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Abstract: 
 
Högskolestudenters lärande inom matematiska ämnen mäts idag huvudsakligen genom en 
skriftlig tentamen där uträkningar och svar på ett antal problem utvärderas och betygsätts. 
Även om lösningarna ofta innehåller en överblick av hur problemet identifierats, 
representerats, och lösts, saknas en mer detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de 
löste problemet. 
     Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella 
uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser 
problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med en 
höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög 
spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund 
för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på 
process och produkt. Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta 
har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att 
studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och 
figurer kan utvärderas. 
     Vi kommer att presentera resultat från en pilotstudie där studenter löser tre problem inom 
vektoranalys. Varje problem består av ett dubbelsidigt pdf-dokument som visas på en 
dataskärm. På vänster sida av dokumentet finns tillräcklig information för att svara på en 
fråga på samma sida. Höger sida innehåller ytterligare information relaterad till problemet 
som kan hjälpa studenterna att bättre förstå frågeställningen. En planerad större studie 
förväntas ge bland de första kvantitativa kunskaperna om hur studenter löser problem inom 
tillämpad matematik inom svensk högskoleundervisning. Först då kan man få en statistisk 
bild av dynamiken i hur denna målgrupp tillgodogör sig text, matematiska formler och 
figurer. 
     Resultat för hur mycket studenter tittar på delar som är kritiska för förståelse av 
problemen, hur de integrerar text, formler, och figurer, samt hur de utnyttjar informationen på 
högersidan kommer att presenteras i relation till hur väl de löser problemen. Denna kunskap 
kan användas för att i större detalj kunna förstå hur inlärning och problemlösning går till och 
därmed till att förbättra framtidens undervisning och undervisningsmaterial. 
 


