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Kursinformation



Lärare, schema, litteratur etc.

Kurskod: LGMA65 - Matematik 6 för gymnasielärare, modellering och
problemlösning 7,5 HP
Kursansvar och undervisning: Adam Malik (maadam@chalmers.se)
Kurshemsida: Googla “LGMA65 Chalmers”
Kurslitteratur: Nödvändigt material presenteras på föreläsningar.
Rekommenderad läsning: Gerlee och Lundh. Vetenskapliga modeller:
svarta lådor, röda atomer och vita lögner. Studentlitteratur 2012. Övrig
rekommenderas läsning finns på kurshemsidan.
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Syte med kursen

• En översikt över matematisk modellering

• Översätta verkliga problem till matematiska problem (matematisk
modellering)

• Systematiskt angripa komplexa och okända problem
(problemlösning)

• Omsätta egna kunskaper till undervisningssituationer
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Kursplanen

Låt oss titta på kursplanen som finns på kurshemsidan!
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Kursens upplägg

Kursen består av 6 veckormoduler

1. Modeller, funktioner och ekvationer

2. Optimering

3. Dynamiska modeller

4. Stokastiska modeller

5. Spelteori

6. Rumsliga modeller
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Undervisningstillfällen

• Introduktionsföreläsning på måndagar: Nytt material presenteras

• Handledningstillfällen (mån, ons, tors) á 1h

• Uppföljningsföreläsning/presentation av lösningar på onsdagar:
föregående veckas övningar diskuteras.
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Övningar

• Till varje modul hör en uppsättning övningsuppgifter (5-8 st)

• Syftet är att utveckla er problemlösningsförmåga (realistiska/svåra
problem)

• Ni ska arbeta i par där båda studenterna förväntas aktivt arbeta för
att lösa problemen (ca 20 h / vecka)

• I många fall finns flera “riktiga” lösningar, men att nå en lösning är
inte ett krav för godkänt. Se beskrivning av betygssättning på
kurshemsidan

• Deadline fredagar 23:59 - Feedback innan tisdagar kl. 11:59.
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Riktlinjer för övningar

• Sök inte efter lösningar på nätet och ta inte emot lösningar från
andra grupper

• Om externa källor används, ange detta i rapporten

• Under handledningen kommer jag hjälpa er frammåt i
problemlösningsprocessen

• Lösningar (inte bara svar) redovisas skriftligt. Använd gärna bilder,
diagram, ekvationer m.m.

• Retur vid ofullständiga lösningar
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Examination

• Inlämning av lösningar för varje modul - betyg G eller VG

• Avslutande uppsatts fär ni reflekterar kring kursen och vad ni lärt er
i termer av modellering och problemlösning (ca 8 sidor)

Lösningar till moduler samt avslutande uppsats ges lika vikt vid
betygsättning. Mer information om uppsattsen ges närmare slutet av
kursen. Läs gärna mer om betygsättning på kurshemsidan!
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Kurslitteratur

• Ingen obligatorisk litteratur
• Slides + anteckningar från måndagsföreläsningarna kommer läggas

upp på kurshemsidan.
• Rekommenderad bredvidläsning: Vetenskapliga modeller, Gerlee &

Lundh, How to solve it, Polya, A first course in mathematical
modelling, Giordano, Weir & Fox
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Kursutvärdering

Två studentrepresentanter ska utses, och en avslutande enkät kommer
ges.
Förra årets kursutvärdering kan sammanfattas med följande punkter:

• Studenterna är mycket tacksamma över kursen och dess innehåll. En
annorlunda matematikkurs.

• Studenter uttryckte att de hade uppskattat mer rättvis
examinationsform på moduler.

I år kommer (2) grupper presentera 1-2 uppgifter varje
uppföljningstillfälle. Totalt kommer alla presentera 2 gånger under
kursens gång. Detta är även del av kursmålen!
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Aims

1. Presentera modeller

2. Matematikens roll inom 
tillämpningsområden

3. Modellering av verkliga 
problem

4. Problemlösning -
Systematisk approach

5. Översätta egna 
kunskaper till 

undervisningsstituationer

Actitivies

Föreläsningar 

Övningar (självständigt 
arbete)

Övningar (handledda) 

Assessment

Presentationer

Moduler

Avslutande rapport



Kort introduktion till Mathematica

Vissa övningsuppgifter kräver numerisk lösning, och valfritt
beräkningsprogram får användas. Vi rekommenderar Mathematica.

Se kurshemsidan för en kort guide för att komma igång, samt PDF med
Mathematica övningsuppgifter.
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Föreläsning 1 - Vad är en
modell?



Diskussion - Vad är en modell?

Diskutera i grupp!

• Vad är en vetenskaplig modell?
• Ge exempel på två modeller?

Figure 1: Fotagrafi och karikatyr av Einstein
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Är det en bra modell?
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Vad är en bra modell?

Det beror huvudsakligen på vad den ska användas till!

• Noggrannhet?

• Kvalitativ eller kvantitativ?

• Användbarhet? Hur lång tid tar beräkningar?

• Prediktion eller förståelse?
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Exempel på matematiska modeller

Bakterietillväxt under ideala
förhållanden. Antag att bakterier
odlas i en petriskål och att det
finns 100 bakterier vid starten
t = 0. Om det finns god tillgång
till näringsämnen och yta brukar
antalet bakterier B = B(t) öka
exponentiellt B(t) = ket .

Sannolikhetsteoretiska modeller
för bilförsäkring. Försäkringsbola-
gen måste gå med vinst, samtidigt
som kunden får ett bra pris.

Cost > P · a

Kostnaden för försäkringen måste
överstiga utbetalningsbeloppet mul-
tiplicerat med sannolikheten för
att en utbetalning sker! I vari-
abeln a kan detaljer såsom ålder,
bilmodell, körkortstid etc. inklud-
eras. Hur hittar försäkringsbo-
laget parametrarna?
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Exempel på matematiska modeller

Spridning och kontroll av rabies
hos rävar. På 80-talet togs en
modell fram som beskriver spridning
och kontroll-strategier för rävar med
rabies:

∂I (x, t)
∂t

= ∇2I (x, t) + kI (x, t)S(x, t)

∂S(x, t)
∂t

= −kI (x, t)S(x, t)

Här är I = I (x, t) antalet infekter-
ade rävar vid position x och tid t,
och S(x, t) antalet friska rävar. k

beskriver hur smittan överförs från
sjuka till friska rävar.

Ordinära differentialekvationer
för att modellera kärlek. System
av ordinära differentialekvationer
har använts för att modellera kärlek!

Artikel
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Modelleringscykeln
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Enkelt exempel: Kaffe tempratur

Verkligt problem: Hur avtar temperaturen i en kaffekopp/termos?

1. Antag att den avtar linjärt med tiden: T (t) = at + b

2. Lös genom att anpassa en rak kurva till datapunkterna

3. Representera resultatet grafiskt

4. Verifiera genom att jämföra med verklig data
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Enkelt exempel: Kaffe temperatur
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Enkelt exempel: Kaffe temperatur

Vi kan dra slutsatsen att temperaturen avtar exponentiellt!

T = c · e−kt

Detta kan också härledas matematiskt under antagandet att
temperatur-minskningen är proportionell mot skillnaden mellan dryck och
omgivningens temperatur!

Vad beror c och k på?
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Fler detaljer i modellen

Exempel på andra parametrar som kan vara intressanta att inkludera är

• Drycksort

• Material

• Volym och form på kopp/termos

• ...
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Föreläsning 2 - Olika sorters
vetenskapliga modeller



Tidigare definitioner av modell

1. En modell är en tolkningsbar beskrivning av ett fenomen som ger oss
tillgång till det fenomenet

2. Modeller är fysikaliska eller mentala system som man anser
återspegla väsentliga egenskaper hos de fenomen som man studerar

3. En vanlig utgångspunkt är att se vetenskapliga modeller som
representationer av skilda företeelser i verkligheten.

Vi väljer följande mycket lika definition: Modeller är beskrivningar,
abstrakta eller materiella, som återspeglar eller representerar och
därmed ger oss tillgång till valda delar av verkligheten.
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Modelltaxonomi

Modeller kan delas in i klasser på olika sätt. Exempelvis

• Konceptuella

• Ikoniska

• Analoga

• Symboliska

• Fenomenologiska

• Statistiska
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Konceptuella modeller

Beskriver koncept och föreställningar om mekanismerna i ett system, ofta
formulerade i vardagligt språk.

Exempelvis växthuseffekten: Gaserna i en planets atmosfär blockerar den
utgående värmestrålningen från planetens yta och leder till uppvärmning.

De är ofta användbara för att kommunicera en modell, och en bra start
för matematisk modellering.
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Ikoniska modeller

Är direkta avbildningar av det verkliga systemet som modelleras. De är
förstorade/förminskade eller projicerade.

Exempel på sådana modeller är

• Skalmodeller - små “replikor” av stora fartyg för att testa mekaniska
egenskaper

• Bakterieodlingar med kort generationstid för att undersöka evolution

• Atommodell i plast för att visualisera strukturen

Kan spara tid/pengar, och bra för att visualisera!

Geografi: Kartor som förminskningar! (orienteringskarta vs. vägatlas)
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Analoga modeller

Klassifiseras inte på struktur utan snarare på hur de skapats. De skapas
genom analogi med ett känt system.

Exempel på analoga modeller

• Modeller av atomer som beskriver elektronernas banor, i likhet med
planeternas banor runt solen.

• Celler rör sig genom diffusion från hög koncentration till låg, likt
värmen i ett material.
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Symboliska modeller

Använder symboler för att beskriva fenomen. Här hittar vi matematiska
modeller!

Dessa beskrivs ofta med hjälp av ekvationer, som beskriver egenskaper
hos delar av ett system. Modeller kan bestå av en enda ekvation
(bromssträckan), eller flera tusen ekvationer (väder modeller). Det finns
också s.k. agentbaserade modeller som inte innehåller ekvationer. Dessa
består av agenter (individer) som följer regler!
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Statistiska modeller

Statistiska modeller är en delmängd av matematiska modeller! Beskriver
relationer mellan variabler vars värden antar någon spridning.

Statistiska modeller kan användas för att analysera data från ett fenomen,
och på så vis få information om vilka interaktioner som är viktiga.
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Fenomenologiska modeller

Fenomenologiska modeller intresserar sig mest av slutresultat och inte
nödvändigtvis om mekanismerna bakom. Exempelvis Gompertz
ekvationen som ursprungligen användes för att modellera
populationsdynamik, används för tumörtillväxt. Bakomliggande
antaganden helt olika, men den fungerar!

Ett andra exempel är då hjärnan modelleras som en dator. De är
uppenbarligen två mycket olika system, men likheter kan också hittas och
användbarheten är stor!
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Artificial Neural Networks

• Inspirerat av hjärnan: många enkla noder sammankopplade i lager.

• Mycket användbart för prediktion och klassificering (är det en hund
eller en katt)
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Neuron Diagram modell i Filosofi

Används för att analysera orsakssamband.

Figure 2: Bild från Causal Reasoning with Neuron Diagrams, Martin Erwig,
Eric Walkingshaw - Oregon State University

• Exogen nod = Inga inkommande bågar
• Endogen nod = Inkommande bågar
• Grå = Firing, Vit = Not Firing
• Pil = stimulerande, Ring = inhiberande
• En endogen nod avfyras om och endas om minst en inkommande

stimulerande båge, och ingen inhiberande båge.
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Evolution av språk - Spelteoretisk modell

n objekt som kan beskrivas, och m ljud som kan användas för att
beskriva ett objekt (händelse, person, etc.). Matrix P = pi,j sannolikhet
talare associerar objekt i med ljud j . Matris Q = qi,j sannolikhet att
lyssnare tänker på objekt i när hör ljud j .

För två “språk” L1, L2, pay-off funktion F (L1, L2) maximal när språken är
lika. Språk utvecklas genom lärande, där individer uppdaterar språk
baserat på vad de hör.
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Begriplighet vs Prediktionskraft

Komplexitet
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Användbarhet
A B
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Problemlösning enligt Polya

1. Förstå problemet

2. Tänk ut en plan

3. Genomför planen

4. Betrakta lösningen
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1. Förstå problemet

• Vad är det som efterfrågas?

• Kan du omformulera problemet med egna ord?

• Finns tillräckligt med data för att lösa problemet?

• Rita en bild!
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2. Tänk ut en plan

• Beatäm notation

• Kan problemet delas upp i delproblem?

• Har du sett liknande problem förut? Vad är annorlunda nu?

• Finns det någon modell/ekvation du kan använda?
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3. Genomför planen

• Var mycket noggrann när planen utförs

• Kontrollera varje steg så att det är korrekt
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4. Betrakta lösningen

• Är lösningen rimlig? (testa extremfall)

• Finns det alternative sätt att lösa problemet?

• Förstår du lösningen intuitivt?

• Kan metoden användas på liknande problem? När går det/går det
inte?
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Problemlösning enligt Meerschaert

1. Ställ frågan
• Gör en lista med variabler
• Skriv ner alla antaganden
• Formulera problemet/målet i matematiska termer

2. Välj modellerings approach

3. Formulera modellen

4. Lös modellen

5. Svara på frågan
• Skriv ner resultatet i icke-matematiska termer
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Önskvärda egenskaper

1. Teori
• En uppsättning påståenden i (matematiska eller ej) ur vilka man kan

härleda påståenden som alltid är sanna i det system teorin beskriver.
• En samling koncept och observerbara fenomen tillsammans med

lagar/regler som beskriver hur observationer av fenomenet relaterar
till koncepten

2. Modell
• Modeller är beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar

eller representerar och därmed ger oss tillgång till valda delar av
verkligheten

• Inte samma krav på att vara korrekt
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Vetenskaplig teori vs. Modell

Teori

• Korrekta: de ger en
beskrivning som stämmer bra
överens med våra
observationer

• Fullständiga: de ska beskriva
alla aspekter av fenomenet

• Generella: De ska vara giltiga
i så stor doman som möjligt

• Enkla: så få antaganden som
möjligt, och lätta att jobba
med

Modell

• Korrekta eller felaktiga: även
felaktiva modeller kan bidra
till ökad kunskap

• Ofullständiga/Specifika: ska
beskriva valda delar av
fenomenet

• Enkla eller komplicerade
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