑚 ∈ ℤ. 

Antydan för b) och c): använd trigonometriska additionsformler.  
d) Integrera ∫ sin(𝑘𝑥) sin(𝑚𝑥)$o

v 𝑑𝑥 då 𝑘 = 𝑚; 𝑘,𝑚 ∈ ℤ. 
Antydan för d): använd formeln cos av dubbla vinklar samt trigonometriska 
ettan.  

OBS! Om du integrerar ∫ cos(𝑘𝑥) cos(𝑚𝑥)$o
v 𝑑𝑥 för 𝑘 = 𝑚, 𝑘,𝑚 ∈ ℤ, får du samma svar 

som i d).  
 
Komplexa tal  

7) Betrakta ett komplext tal 𝑧 = 1 + √3𝑖.  
a) Hitta	|𝑧|. Sätt 𝑧 på komplexa talplanet. Visa |𝑧| på planet. 

  
b) Vinkeln 𝜃 är vinkeln mellan 𝑧 och reella axeln. Hitta den.  

Skriv om 𝑧 på polära formen. 
c) Eulers formeln ges av 𝑒�� = cos 𝜃 + 𝑖𝑠𝑖𝑛	𝜃.  

• Förenkla nu uttrycket i b) med hjälp av Eulers formel!  

 
Fysikaliska lagar och begrepp som vi kommer att betrakta under 
experimentet 
Lufttryck (Pascal).  
Hookes lag: 𝐹 = −𝑘𝑥(𝑡) 
Newtons II lag: 𝐹 = 𝑚𝑎 
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Bilaga 6: Efterarbetsmaterial  
 

1) Enheten Decibel (som mäter ljudintensitet) har logaritmisk skala och fås på formeln 
𝐿𝐼 = 10 log ì[

ì\
	𝑑𝐵, där 𝑃F är lufttryckvärde på det tystaste ljudet vi kan höra samt  𝑃$ 

är lufttryckvärde på ljudkällan som vi mäter. Låt ett musikinstrument spela högt 
med en ljudintensitet på 70dB. Hur stor blir intensiteten om det blir 5 sådana 
instrument som spelar samtidigt samma låt i samma rum (Antydan 1: förhållandet 
ì[
ì\

 blir 5 gånger så stort; antydan 2: du behöver inte hitta 𝑃F och 𝑃$ separat, hitta 

först log ì[
ì\

 istället)? Hur många Decibel förändrades intensiteten när det blev 5 
gånger fler instrument? 

 
Lösningsförslag:  
Sätt 𝐿𝐼;pp	�nípÉîL;np = 70𝑑𝐵. Då får vi 70 = 10 log ì[

ì\
<=> log ì[

ì\
= 7. Eftersom det är 5 samma 

instrument, får vi 5 gånger så stor intensitet och alltså 𝐿𝐼t;L	�nípÉîL;np = 10 log 5 ì[
ì\
=

10 �log 5 + log ì[
ì\
� ≈ 10(0.7 + 7) = 77𝑑𝐵. Alltså är skillnaden 7𝑑𝐵.  

 
2) En ljudvåg är 20 Hz. Ljudhastigheten i luften är konstant och är 331 m/s. Hur lång 

blir vågen (mäts i meter) i luften? Vilken vinkelhastighet har vågen?  
 
OBS! Meningen med uppgiften är att visa att man kan betrakta fourieranalys både 
tidsmässigt och lägesmässigt.  

 
Lösningsförslag:  
Låt ljudhastigheten i luften vara konstant 𝑉 = 331𝑚/𝑠. Vi vet att 𝑉 = 𝑆/𝑇 = 𝑆𝐹, eftersom 
𝐹 = 1/𝑇, där 𝐹 är frekvensen, 𝑇 är perioden samt 𝑆 – sträcka. Då får vi 𝑆 = 𝑉𝑇 = È

�
= ªªF

$v
=

16.55𝑚. 
 

3) Nyquist-Shannons sats. Antag att signalen 𝑓(𝑡), som vi spelar in, är lågpassfiltrerad 
under frekvensen 440Hz (440Hz är den högsta frekvensen i signalens spektrum). 
Tidsperioden mellan samplingarna (eng. ”samples”) är 0.00125s. Kan vi sedan 
återställa signalen 𝑓(𝑡) utan förlust?  

 
Lösningsförslag: 
440Hz, som sagt i uppgiften är högsta frekvensen i signalens spektrum. Alltså är det 
nyquistfrekvensen. Givet 𝑇 = 0.00125𝑠. Alltså SampleRate=F=1/0.00125=800Hz. Enligt 
Nyquist-Shannons sats måste ñkLòa;	ókp;

$
≥ 𝑛𝑦𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛. Uppenbarligen är det inte 

fallet i uppgiften. Alltså stöter vi på vikning (aliasing) och därför förlorar vi en del av 
informationen.  
 

4) Påminner att för Diskret Fourier Transform (DFT) ges den komplexa koefficienten 

av 𝑐n = ∑ 𝑥K ∙ 𝑒
��[�xd

ö×YF
Ksv . Eulers formel är 𝑒�np = cos 𝑛𝑡 + 𝑖 sin 𝑛𝑡.  

a) Skriv om transformen med hjälp av Eulers formel.  
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b) Givet 4 samplingar (𝑁 = 4) av en lågpasserad signal, vars nyquistfrekvens är 3Hz: 

𝑥K = ÷

2,					𝑘 = 0
3,					𝑘 = 1
−1,			𝑘 = 2
1,					𝑘 = 3

  

Beräkna 𝑐v, 𝑐F, 𝑐$ och 𝑐ª.  
c) Hitta magnituden och fasen 𝜃 = för varje frekvens: n=0, n=1, n=2, n=3.  
Ledtråd: magnituden av frekvensen 𝑛 är samma sak som absolutbeloppet av |𝑐n| =
|𝑧|. Fasen är vinkeln mellan 𝑐n = 𝑧 och reella axeln.  

d) Invers Diskret Fourier Transform ges av 𝑥K =
F
×
∑ 𝑐n ∙ 𝑒

�[�dx
ö×YF

nsv . Du vet från b) att 
N=4. Använd värdena 𝑐v, 𝑐F, 𝑐$ och 𝑐ª från c) för att beräkna Invers DFT. 
 
OBS! Talet N har inget att göra med nyquistfrekvensen och alltså kan 
nyquistfrekvensen bli större än N förutsatt att hela tidsperioden som vi betraktar är 
mycket mindre än en sekund. Tanken är att Sample Rate är antalet samplingar per 
en sekund.  

 
Lösningsförslag:  

a) DFT ges av 𝑐n = ∑ 𝑥K ∙ 𝑒
��[�xd

ö×YF
Ksv = ∑ 𝑥K(cos �−

$onK
×
� +×YF

Ksv

𝑖 sin �− $onK
×
�) =∑ 𝑥K(cos �

$onK
×
� − 𝑖 sin �$onK

×
�)×YF

Ksv ; 𝑑ä𝑟	𝑁 − 1 = 4 − 1 = 3. 
b) OBS! Dessa beräkningar är inte svåra men tar lång tid även om, som ni kan se, det 

är bara 4 frekvenser med 4 samplar. Och det är därför behöver vi datorer för 
att göra detta arbete för oss! Men man måste kunna dessa formler för att kunna 
förklara till datorn exakt vad den ska göra. J  

• 𝒄𝟎 = ∑ 𝑥K �cos �
$ovK
¡
� − 𝑖 sin �$ovK

¡
�� = 2�cos �$ov∗v

¡
� − 𝑖 sin �$ov∗v

¡
�� +ª

Ksv

3( cos �$ov∗F
¡
� − 𝑖 sin �$ov∗F

¡
�) − 1(cos �$ov∗$

¡
� − 𝑖 sin �$ov∗$

¡
�) +1(cos �$ov∗ª

¡
� −

𝑖 sin �$ov∗ª
¡
�) = 2(1 − 0) + 3(1 − 0) − (1 − 0) + (1 − 0) = 𝟓. 

• 𝒄𝟏 = ∑ 𝑥K �cos �
$oFK
¡
� − 𝑖 sin �$oFK

¡
�� = 2�cos �$oF∗v

¡
� − 𝑖 sin �$oF∗v

¡
�� +ª

Ksv

3( cos �$oF∗F
¡
� − 𝑖 sin �$oF∗F

¡
�) − 1(cos �$oF∗$

¡
� − 𝑖 sin �$oF∗$

¡
�) +1(cos �$oF∗ª

¡
� −

𝑖 sin �$oF∗ª
¡
�) = 2(1 − 0) + 3(0 − 𝑖) − (−1 − 0) + (0 + 𝑖) = 𝟑 − 𝟐𝒊. 

• 𝒄𝟐 = ∑ 𝑥K �cos �
$o$K
¡
� − 𝑖 sin �$o$K

¡
�� = 2�cos �$o$∗v

¡
� − 𝑖 sin �$o$∗v

¡
�� +ª

Ksv

3( cos �$o$∗F
¡
� − 𝑖 sin �$o$∗F

¡
�) − 1(cos �$o$∗$

¡
� − 𝑖 sin �$o$∗$

¡
�) +1(cos �$o$∗ª

¡
� −

𝑖 sin �$o$∗ª
¡
�) = 2(1 − 0) + 3(−1 − 0) − (1 − 0) + (−1 − 0) = −𝟑. 

• 𝒄𝟑 = ∑ 𝑥K �cos �
$oªK
¡
� − 𝑖 sin �$oªK

¡
�� = 2�cos �$oª∗v

¡
� − 𝑖 sin �$oª∗v

¡
�� +ª

Ksv

3( cos �$oª∗F
¡
� − 𝑖 sin �$oª∗F

¡
�) − 1(cos �$oª∗$

¡
� − 𝑖 sin �$oª∗$

¡
�) +1(cos �$oª∗ª

¡
� −

𝑖 sin �$oª∗ª
¡
�) = 2(1 − 0) + 3(0 + 𝑖) − (−1 − 0) + (0 − 𝑖) = 𝟑 + 𝟐𝒊. 

c) Magnituden för 𝑐v: |𝑐v| = √5$ + 0$ = 5; fasen för 𝑐v: 𝜃v = arctan v
¢
= 0 ° 

Magnituden för 𝑐F: |𝑐F| = V3$ + (−2)$ = √13; fasen för 𝑐F: 𝜃F = arctan $
ª
≈33.7° 

Magnituden för 𝑐$: |𝑐$| = V(−3)$ + 0$ = 3; fasen för 𝑐$: 𝜃$ = arctan v
ª
= 0 

Magnituden för 𝑐ª: |𝑐ª| = √3$ + 2$ = √13; fasen för 𝑐ª: 𝜃ª = arctan $
ª
≈ 33.7°. 
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d) Invers DFT ges av 𝒙𝒌 =
F
×
∑ 𝑐n ∙ 𝑒

�[�dx
ö×YF

nsv = F
¡
∑ 𝑐n �cos �

$oKn
¡
� − 𝑖 sin �$oKn

¡
�� =ª

nsv

F
¡
(𝑐v(cos �

$oK∗v
¡
� − 𝑖 sin �$oK∗v

¡
�) + 𝑐F(cos �

$oK∗F
¡
� − 𝑖 sin �$oK∗F

¡
�) + 𝑐$(cos �

$oK∗$
¡
� −

𝑖 sin �$oK∗$
¡
�) + 𝑐ª �cos �

$oK∗ª
¡
� − 𝑖 sin �$oK∗ª

¡
�� = 5(1 − 0) + (3 − 2𝑖)( cos �oK

$
� −

𝑖 sin �oK
$
�) − 3(cos(𝜋𝑘) − 𝑖 sin(𝜋𝑘)) + (3 + 2𝑖)(cos �ªoK

$
� − 𝑖 sin �ªoK

$
�).  

 
På detta sätt, genom att sätta motsvarande värden på 𝑘 i 𝑥K, kan vi beräkna 
samplingarna 𝑥ÿ, 𝑥F, 𝑥$ och 𝑥ª. Men om man beräknar dem, så inser man att dessa 
samplingar stämmer med dem som är givna i villkor. Alltså bevisar det att vi kan gå över 
från samplingarna, som vi har spelat in till frekvensdomänen (exempelvis för att 
komprimera filen eller bearbeta ljudet på något sätt) mha DFT samt vi kan återställa 
samplingarna mha Invers DFT för att sedan lyssna på denna fil. Så funkar exempelvis 
kodare (eng. ”encoder”) (den som komprimerar/konverterar filer) och avkodare (eng. 
”decoder”) (den som återställer samplingarna och spelar ut filen).  
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Bilaga 7: PPT-presentation.V1  
K 

2019-03-11

1

Musikens matematik • Filosof
• Matematiker
• Musikteoretiker

Pythagoras 
570-495 f.Kr.

Ø Ljudstyrka (dB)
Ø Ton (Hz)
Ø Klangfärg (Hz)
Ø Längd (sekund)
Ø Våglängd (sekund)

Vad är ljud?

Svängningar i luften…

• Amplitud
• Frekvens
• Spektrum
• Duration
• Period

Animerad Ljudvåg

Ett litet hörseltest

Vilka frekvenser kan

du höra?

Människan (i teorin) 

20-20000 Hz

Vad menas med det 
matematiska uttrycket amplitud 

när vi pratar om ljud?

1. Frekvens
2. Ljudstyrka
3. Period
4. Summa
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Vilka enheter mäter man ljudstyrka
med?

1. Sekund
2. Herz
3. Decibel
4. Newton

Vad visar en kolumn i FFT-grafen?

1. Signalens amplitud vid 
en viss tid

2. Andelen av en liten 
grupp av frekvenser

3. Medelvärdet av alla 
frekvenser

4. Andelen av en frekvens

Analysera olika ljud
Undersök stämgaffelns ljud.

Vad är skillnadenmellan
oscilloskopet och frekvensspektrumet?

Hur låter din röst?
Jämför din röst med stämgaffeln –
stämmer grundfrekvensen i oscilloskopet 
med vad FFT-grafen visar?

1) Sjung vokalen A med samma frekvens 
(samma ton) och pausa 
frekvensspektrumet. 

2) Gör en printscreen och spara bilden.
3) Gör samma med O och övriga 

vokaler. 
4) Jämför frekvensspektrum av dessa 

vokalerna. Vad är den största 
skillnaden mellan de två vokalerna i 
frekvensspektrumet?

5) Jämför frekvensspektrum av en 
samma vokal mellan varandra. 

Örat – en Fouriertransformator

Örat av Dan Pickard (author); Calle Eklund (translator) - Wikimedia Commons

Sin & Cos funktioner

Y = cos X

Y = sin X

Y =sin X + cos X

! = #$ sin()* + ,$) + . +0∗ cos*

+0 ∗ sin*

+ #3 cos()* + ,3) + .

http://desmos.com/

Uttryck funktionen Y=sin X + cos X som en funktion av bara sin mha desmos.

= 4 sin 5* + 6 + 7

= ?
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Vad som är vad?

• Constant (nivå)

• Period

• Amplitud

• Fas

! = # sin(() + +) + -

• A

• B

• C

• D

http://desmos.com/

Varför just sinusfunktionen?
Harmonisk svängning

Hookes lag:
! = −$ ∗ &(()

*+,
*,+ = − -

. ∗ &, 
där & är &((). 

& ( = / 012 $
3( +5 670 $

3(

& ( = 8 012( -
. ( +ϕ)

Newtons II lag:
! =3∗9

Pythagoras komma
!
"
#!= 0,007707347

#
!
* = 0,0078125

Testa på gitarren

Stäm en sträng till ett A (440 Hz).

Vad händer med övertonerna om man dämpar
gitarrsträngen vid halva dess längd?

Vad händer med övertonerna om man dämpar
gitarrsträngen vid en tredjedel respektive en 
fjärdedel av dess längd?

Jämför gitarrens ljud med din röst och med 
stämgaffeln.

Vad är det för skillnad mellan 
stämgaffelns och gitarrsträngens 

frekvensspektrum?
1. Stämgaffeln har ingen 

grundton
2. Gitarren har fler 

övertoner än 
stämgaffeln

3. Gitarren har bara en 
grundton

4. Stämgaffeln har fler 
övertoner än gitarren
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Viken överton är det man hör om man 
dämpar gitarrsträngen vid halva dess 

längd?

1. Ingen överton hörs
2. Bara grundtonen
3. Den första övertonen
4. Den andra övertonen

På vilket sätt förhåller sig övertonerna i 
en ton till varandra?

1. Det finns inget 
förhållande

2. Övertonernas frekvenser 
förhåller sig som en 
multipel av grundtonens 
frekvens

3. Övertonernas amplitud 
förhåller sig som en 
multipel av grundtonens 
amplitud.

4. Övertonerna förhåller sig 
som 1/k, där k är ett 
heltal

Jean Babtiste Joseph Fourier

• Fransk matematiker
• Periodiska funktioner kan

uttryckas som summor av
sinus- och cosinus funktioner
(superposition)

1768-1830

Fourierutveckling

!" = $
% ∫"

% ' ( )(

!* = $
% ∫"

% ' ( cos $.*/% )(

0* = $
% ∫"

% ' ( sin $.*/% )(

' ( = !"
2 +5

*67

8
(!* cos

2:;(
< + 0* sin

2:;(
< )

https://www.integral-calculator.com/

Mha Eulers formel
• !"# = cos ( + * sin (

• !"
-.
/ 01 = cos 234 56 + * sin 23

4 56

• 7 6 = 89
2 + ∑0;<

= (?0 cos 23014 + @0 sin 2301
4 ) =

= ∑0;<
= (B0!"

-.
/ 01)

• B0 = 2
4 ∫D=

= 7(6)!D"
-.
/ 01E6

Additiv syntes i Geogebra
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Skapa en ljudvåg i
Desmos

Addera övertoner till varandra. Är den 
sammanlagda ljudsignalen periodisk? Med 
vilken frekvens?

Försök nu att efterlikna din röst.

Vad kallas teorin som säger att 
periodiska funktioner kan delas upp i 

enkla svängningar?

1. Differentialekvation
2. Integralkalkyl
3. Trigonometri
4. Fourieranalys

Joseph Fourier var en fransk 
matematiker och fysiker som levde…

1. 1768-1830
2. 1503-1567
3. 1936-2013
4. 1128-1233
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Musikens matematik Ø Ljudstyrka (dB)
Ø Ton (Hz)
Ø Klangfärg (Hz)
Ø Allmänt tidsintervall 

(sekund)

Vad är ljud?

• Amplitud
• Frekvens
• Spektrum
• Duration

Svängningar i luften…

Jean Babtiste Joseph Fourier
• Fransk matematiker
• Periodiska funktioner kan uttryckas

som summor av sinus- och cosinus
funktioner (superposition)

1768-1830

Örat – en Fouriertransformator

Örat av Dan Pickard (author); Calle Eklund (translator) - Wikimedia Commons

Ett litet hörseltest

Vilka frekvenser kan

du höra?

Människan (i teorin) 

20-20000 Hz

Analysera olika ljud
Undersök stämgaffelns ljud.

Vad är skillnaden mellan
oscilloskopet och frekvensspektrumet?

Stämmer grundfrekvensen i oscilloskopet 
med vad FFT-grafen visar?
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Hur låter din röst?
1) Jämför din röst med stämgaffeln

2) Sjung två olika vokaler på samma ton 
(not) och jämför resultat i spektrumet

3) Jämför spektrum när olika personer 
sjunger samma vokal. Vilka frekvenser 
dominerar i din och din kamraters röst?

Koppla ihop: 

• Inspelningstid

• Klangfärg

• Ton

• Ljudintensitet

• Amplitud

• Frekvens

• Spektrum

• Duration

• Sekund

• Hertz

• Hertz

• Decibel

Vad kallas teorin som säger att 
periodiska funktioner kan delas upp i 

enkla svängningar?

1. Differentialekvation
2. Integralkalkyl
3. Trigonometri
4. Fourieranalys

Sin & Cos funktioner

!(#) = cos#

!(#) = sin#

!(#) = sin# + cos#

!(#) = ,- sin(.# + /-) + 0 +0∗ cos3

+0 ∗ sin3

+ ,4 cos(.# + /4) + 0

http://desmos.com/

Uttryck funktionen !(#) = sin# + cos# som en funktion av bara sinmha desmos.

= 5 sin 6# + 7 + 8

= ?

Vad som är vad?

• Konstant (nivå)

• Vinkelhastighet (!)

• Amplitud

• Fas (")

$ = & sin(+, + .) + /

• A

• B

• C

• D

http://desmos.com/

! = 212 = 21
3

Varför just sinusfunktionen?
Harmonisk svängning

Hookes lag:
! = −$ ∗ &(()

*+,
*,+ = − -

. ∗ &, 
där & är &((). 

& ( = / 012 $
3( +5 670 $

3(

& ( = 8 012( -
. ( +ϕ)

Newtons II lag:
! =3∗9
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Oljud och musikaliskt ljud.
Uppgift

• Skapa ett oljud
• Dra en sträng på 

gitarren
• Undersök 

skillnader i 
spektrumet

Grundton och övertoner
• Heltalsmultiplar

av grundtonen
• Kon-/dissonans

Testa på gitarren 
vidare

-) Dra första strängen. Det är noten !". Vad har 
dess grundton för frekvens? 

-) Dämpa strängen vid halva dess längd och 
dra den. Det är noten !#. Vad har dess 
grundton för frekvens? 

-) Vad är förändringsfaktorn mellan 
grundtonerna !" och !#? Stämmer det med 
hur du dämpar strängen?

-) Vad händer med övertonerna om man 
dämpar gitarrsträngen vid halva dess längd?

Skapa en ljudvåg I 
Phet

Addera övertoner till varandra. Är den 
sammanlagda ljudsignalen periodisk? Med 
vilken frekvens?

Försök att återskapa gitarrljudet.

Försök nu att efterlikna din röst.

Vad är det för skillnad mellan oljuds och 
gitarrsträngens frekvensspektrum?

1. Oljud har en grundton
2. Gitarren har tydliga 

övertoner 
3. Gitarren har flera 

grundtoner
4. Oljud saknar övertoner

VS

På vilket sätt förhåller sig övertonerna i 
en ton till varandra?

1. Det finns inget 
förhållande

2. Övertonernas frekvenser 
förhåller sig som en 
multipel av grundtonens 
frekvens

3. Övertonernas amplitud 
förhåller sig som en 
multipel av grundtonens 
amplitud.

4. Övertonernas frekvenser 
förhåller sig som 1/k, där 
k är ett heltal
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Fourierutveckling

!" = $
% ∫"

% ' ( )(

!* = $
% ∫"

% ' ( cos $.*/% )(

0* = $
% ∫"

% ' ( sin $.*/% )(

https://www.integral-calculator.com/

' ( = !"
2 +5

*67

8
(!* cos

2:;(
< + 0* sin

2:;(
< )

Mha Eulers formel
• !"# = cos ( + * sin (

• !"
-.
/ 01 = cos 234 56 + * sin 23

4 56

• 7 6 = 89
2 + ∑0;<

= (?0 cos
2301
4 + @0 sin

2301
4 ) =

= ∑0;<
= (B0!"

-.
/ 01)

• B0 = <
4 ∫D

4 7(6)!E"
-.
/ 01F6

• Från Analog (kontinuerlig) 
• till Digital (diskret)
• Prov (samples) och ramar (frames)

Digitalisering av ljud Ljudets kvalité: Bit Depth
• Dynamic Range
• Standard: 16 bit
• Quantisation error
• Dithering

4-bit digitalisering
0000=0
1111=15

Ljudets kvalité: Sample Rate

• Nyquist-Shannon-Kotelnikovs Sats: Sample rate – minst
dubbel som Nyquist frekvens.

• Standard: 44100 Hz
• Vikning (Aliasing)

Format Wave
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Uppgift
• Man spelar in ett signal som registreras av ljudkortet 44100 gånger per 

sekund på 2 kanaler. Varje sådan registrering tar 16 bitar per kanal. Låten 
går 5 minuter 16 sekunder. Hur mycket minne i Megabytes tar ljudfilen?

1) 26,6 MB                  2) 5,16 MB                   3) 53,2 MB                  4) 106,4 MB

Man vill spara om denna fill med Sample Rate 16000 Hz och Bit Debth 8 bitar. 
Hur många gånger mindre kommer den nya filen att bli? 

1) 5,52                       2) 2,76                           3) 9,64                 4) Gör ingen skillnad

Diskret Fouriertransform

• Kontinuerlig: !" = $
%∫'

%((*) , -./
01
2 "34*

• Diskret (DFT): !" = ∑67'8.$96 , -
:;01<=

>

• Inverse DFT: 96 = $
8∑"7'

8.$!" , -
;01=<
>

• FFT

Användning av spektrum i
komprimering

• Fysiologisk modell
- Lågpassfilter
-Högpassfilter

• Psykoakustisk modell
- Hörbarhettröskel
- Maskning

Diskussion

• 1) Om vi sparar en heavy-metal låt och
månskenssonaten i WAV-filer av samma
parametrar, vad blir skillnaden
minnesmässigt? Blir det annorlunda om vi 
kodar om filerna till MP3?

• 2) Tänk på övriga exempel på när
spektrumrepresentation av en ljudvåg blir till 
nytta.



 94 

 

 


