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Modul: Undervisa matematik utifrån förmågorna 
Del 4: Modelleringsförmåga 

Reflektionsverktyg – att utveckla modellerings-

förmåga 

Örjan Hansson, Högskolan Kristianstad 

Experter i matematisk modellering framhäver ofta att det enda sättet att utveckla sin mo-

delleringsförmåga är att aktivt arbeta med modelleringsuppgifter (Yoon & Thompson, 

2007). Att studera böcker och guider om matematisk modellering ger en insikt om model-

leringsprocessen men det ger inte nödvändigtvis förmågan att själv utforma matematiska 

modeller på ett framgångsrikt sätt. Kunskaper om en uppsättning formellt framställda ma-

tematiska modeller ger heller inte förmågan att utveckla egna modeller utan ger snarare en 

insikt om resultatet av den matematiska modelleringsprocessen. Att ha kunskaper om olika 

typer av modeller och modelleringsprocessen främjar modelleringsförmåga. Utan dessa 

kunskaper kan ineffektiva arbetssätt och vanor förstärkas. Men för att vidareutveckla den 

egna modelleringsförmågan krävs erfarenheter av ett aktivt deltagande i modelleringspro-

cessen. Vi ska i det följande fokusera på modelleringsaktiviteten och då använda ett reflekt-

ionsverktyg som b.la. förespråkas av Yoon och Thompson (2007), samt Hamilton, Lesh, 

Lester och Yoon (2007). Metoden sätter elevernas egna erfarenheter i centrum utan att för 

den skull distrahera dem under modelleringsprocessen.  

Vi utgår från att eleverna arbetar med modelleringsuppgifter i mindre grupper. När modell-

leringsaktiviteten är avslutad använder de reflektionsverktyget. Eleverna reflekterar då indi-

viduellt över gruppens arbetssätt och hur de arbetat under olika delar av modelleringspro-

cessen. Reflektionsverktyget består av en uppsättning frågor som gör att eleverna på ett 

aktivt och fokuserat sätt reflekterar över sina erfarenheter av modelleringsaktiviteten, för att 

på så vis blir medvetna om effektiva och mindre effektiva arbetssätt och strategier. Meto-

den innebär att läraren får en post-aktiv roll i förhållande till modelleringsaktiviteten och 

har möjlighet att utifrån elevernas erfarenheter och iakttagelser föra en diskussion om mo-

delleringsprocessen. Denna lärarroll kan kontrasteras mot en annan vanligt förekommande 

pre-aktiv roll där läraren är som mest aktiv inför elevernas arbete med modelleringsuppgif-

ten. Vi skiljer här på en pre-aktiv och post-aktiv lärarroll för att kontrastera de två rollerna 

mot varandra men en kombination av de två rollerna är vanligtvis att föredra. 

Att undervisa om modelleringsprocessen – en pre-aktiv lärarroll 

Ett vanligt tillvägagångsätt vid undervisning om matematisk modellering är att läraren be-

skriver modelleringsprocessen för eleverna och illustrerar den med väl valda exempel. Mo-

delleringsprocessen beskrivs som en upprepande process (se figur 1) och kompletteras ofta 

med någon form av arbetslista, se nedan. Man kan skilja på en ”modellvärld” där vi har vår 

modell med dess matematiska egenskaper och en ”verklig värld” med de händelser som 

modellen ska efterlikna. Efter genomgången får eleverna träna sig i att utföra modellerings-
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stegen för likartade uppgifter. Tanken är att eleverna ska utveckla sin modelleringsförmåga 

genom att efterlikna det sätt på vilket uppgifterna löstes under genomgången.  

 

 
 

Figuren kan kompletteras med fler steg och detaljer om modelleringsprocessen, som till 

exempel: 
 

- göra antaganden om problemet 
- lista variabler 
- undersöka samband mellan variablerna 
- göra förenklingar och uppskattningar 
- reducera antalet variabler 
- välja matematisk struktur 
- översätta till matematik 
- pröva modellen 
- bedöma modellens användbarhet och begränsningar 

 

Om man studerar hur modelleringsexperter går tillväga när de skapar matematiska modeller 

kan man i regel urskilja de olika steg som tagits upp i listan ovan. Listan är ett försök att 

generalisera den arbetsprocess som experter tillämpar på ett spontant och produktivt sätt 

utan någon egentlig tanke på ett förutbestämt arbetsförlopp. Matematikdidaktisk forskning 

visar dock att när man som i detta fall försöker styra elever att använda samma arbetspro-

cess så faller det inte alltid väl ut (Zawojewski & Lesh, 2003). Eleverna kan bli alltför bok-

stavstrogna i sin tolkning av arbetsprocessen – de bockar av de olika arbetsmomenten och 

upptäcker kanske inte att deras modell kan förbättras om de successivt reviderar sina anta-

ganden under det att de upptäcker nya detaljer och samband under modelleringsprocessen. 

Undervisningen kan leda till att eleverna ägnar för mycket uppmärksamhet åt att följa givna 

arbetsmoment och blir bundna av ett arbetssätt som de inte har förmåga att använda på ett 

produktivt sätt.  
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Figur 1. Schematisk bild av modelleringsprocessen. 
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Att utnyttja elevers erfarenheter av modelleringsprocessen – en post-aktiv lärarroll 

Matematikdidaktisk forskning visar att elever som inte kommit i kontakt med en formell 

beskrivning av modelleringsprocessen i många fall spontant kan anamma ett arbetssätt som 

innehåller många av de moment som där tas upp (t.ex. Yoon & Thompson, 2007). Deras 

arbetsmetoder är ofta mer primitiva och inte lika detaljerade som den modelleringsprocess 

som beskrivs ovan. Men eleverna kan i stort arbeta i enlighet med den ovan beskrivna pro-

cessen utan att nödvändigtvis kunna namnge olika moment och faser eller ens vara med-

vetna om att de arbetar på det sättet.  

Ett sätt att utveckla elevers förståelse för modelleringsprocessen är att de efter modelle-

ringsaktiviteten får reflektera över hur de gick tillväga då de arbetade med uppgiften. Lära-

rens roll blir post-aktiv och har till uppgift att skapa förutsättningar för eleverna att reflek-

tera över modelleringsaktiviteten för att identifiera olika faser och arbetssätt och tydliggöra 

vilken betydelse de haft under modelleringsprocessen. Med reflektera menas här en aktiv 

och fokuserad aktivitet där man utnyttjar ett reflektionsverktyg. Eleverna reflekterar över 

modelleringsaktiviteten för att bli medvetna om vilka arbetssätt och metoder de tillämpat 

och hur det främjat eller hindrat deras modelleringsansatser. 

Fördelen med detta arbetssätt är att eleverna på ett spontant och naturligt sätt får möjlighet 

att arbeta med modelleringsaktiviteten utan att deras koncentration störs av föreskrivna 

arbetsmetoder. Man undviker till exempel att eleverna säger ”nu fortsätter vi med nästa 

punkt” i en arbetslista för modelleringsprocessen, utan övergången mellan olika faser sker 

när så behövs. Att fokusera på ett visst arbetssätt kan hindra eleverna från att utforska upp-

giften på ett för dem mer naturligt sätt. Man undviker också de fall där eleverna efter att ha 

tagit del av en detaljerad beskrivning av modelleringsprocessen blir så osäkra i sitt arbetssätt 

att det hindrar dem att arbeta med modelleringsuppgiften – något som tidigare varit en 

naturlig och spontan aktivitet för dem.   

Reflektionsverktyg kan utformas på många olika sätt. Den bifogade enkäten fokuserar på 

den enskilda eleven, men enkäten kan lika väl utformas så den fokuserar på arbetsgruppen. 

Enkäten är ett förslag på hur reflektionsverktyget kan utformas och ska inte uppfattas som 

optimalt utformade verktyg. Verktygen ska hjälpa eleverna att bli medvetna om hur de på 

ett produktivt sätt kan arbeta med modelleringsprocessen. Med reflektionsverktygen ska 

eleverna värdera roller som de haft under olika faser, och se hur och varför olika roller och 

strategier kan vara produktiva under olika faser av modelleringsprocessen.  

Det är viktigt att det inte tar för lång tid för eleverna att fylla i enkäten. Tanken är att ele-

verna regelbundet ska använda reflektionsverktyget efter sina modelleringsaktiviteter. Ut-

formningen av verktyget ska justeras och anpassas för olika elevgrupper. Det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att påverka enkätens utformning så att den känns relevant för dem. 

Att använda, diskutera och successivt justera enkätens utformning ger lärare och elever 

tillfälle att utbyta tankar om modelleringsförmåga och modelleringsprocessens innehåll.  
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Reflektionsverktyg  

Namn: ………………………….…………….……      Uppgift: ………………………………… 

Att utveckla matematiska modeller i grupp omfattar olika processer, som brainstorming, val av idéer, 

kommunikation och strategi för att lösa uppgiften. Detta reflektionsverktyg ska hjälpa dig att reflektera 

över hur du medverkat i modelleringsprocessen.  

Ange med siffrorna 0, 1, 2, 3, 4 vad du gjorde under vart och ett av tidsintervallen ”Tidig 

fas”, ”Mellanfas” och ”Sen fas”:   
 

Instämmer inte alls  0  –  1  –  2  –  3  –  4  Instämmer helt. 
 

Aktivitet                 Tiden under vilket gruppen arbetade med problemet 

 

          Tidig fas                    Mellanfas                     Sen fas 

 

Diskuterar    

Antecknar    

Lyssnar    

Planerar     

Genomför 

beräkningar 

   

Får en idé    

Har ”kört 

fast” 

   

Prövar 

modellen 

   

Ändrar 

modellen 

   

Funderar 

över vad vi 

gjort 

   

 

 

 

   

 


