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Den här litteraturstudien handlar om matematisk modellering med fokus på åldersgruppen 
9–13 år. Vårt syfte är att undersöka om matematisk modellering är ett fördelaktigt arbetssätt 
i matematikundervisningen samt hur lärare kan använda sig av matematisk modellering i 
undervisningen undersöks. Vetenskapligt granskad litteratur analyseras och sammanställs 
för att jämföra vad olika forskare lyfter fram om matematisk modellering. Olika tidskrifts-
artiklar, ett konferensbidrag och en doktorsavhandling har analyserats. Resultatet visar både 
för- och motargument till matematisk modellering i åldrarna 9–13 år. Jämförelserna av 
forskningen i vårt resultat visar att argumenten för matematisk modellering väger tyngre 
och stödjs av flera forskare än vad motargumenten gör. Ett viktigt argument som många 
forskare lyfter fram är att modellering hjälper eleverna att överföra matematiken till verk-
ligheten, för att lösa vardagliga problem och på så vis få förbättrade kunskaper om mate-
matikens tillämpningar.  
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1. Inledning 

Enligt den svenska kursplanen för matematik ska elever få möjligheten att utveckla sin 
förmåga i att välja och värdera valda metoder (Skolverket, 2011b). Eleverna ska även få 
möjlighet att förbättra sina strategier för problemlösning i vardagliga situationer (Skolver-
ket, 2011b). Som tredjeårs lärarstudent med tre verksamhetsförlagda utbildningsperioder i 
ryggsäcken finner vi det konstigt att vi aldrig stött på begreppet matematisk modellering, 
varken på någon föreläsning eller i praktiken, när det står skrivet i kommentarmaterialet 
till kursplanen i matematik att matematisk modellering ska ingå i matematikundervis-
ningen, “...att formulera en enkel matematisk modell, som är en generell beskrivning av en 
verklig situation” (Skolverket, 2011a, s.9).  Kommentarmaterialet till kursplanen för ma-
tematik belyser vikten av att kunna tillämpa matematik i olika situationer och sammanhang 
med hjälp av olika strategier och metoder, vilket leder oss till matematisk modellering. 
 
Från förskolan och upp till gymnasiet arbetar eleverna medvetet eller omedvetet med ma-
tematisk modellering. Modellerna som används, formas efter egna tankar och strategier 
samt efter modeller som redan finns. Det är något som sker omedvetet när elever arbetar 
med matematik i skolan. Denna omedvetenhet är intressant, eftersom arbetet med mate-
matiska modellering genomsyrar hela kursplanen i matematik. Därför är det viktigt, som 
mellanstadieelev, att bli medveten om varför man arbetar med matematisk modellering i 
matematik.  
 
Genom att utveckla matematiska modeller har människan lättare att lösa problem i varda-
gen. Matematiska modeller kan handla om en så enkel sak som att läsa av en meny på en 
restaurang och bestämma vad man kan äta utifrån hur mycket pengar man har i plånboken. 
Om personen inte har lärt sig matematik och lärt sig att använda matematisk modellering 
är det omöjligt för den personen att veta vad hen har råd att äta på restaurangen. 
 
När vi frågade våra studiekamrater om matematisk modellering var det väldigt få som 
överhuvudtaget hade hört talas om matematisk modellering, än mindre kunde de tala om 
vad det betyder. Flera blivande matematiklärare har alltså dålig koll på begreppet matema-
tiska modeller och de ska sedan lära ut detta till elever. Det blir mer intressant när man 
studerar kursplanen i matematik som genomsyras av just matematiska modeller. Hur ska 
vi som blivande lärare kunna uppfylla kursplanens syfte om vi inte vet vad matematiska 
modeller innebär? Det innebär ett problem för dagens undervisning. Matematiska modeller 
och undervisningen om dessa måste lyftas för att skapa en medvetenhet hos eleverna men 
framförallt hos lärarna, så att lärarna kan tackla de problem som finns och hjälpa eleverna 
att bli bättre problemlösare, både i skolan och i vardagen. 
 
Arseven (2015) skriver i sin artikel om PISA1, som bedrivs på internationell nivå och mäter 
elevers framgångar och kunskaper inom matematik. I PISA är matematisk modellering en 

                                                 
1 PISA – Programme for International Student Assessment 
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viktig del för att nå framgång på de test som konstrueras. Enligt TIMSS2 (IEA, 2012) har 
elevers kunskaper i matematik stadigt försämrats i Sverige sedan år 1995 och det är fram-
förallt i problemlösning i matematik som kunskaperna har försämrats. Problemlösning är 
grunden till hela matematiken och via ett problem tar man fram en matematisk modell och 
presenterar en lösning. Genom att arbeta med problemlösning och matematiska modeller 
finns det stora möjligheter att kunskaperna ökar inom matematik. 

 
1.1. Examensarbetets upplägg 

Genom att göra en litteraturstudie grundad på vetenskapligt granskad litteratur vill vi un-
dersöka vissa aspekter angående matematisk modellering. Vi börjar studien med att först 
presentera vårt syfte och våra frågeställningar, följt av bakgrunden för att framhålla rele-
vant och nödvändig information inför resultat- och diskussionsdelen. I bakgrunden presen-
teras även vilket material som används för studien. I resultatdelen presenteras den forsk-
ning vi analyserat och studien avslutas med en metod- och resultatdiskussion. 
 
De avgränsningar som är gjorda är utifrån våra analyskriterier. Den största avgränsningen 
är utifrån vilken åldersgrupp det analyserade materialet handlar om. Främst är det material 
som riktar sig till åldrarna 9–13 år som har analyserats men även vetenskapliga texter som 
handlar mer generellt om matematisk modellering är granskade. 
 
Litteraturstudien är gjord genom att analysera vetenskapligt granskad litteratur. Under me-
tod och material finns en tabell som visar vilket material som är analyserat. Det finns även 
en utförligare beskrivning av det som är analyserat, se bilaga 1. Vi presenterar också vad 
som är analyserat och varför samt hur vi har analyserat materialet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att via analys av vetenskapligt granskad litteratur undersöka 
hur matematisk modellering kan användas vid undervisning i matematik i åldrarna 9–13 
år. Vi kommer även att undersöka vilken nytta matematisk modellering har för undervis-
ningen i matematik och vilka svårigheter som kan uppstå.   
 
Syftet vill vi uppfylla genom att med hjälp av litteraturstudier om matematiska modeller 
besvara följande frågeställningar: 

• Varför ska elever i åldrarna 9–13 år arbeta med matematiska modeller? 

• Hur kan lärare lära ut och hur kan elever arbeta med matematisk modellering i 
åldrarna 9–13 år?   

• Vilka svårigheter föreligger vid användning av matematisk modellering? 

 

                                                 
2 TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs grundläggande förutsättningar för att förstå de delar som handlar 
om metod resultat och diskussion som presenteras senare i denna litteraturstudie. Här be-
skrivs olika företeelser som är relevanta för vårt syfte. 
 
Dagens debatt om matematik i Sverige är livlig, främst för att Sverige har kontinuerligt 
sjunkande resultat i PISA:s och TIMSS undersökningar avseende matematik. Redan 2004 
satte staten ihop en delegation, Matematikdelegationen (SOU, 2004) för att förändra atti-
tyden till matematik och på sikt förbättra resultaten inom matematik i Sverige. Trots detta 
har Sverige blivit sämre för varje undersökning som Sverige deltagit i sedan 1995 (IEA, 
2012, s. 63). 
 
TIMSS matematiska del består till två tredjedelar av problemlösningsuppgifter där elever 
måste tänka logiskt så att de kan lösa uppgifterna (IEA, 2012). För att klara av TIMSS 
tester är det viktigt att eleverna får rätt sorts undervisning om problemlösning för att för-
bättra resultaten (IEA, 2012).  Ett sätt att förbättra resultaten i TIMSS kan vara att utöka 
undervisningen inom matematisk modellering. I dagens skola förekommer modellering 
främst inom gymnasieskolan, men enligt Karlsson och Kilborn (2015) borde undervisning 
om matematisk modellering genomsyra hela matematikundervisningen, med start i försko-
lan. En anledning till att det inte är så nu antar Keng Cheng (u.å.), kan vara att det är bristen 
på kunskap hos lärare som gör att det blir ett motstånd till att lära ut om matematisk mo-
dellering. 

2.2. Matematisk modellering 

Matematiska modeller är enligt kursplanen något som ska läras ut men det står inte exakt 
vad det är. Matematisk modellering går hand i hand med problemlösning, ända från för-
skolan till gymnasiet, men få lärare känner till begreppet matematiska modeller. Matema-
tisk modellering är ett av de ämnesområden inom matematiken som man under de senaste 
årtiondena har diskuterat flitigt. Tyvärr har detta ännu inte genomsyrat undervisningen i 
matematik så som det borde göra (Blum & Borromeo Ferri, 2009). I kommande avsnitt 
presenteras olika synsätt på vad matematisk modellering innebär. 
 
Matematisk modellering är ett begrepp som använts av människor genom tiderna. Begrep-
pet har fått en liten plats i kursplanen men är centralt inom stora delar av matematiken. 
Oftast har begreppet matematisk modellering kopplats ihop med olika vetenskaper eller 
till tekniska, naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga program på gymnasiet (Karls-
son & Kilborn, 2015). Detta borde ändras enligt Karlsson och Kilborn, eftersom matema-
tisk modellering är något som de flesta personer använder dagligen och inte endast perso-
ner i vissa yrken eller utbildningar. Enligt Karlsson och Kilborn (2015, s.11) är matematisk 
modellering så viktig ”…att den bör genomsyra all undervisning i matematik, redan från 
skolstarten”. 
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Konstaterandet är, enligt Karlsson och Kilborn, väldigt intressant att beakta, eftersom 
många människor inte ens vet att de använder matematiska modeller och matematisk mo-
dellering dagligen (Karlsson & Kilborn, 2015). 
 
Matematisk modellering kan beskrivas som att ett problem ur den verkliga världen ska 
förklaras och lösas med matematik. En person använder alltså matematik för att förklara 
händelser i verkliga livet, personen testar nya idéer och gör uppskattningar om verkliga 
händelsen (Arseven, 2015). Det handlar om att övergå från den riktiga världen till mate-
matik och tvärt om (Blum & Borromeo Ferri, 2009). Matematisk modellering börjar i ore-
digerade problem från den verkliga världen och det krävs att personen formulerar en pro-
blemlösningssituation. När problemet är löst flyttas lösningen tillbaka till den  
verkliga världen (Pollak, u.å.). 
 
Nationalencyklopedin beskriver en matematisk modell som att den kan beskrivas i mate-
matisk terminologi. Under förutsättning att den beskrivna modellen och verkligheten lik-
nar varandra tillräckligt i relevanta avseenden och man kan genom att studera modellen 
även lära känna det verkliga fenomenet (Modell, u.å.).   
 
Bakom varje matematik modell finns det en modelleringsprocess (Blomhøj, 2006). Det 
innebär att någon, implicit eller explicit, gått igenom en process för att skapa en relation 
mellan en viss matematik och en verklig situation. Alltså, ”...för att skapa och använda en 
matematisk modell är det nödvändigt att genomföra en modelleringsprocess” (Blomhøj, 
2006, s. 83). Genom att studera modelleringsprocessen (Bilaga 2), som Bergman Ärlebäck 
beskriver, kan man få en överblick av vad matematisk modellering innebär. Den startar 
oftast med en frågeställning, ett problem utifrån en verklig situation, till exempel vill en 
elev förstå, beskriva eller förklara på något sätt och läraren formulerar ett problem som 
eleven vill lösa (Bergman Ärlebäck, 2013). Vidare arbetar problemlösaren, enligt Bergman 
Ärlebäck, med att göra problemet så enkelt som möjligt. Eleven strukturerar därför fakta, 
samlar in de fakta eleven behöver och tar bort irrelevanta fakta. När problemlösaren har 
strukturerat problemet och gjort det mer hanterbart översätts det till matematik, problemet 
matematiseras (Bergman Ärlebäck, 2013). När det matematiseras får eleven en matematisk 
modell som kan analyseras med hjälp av metoder, verktyg och strategier. När hen gjort en 
analys av problemet leder det matematiska resultatet, som översatts, tillbaka till den verk-
liga situationen. Där tolkas och valideras rimligheten i svaret. Om resultatet inte är rimligt 
går hen tillbaka och granskar kritiskt alla steg i modelleringsprocessen, tills hen modifierat 
sin modell och sin lösning till belåtenhet (Bergman Ärlebäck, 2013) 

2.1. Problemlösning 

Matematisk modellering kan vävas ihop med problemlösning eftersom man oftast utgår 
från ett problem för att ta fram en matematisk modell som man kan tillämpa på problemet 
för att lösa det. Oftast är det så enkelt att man kan ta en redan befintlig modell och tillämpa 
den på problemet, framhåller Karlsson & Kilborn (2015). 
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Idag finns det en enighet hos matematikutbildare att problemlösningens roll inom mate-
matiken i skolan bör ändras (Lester & Lambdin, 2006). Den borde betraktas som ett hjälp-
medel för att utveckla nya kunskaper i matematik. Idag är problemlösning oftast en aktivi-
tet som börjar efter att eleverna har studerat färdigheter och begrepp (Lester & Lambdin, 
2006). Lärare använder problemuppgifter för att aktivera eleverna, men de saknar en plan 
för hur den enskilda individen utvecklar en problemlösningsförmåga (Karlsson & Kilborn, 
2006). Målet med problemlösning är att eleverna ska utveckla en förståelse för matema-
tiska begrepp och metoder. För att skapa en sådan förståelse är elevernas egna engagemang 
viktiga och att de försöker skapa mening i de problemlösningsuppgifter som de arbetar 
med (Lester & Lambdin, 2006). Vidare skriver de att elever lär sig att arbeta matematiskt 
genom engagemang, meningsskapande och problemlösning. Vilket i sin tur innebär att 
eleverna utvecklar ett sätt att tänka ”… som är användbart för vilken matematisk situation 
som helst (Lester & Lambdin, 2006, s. 97). 
 
Taflin (2005) och Matematiklyftet (2014) beskriver ett problem eller en problemuppgift 
som en uppgift där eleven för tillfället saknar en standardmetod för att lösa. Detta betyder 
inte att eleven inte har förmågan att lösa problemet utan eleven måste först se till uppgiften, 
speciellt om det är en uppgift med ett djup, i flera olika steg (Skolverket, 2014). När en 
elev ställs inför ett verkligt problem bör det finnas en viss process i tänkandet enligt Karls-
son & Kilborn (2015). Denna process är sammanfattningsvis att se på vad man vet om 
problemet, vet man redan nu på vilket sätt man ska lösa problemet? Annars förenklar man 
problemet tills man brutit ner det så man har funnit en matematisk modell, som går att 
använda. Det kan ske efter en ändring av till exempel språket. När man kommit så långt 
att man kan lösa uppgiften, eventuellt i flera mindre steg, är det dags att tolka lösningen. 
Karlsson och Kilborn betonar att man nu endast har fått fram en lösning av det idealiserade 
matematiska problemet och därför måste applicera det till det ursprungliga problemet för 
att se om lösningen är relevant. Det sista steget i processen är att se på hela sin lösning, 
vilka matematiska modeller och metoder man har använt och undersöka om man hade 
kunnat använda enklare modeller eller om det går att generalisera problemet (Karlsson & 
Kilborn, 2015). 
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2.3. Styrdokumenten 

Undervisningen ska utveckla elevers kunskaper för att kunna lösa problem och reflektera 
över valda strategier, metoder, modeller och resultat (Skolverket, 2011b). Utifrån syftet 
har sedan kunskapskrav och centralt innehåll utvecklats. Varken i det centrala innehållet 
eller i kunskapskraven nämns det något explicit, uttryckligt, om matematiska modeller, 
trots att det finns med i syftet. De matematiska modellerna kan läsaren däremot utläsa i 
kunskapskraven men inte klart uttalat. Enligt kunskapskraven ska eleven kunna redogöra 
för tillvägagångssätt genom att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra mate-
matiska uttrycksformer (Skolverket, 2011b). 
 
Under problemlösning i centralt innehåll för årskurs 4-6, kan man läsa om strategier för 
matematisk problemlösning i vardagliga situationer (Skolverket, 2011b). Genom att endast 
läsa texten är det svårt att få en överblick över vad eleven ska kunna. Strategier handlar till 
stor del om att tillämpa matematik, vilket kan göras genom användning av matematiska 
modeller. När en elev stöter på ett problem i en vardaglig situation ska eleven kunna till-
lämpa matematik för att lösa situationen. Eleven löser situationen genom att välja bland de 
strategier/modeller som eleven har lärt sig i skolan och tillämpar dessa till problemet. Ge-
nom att bygga upp en modell kan eleven sortera ut rätt information och välja lämplig stra-
tegi för att lösa problemet. Eleven ska kunna tillämpa olika strategier i vardagliga situat-
ioner. En vardaglig situation kan innebära att eleven ställs inför ovana situationer och inte 
endast situationer som eleven har stött på tidigare. Det kan vara situationer som ligger 
utanför elevens erfarenhetsvärld (Skolverket, 2011a). 
 
Undervisningen ska enligt syftet i kursplanen för matematik, utveckla elevers kunskaper 
om matematik och användning av matematik i vardagen och inom olika ämnesområden 
(Skolverket, 2011b). Det innebär att eleverna ska få en förståelse för hur matematiska kun-
skaper kan användas i olika situationer och sammanhang (Skolverket, 2011a). Eleverna 
ska kunna tillämpa matematik i vardagen och inte bara i skolan. De ska förstå att nästan 
allt de gör kan översättas till matematik. Dessa vardagliga situationer och sammanhang 
kan till exempel vara att överväga om det går fortare att gå än att åka buss, om vi ska teckna 
elavtal eller ta ett lån. Eftersom matematik ska kunna användas i olika situationer är det 
viktigt att kunna tillämpa olika modeller vid problemlösning. Det är situationen som styr 
hur det matematiska innehållet kommuniceras utifrån vilka strategier, begrepp och meto-
der som används (Skolverket, 2011a). 
 
Undervisningen ska, enligt kursplanens syfte, bidra till att elever blir intresserade av ma-
tematik och skapar tilltro till sina kunskaper att använda matematik i olika sammanhang 
(Skolverket, 2011b). För årskurs 4-6 handlar dessa sammanhang inte endast om elevernas 
vardagliga situationer, utan också om mer komplexa situationer, exempelvis att göra en 
budget (Skolverket, 2011a). Detta är enligt Karlsson och Kilborn (2015) fel. De anser att 
syftet borde skrivas så att elever inser värdet av matematik, inte att de måste vara intresse-
rade av matematik. Intresserade blir eleverna om de lär sig att tolka, förstå och förklara 
fenomen och sammanhang i vår omvärld och i vardagen.  



 

7 
 

3. Metod 

Denna uppsats baseras på granskad litteratur och i detta kapitel redovisas hur vi har gått 
tillväga i vårt arbete. En beskrivning av vilket urval som har gjorts och hur urvalet har gått 
till samt vilka söktjänster och sökord som har använts kommer också presenteras. Det ana-
lyserade materialet består, till stor del, av texter som beskriver empiriska studier. Analysen 
av litteraturen har gjorts utifrån syftet och syftets frågeställningar. 

3.1. Metod och material 

Litteraturstudien strävar mot att vara så objektiv som möjligt. Varken valen av källor eller 
resultatet skall påverkas av våra tidigare erfarenheter eller förutfattade meningar, utan end-
ast visa vad forskningen svarar på de ställda frågeställningarna. 
 
Sökning efter litteratur har skett genom olika söktjänster, vilket beskrivs i följande avsnitt. 
Vid sökningar i olika databaser har rubrikerna lästs samt artiklarnas sammanfattningar för 
att göra ett första urval. När detta var gjort och om artikeln fortfarande verkade relevant 
har en sammanfattning gjorts av artikeln och slutligen har publikationens diskussion/slu-
tanalys lästs. Antingen hittades något användbart redan i textens sammanfattning eller så 
lästes texten noggrannare, med syftet att finna svar till våra frågeställningar. Om inget re-
levant hittades så fortsatte vi till nästa källa. 
 
Kedjesökning användes i de texter och böcker som var relevanta för litteraturstudien. I 
vissa databaser och söktjänster utfördes sökningar och andra ord eller söktermer upptäcktes 
som inte hade använts innan men som senare har använts. De sökorden och söktermerna 
användes för att göra ytterligare sökningar, för att utvidga eller smalna av resultatet. När 
en källa valts ut, som var relevant, har en sammanfattning av publikationen gjorts. Om det 
var en antologi eller en bok har de relevanta kapitlen sammanfattats. Vid en mindre publi-
kation har en sammanfattning av hela texten gjorts. Därefter användes en matris, Överblick 
av analyserad litteratur (bilaga 1), och i den kunde vi enkelt se huvudpunkterna i varje 
källa. Översikten har använts för att få en struktur på resultat- och diskussionsdelen. Den 
har även gett oss en överblick om i vilket syfte studien är gjord och om det är en kvantitativ 
eller en kvalitativ upplagd undersökning.  

3.2. Informationssökning 

Informationssökningen startade genom att söka i olika söktjänster på olika sökord som 
ansågs hade kopplingar till vårt syfte. De söktjänster som har använts är ERIC3, Google 
Scholar, SwePub4, MathEduc5 och Primo6. Framförallt har vi funnit litteratur i ERIC och 
Google Scholar.  
                                                 
3 ERIC – Educational Resources Information Center 
4 SwePub – Söktjänst för svenska vetenskapliga publikationerPri 
5 MathEduc – Mathematics Education Database 
6 PRIMO – Katalogtjänst för högskolebiblioteket i Jönköping 
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De sökord som har använts av oss har ändrats under studiens gång. Sökningen började med 
allmänna sökningar som ansågs hade kopplingar till våra frågeställningar och syfte. Ex-
empelvis söktes det på mathematic modeling i ERIC och där fick vi 172 träffar varav två 
artiklar verkade intressanta och började läsas, men som senare inte visade sig svara mot 
vårt syfte och frågeställningar. Sökningen ändrades genom att använda trunkering och 
sökorden mathematic* model* användes och då fick vi 7880 träffar men fann istället en 
artikel som har använts i arbetet, nämligen Arseven (2015). Vidare söktes det på mathe-
matical modelling och det blev där 149 träffar och där upptäcktes samma artikel som innan 
samt att vi fann en ny som senare valdes att presenteras i resultatet, Schukajlow, Kolter 
och Blum (2015).  
Sökorden matematiska modeller användes på SwePub och därigenom valdes att leta vidare 
på Bergman Ärlebäck som hade skrivit en doktorsavhandling om matematiska modeller 
för den svenska gymnasieskolan. Senare valdes Bergman Ärlebäcks avhandling bort då 
den inte svarade mot vårt syfte och frågeställningar. Istället mailades Bergman Ärlebäck 
och då fick vi fram namnet Lyn D. English. Sökningar gjordes på Lyn D. English och två 
intressanta artiklar framkom.  
 
Fler sökord som har använts är:  

Matematisk modellering, Matematiska modeller, Lyn English, Mathematic* Model*, 
mathematic modeling, mathematic applications, Mathematical application AND models, 
Mathematical models AND secondary school mathematics, math* educ*, mathematical 
education. I flertalet av fallen har sökningen avgränsats genom att Peer-Reviewed använts, 
detta för att endast få fram vetenskapligt granskad litteratur.  
 
När olika artiklar och avhandlingar har lästs, har även kedjesökning använts. Genom ked-
jesökningen har flera olika artiklar funnits och analyserats och några av de artiklarna har 
tagits med i resultatet eftersom de var relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. 

3.3. Kriterier för inklusion 

Det första som söktes efter i en text var om den inriktade sig mot någon speciell årskurs 
eller om det var allmänt om matematiska modeller. Eftersom vårt arbete inriktar sig på 
åldrarna 9–13 år, söktes det på information om matematisk modellering för årskurs 4–6. 
Ibland fann vi litteratur som endast inriktade sig mot en viss ålder, till exempel 9-åringar. 
Texterna blev då mer intressanta eftersom de specifikt innefattar den årskurs som studien 
inriktar sig mot. De publikationer som har använts i resultatet ska naturligtvis vara veten-
skapligt granskade och därför letades endast efter sådana publikationer. De icke vetenskap-
liga publikationer som anträffades, exempelvis artiklar från NCM7, kunde istället användas 
i bakgrunden. 
 

                                                 
7 NCM – Nationellt Centrum för Matematikutbildning 
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Den forskning som använts i litteraturstudien är till största del internationell, vilket gjorde 
att vi ifrågasatte om forskningen var relevant för Sverige, den svenska skolan och dess 
gällande styrdokument. Det ansågs dock att matematisk modellering eller matematiska 
modeller är allmängiltiga begrepp som gäller över hela världen och därför begränsas inte 
studien av nationella riktlinjer eller styrdokument. Det analyserade materialets ursprungs-
land har därför inte varit styrande för om de ska inkluderas i litteraturstudien. För att avgöra 
om en text ska analyseras och inkluderas i arbetet eller inte har den därför endast jämförts 
med studiens syfte och frågeställningar. 
 
För att avgöra om en djupare analys av en källa skulle göras var texten tvungen att antingen 
svara på en eller flera av våra frågeställningar, eller så skulle den ha hög relevans för det 
arbetssätt eller arbetsområde som undersöks i litteraturstudien. Eftersom de texter som in-
kluderas i arbetets resultat måste vara vetenskapligt granskade, har vi för att säkerställa 
detta, endast valt ut litteratur, som är peer-reviewed, finns på Ulrichs web och i vissa fall 
tagit hjälp av personal på högskolans bibliotek för att avgöra om texten är vetenskaplig 
eller inte. 

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet avser i vilken grad studien svarar på studiens syfte och frågeställningar (Frejd, 
2014). Om en studie har en hög validitet håller den sig till ämnet, den är välavgränsad och 
är relevant för syftet och frågeställningen/frågeställningarna. I kvalitativt inriktade studier 
kan ofta en hög grad av validitet uppnås. 
 
Frejd (2014) skiljer på intern reliabilitet och extern reliabilitet. Intern reliabilitet är precis-
ionen av det tillvägagångssätt man utfört studien på. Extern reliabilitet berör upprepnings-
barheten av studien. Det betyder att andra skall kunna genomföra samma studie och uppnå 
samma resultat. Hur vi arbetat för att få en hög grad av reliabilitet och validitet diskuteras 
under Metoddiskussion 

3.5. Materialanalys 

Materialet har analyserats med ett kritiskt förhållningssätt genom att materialet har analy-
serats flera gånger med fokus på dess validitet och om materialet svarar mot vårt syfte och 
våra frågeställningar. Under analysen har vi letat efter likheter och skillnader bland olika 
forskares resultat och slutsatser. När analysen av en text var klar har en sammanställning 
av texten gjorts och dessa sammanställningar har sedan ställts i relation till varandra. Om 
vi efter vår andra analys märkt att en text, som tidigare var tänkt att inkluderas, inte upp-
fyllde våra krav för litteraturstudien, valde vi att inte behandla den i vår studie. 
 
En kategorisering av materialet har gjorts i en tabell och den presenteras i bilaga 1. Där har 
texterna delats in efter författare, titel och år. Texterna har också delats in efter texternas 
syfte, data och urval samt efter den analyserade textens resultat. Denna kategorisering är 
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gjord för att få en tydligare bild av materialet och dess validitet respektive reliabilitet. Hu-
vudfokus i analysen har varit att leta efter vetenskapligt granskade texter, där författarna 
presenterar hur matematiska modeller används och lärs ut till elever i åldrarna 9–13 år samt 
varför det är viktigt att lära sig om matematisk modellering. Analysen har fokuserat på 
dessa kriterier och relevant fakta har valts ut som uppfyller dessa kriterier. 
 
När materialsökningen startade var det svårt att finna material som var fokuserat på åld-
rarna 9–13 år. Därför har även två doktorsavhandlingar analyserats som inriktar sig mot 
den svenska gymnasieskolan för att kunna jämföra deras resultat med de texter som hit-
tats om åldrarna 9–13 år. Kedjesökning i den avhandlingen som inte togs med har gjorts 
och där har det upptäckts användbara referenser. Majoriteten av materialet som analyse-
rats har varit kvantitativa studier, men kvalitativa studier finns även med. Vidare present-
eras en tabell över den litteratur som har analyserats och använts.  
 
Tabell  

Söktjänst Författare Titel Publikat-
ionstyp 

År 

MathEduc Albarracín, 
Gorgorió 
 

A Brief Guide to Modelling in Second-
ary School: Estimating Big Numbers 

Tidskriftsartikel 2015 

ERIC Arseven Mathematical Modelling Approach in 
Mathematics Education 

Tidskriftsartikel 2015 

ERIC Baumert, 
Kunter, 
Blum, 
Brunner, 
Voss, 
Jordan, 
Klusmann, 
Krauss, 
Neubrand, 
Tsai 
 

Teachers’ Mathematical Knowledge, 
Cognitive Activation in the Classroom, 
and Student Progress 
 

Tidskriftsartikel 2010 
 
 
 
 
 

ERIC Bautista, 
Wilkerson-
Jerde, 
Tobin, 
Brizuela 

Mathematics Teacher’s Ideas About 
Mathematical Models: A Diverse Land-
scape 

Tidskriftsartikel 2014 
 
 

Primo Blomhøj Matematisk modellering Antologi 2006 
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Kedjesök Blum, 
Borromeo, 
Ferri 
 

Mathematical Modelling: Can It Be 
Taught And Learnt?  

Tidskriftsartikel 2009 

Kedjesök Blum, 
Niss 
 

Applied Mathematical Problem Solv-
ing, Modelling, Applications, And 
Links To Other Subjects - State, Trends 
And Issues In Mathematics Instruction  

Tidskriftsartikel 1991 

Google Scho-
lar 
 

Diezmann, 
Watters, 
English 
 

Teacher behaviours that influence 
young children’s reasoning 
 

Konferensbidrag 2002 

ERIC Edo, 
Hartono, 
Ilma Indra 
Putri 

Investigating Secondary School Stu-
dents’ Difficulties in Modeling Prob-
lems PISA-Model Level 5 And 6 
 

Tidskriftsartikel 2013 

ERIC English, 
Fox, 
Watters 
 

Problem Posing and Solving with 
Mathematical Modeling 
 

Tidskriftsartikel 2005 

SwePub Frejd 
 

Modes of mathematical modelling: an 
analysis of how modelling is used and 
interpreted in and out of school settings 
 

Doktorsavhandling 2014 

Google Scho-
lar 

Niss Models and Modelling in Mathematics 
Education  
 

Tidskriftsartikel 2012 

ERIC Schukajlow, 
Kolter, 
Blum 

Scaffolding mathematical modelling 
with a solution plan 

Tidskriftsartikel 2015 

Google Scho-
lar 

Schukajlow, 
Leiss,  
Perkrun, 
Blum,  
Müller, 
Messner 

Teaching methods for modelling prob-
lems and students’ task-specific enjoy-
ment, value, interest and self-efficacy 
expectations  
 

Tidskriftsartikel 2012 

ERIC Warli,  
Mu’jizatin 
 

Math Learning Model that Accommo-
dates Cognitive Style to Build Prob-
lem-Solving Skills 
 

Tidskriftsartikel 2015 
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4. Resultat 

I resultatdelen presenteras det analyserade materialet, från den forskning som behandlar 
matematisk modellering, utifrån syftets frågeställningar. 
 
Under vår litteraturstudie har vi tydligt sett att intresset för matematisk modellering bland 
forskare har ökat de senaste decennierna. En förklaring till detta kan vara, enligt Duruk 
och Umay, att världen har en annorlunda syn på lärare idag. Lärare förväntas att lyfta en-
skilda individer till matematiker som kan skapa effektiva lösningar på vardagliga problem 
(Duruk & Umay refererad i Arseven 2015). 

4.1. Argument för användning av matematisk mo-
dellering i undervisningen 

Enligt English, Fox och Watters (2005), behöver barn lära sig matematisk modellering för 
att kunna leva i en värld som är allt mer krävande. En värld som förutsätter att du är flexi-
bel, kreativ och en framtidstänkande matematiker och problemlösare (English et al., 2005). 
 
Genom att utmana eleverna med vardagliga problem i undervisningen ska eleverna finna 
nöje i matematiken men även uppskatta vikten och kraften av matematik (Duruk & Umay 
refererad i Arseven, 2015). En strategi för att nå den inriktningen på matematikundervis-
ningen är, enligt Arseven, att arbeta med modeller som verktyg. Niss (2012) styrker Arse-
vens argument då han betonar att varje gång det krävs matematisk användning utanför 
själva matematiken, såsom i vardagliga problem, måste matematiska modeller bli inblan-
dade. 
 
På mellanstadiet behövs modellering, enligt Bautista, Wilkerson-Jerde, Tobin och Brizuela 
(2014), för att utveckla elevernas förmåga att kunna se sambandet mellan matematiken och 
“den riktiga världen”. De nämner i sin studie den långa matematiska debatten som pågått 
internationellt om matematisk modellering, där The Mathematic Education Community 
bara för ett par år sedan enades om att modellering faktiskt är av stor vikt för matematiken, 
i alla åldrar. Bautista et al. påpekar att det finns en oenighet bland forskare om vilket hu-
vudsyfte modellering har i undervisningen. Vissa forskare argumenterar för att den ska 
finnas till nytta för den tvärvetenskapliga grenen8, andra för en pedagogisk nytta inom 
matematikundervisningen och ett tredje argument är för att belysa viktiga matematiska 
strategier och teorier (Bautista et al., 2014). Vidare framhåller de att modellering har under 
2000-talet börjat ses som en förmåga som elever ska utveckla genom hela matematikun-
dervisningen.  
 

                                                 
8 Tvärvetenskapliga grenen – En gren inom vetenskapen som kräver kompetens från olika etablerade veten-
skaper. 
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Det finns delade meningar bland forskare om vad elever lär sig genom matematisk model-
lering. Enligt Frejd (2014) menar vissa forskare att det bidrar till en problemlösningsför-
måga medan andra fokuserar på de konkreta matematikkunskaperna (Frejd, 2014). Özde-
mir och Üzel (refererad i Arseven, 2015) framhåller att användningen av modellering inte 
bara bidrar med viktiga kunskaper inom problemlösning. Vidare lyfter forskarna matema-
tiska relationer och att modellering skapar en utveckling av varierande inlärningsstrategier. 
Detta bidrar till att lärare får det lättare att motivera sina elever samt att kommunicera med 
dem. 
 
Albarracín och Gorgorió (2015) förklarar att arbetet med matematiska modeller är en ut-
maning för eleverna, framförallt en svårighet för att arbetet kräver icke-matematiska kun-
skaper, vilket gör att arbetet även blir en viktig uppgift för läraren. Däremot framhåller 
Albarracín och Gorgorió att modellering går att anpassa så att det inte behövs några speci-
fika matematiska förkunskaper för att lösa en modelleringsuppgift. Matematisk modelle-
ring är ett arbetssätt för att arbeta med matematik i verkligheten. En problematisering av 
föregående påstående finns i Arsevens studie, där hon poängterar att det inte är så enkelt 
då matematiken bygger på regler och redan funna system som konstant återfinns i mate-
matiken. Vissa av dessa regler och system måste eleverna vara införstådda med innan de 
är redo att arbeta med problem som finns innanför den abstrakta matematiken (Arseven, 
2015).  
 
I en studie som behandlar svårigheter hos elever när det kommer till matematisk modelle-
ring beskriver Edo, Hartono och Ilma Indra Putri (2013), att matematisk modellering kan 
ses som en brygga till matematiken och som ett verktyg för att beskriva verkligheten, och 
matematiken som ett analysverktyg för abstrakta strukturer. En överföring av matematiska 
kunskaper till verkliga situationer är enligt Frejd en mycket viktig del. Det är en egenskap 
som med hög sannolikhet kommer att användas i elevernas framtida yrken eller i andra 
vardagssituationer (Frejd, 2014). Arseven (2015) tillägger att elever ska kunna använda 
matematiken effektivt och hitta effektiva lösningar i världen utanför klassrummet. Frejd 
(2014) nämner också begreppet implicit matematik, underförstådd matematik, för att i yr-
keslivet kan mycket matematik döljas av teknologin, men det krävs kunskap inom mate-
matisk modellering för att förstå teknologin och ha möjligheten att utveckla den vidare. 
 
Enligt Schukajlow, Kolter och Blum (2015), kan eleverna genom att arbeta med matema-
tisk modellering, träna sina metakognitiva förmågor. Varje enskilt steg är träning för ele-
vernas kognitiva strategier. Blum och Borromeo Ferri (2009) nämner, liksom många fors-
kare i stycket ovan, att matematisk modellering bidrar till en ökad förståelse av omvärlden, 
men de nämner även i sin text att lärare, vid vanliga problemlösningsuppgifter, väljer den 
lösning eller lär ut i den riktning som läraren själv är mest bekväm med. Detta kan förhind-
ras med arbete i form av matematisk modellering då det inte alltid finns ett givet svar eller 
en given uträkning. 
 
Enligt Blum och Niss (1991, s. 42-43) finns det fem huvudargument för varför matematisk 
modellering ska finnas med i matematikundervisningen: 
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1. The formative argument: Fokuserar på elevernas utveckling av generella egenskaper 
och attityder som främjar utforskande och kreativ problemlösningskompetens samt ut-
vecklar elevers öppenhet och självförtroende. 

2. The ‘critical competence’ argument: För att förbereda elever till att vara kritiska till 
den matematik som används i vardags- och yrkeslivet, vilket betyder att de själva ska 
kunna analysera, identifiera och förstå situationer, där matematik används. Eleverna 
ska bli medvetna om användning och eventuellt missbruk av matematik i samhället. 

3. The utility argument: Lära eleverna att matematiska modeller kan användas som ett 
verktyg inom olika områden. 

4. The ‘picture of mathematics’ argument: Eleverna ska få en bred och rik bild av mate-
matiken som en vetenskap och en integrerad del av samhället och kulturen. 

5. The ‘promoting mathematics learning’ argument: För att hjälpa och motivera elever 
att lära sig matematiska koncept och metoder. 

Dessa fem argument är en översikt över vad forskningen visat genom de senaste årtiondena 
enligt Blum och Niss (1991). Denna översikt gäller inte endast för matematisk modellering 
mot åldrarna 9–13 år. Den riktar sig till matematikundervisning från lågstadiet till gymna-
siet och även till högskola och yrkesutbildningar. Enligt English et al., (2005) ger arbetet 
med matematisk modellering elever i grundskolan och lärare rika erfarenheter av matema-
tik. Problemlösningsuppgifter gör att elever fördjupar sig i meningsfulla situationer som 
hjälper dem att bli bättre problemlösare. Jablonka (refererad i Frejd, 2014) kritiserar däre-
mot dessa argument och menar att de är alltför generellt formulerade.  

4.2. Svårigheter vid användning av matematisk mo-
dellering i undervisningen 

Enligt Blum och Niss (1991) finns det många motargument till att inkludera matematisk 
modellering i undervisningen. Talar om hinder i undervisningen som kan ses från tre olika 
perspektiv. Det första perspektivet är utifrån synpunkten på instruktioner där många lärare 
är rädda för att det tar för lång tid att instruera och ta itu med problemlösning via matema-
tiska modeller. Det tar för lång tid och kräver uppoffringar från allt annat som ska läras ut 
i matematikundervisningen. Nästa perspektiv är utifrån elevernas synpunkter. Blum och 
Niss hävdar att arbete med matematiska modeller och problemlösning gör matematiklekt-
ionen mycket mer krävande och mindre förutsägbar än traditionella matematiklektioner.  
 
Elever vill hellre arbeta med matematiska rutinuppgifter eftersom de är mycket lättare att 
förstå och de kan oftast lösas genom att applicera det eleverna redan vet, vilket gör det 
lättare för eleverna att få bra betyg på prov och tester (Blum & Niss, 1991). Detta stämmer 
nödvändigtvis inte, enligt Albarracín och Gorgorió (2015), då själva problemuppgiften i 
sig inte spelar lika stor roll för nöjet i matematikundervisningen. Den avgörande faktorn 
är arbetssättet som lärare använder för en uppgift. Även Arseven (2015) nämner i sin studie 
att genom arbetet med matematisk modellering blir matematiken meningsfull för eleverna, 
då de kan se hur den används i verkligheten. Det sista perspektivet som Blum och Niss 
nämner är utifrån lärares syn på hinder. När det handlar om matematiska modeller är det 
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svårt för lärare att bedöma elevernas exakta kunskaper, vilket är lättare att göra om man 
jämför med att rätta ekvationer. Enligt Blum och Niss krävs det extra kunskaper för lärare 
att arbeta med matematiska modeller, för det krävs mer av lärarna att få eleverna insatta i 
arbetet. Många lärare känner också att det är svårt att tillämpa modellering utifrån uppgifter 
som de själva inte har studerat. Oftast är det så enkelt att lärare inte har tillräcklig kunskap 
om modellering och inte har den tid eller vilja som krävs för att uppdatera sig med uppgifter 
som passar den aktuella klassen och som är lämplig för undervisning (Blum & Niss, 1991). 
Som det har antytts, är det en svår uppgift att undervisa om matematisk modellering (Blom-
høj, 2006). Enligt Blomhøj, måste lärare skapa en situation där elever kan arbeta med situ-
ationer från verkligheten. Dessa situationer ska tillåta eleverna att använda sina matema-
tikkunskaper i modelleringsprocessen. 
 
I en studie har Frejd (2014) tillfrågat 17 lärare angående modellering, 15 av dem menar att 
modellering inte ens tillhör matematikundervisningen utan endast borde tillhöra fysik- och 
kemiundervisningen. En lärare i Frejds studie ansåg att matematisk modellering inte borde 
läras ut på gymnasiet utan endast i högre utbildningar (Frejd, 2014). Diezmann, Watters 
och English (2002) menar däremot att grunderna i matematisk modellering ska börja läras 
in mycket tidigare än så. De menar att om små barn redan har de grundläggande kunskap-
erna som behövs, kan kunskaperna om modellering utvecklas mycket lättare i högre åldrar. 
 
Ett resultat av en studie utförd av Bautista et al. (2014) styrker Frejds påstående där lärare 
skulle utföra matematiska modelleringsuppgifter. Studien visade tydliga resultat på att 
kemi- och fysiklärare visade större kunskap och förtrogenhet avseende modelleringspro-
cessen. Vidare påpekar Frejd (2014) att eftersom lärare har så pass olika syn på modelle-
ring ser även arbetet väldigt varierande ut i olika klassrum och även synen på matematisk 
modellering. Att det finns en stor variation av syn på modellering kan både vara till för- 
och nackdel, enligt Bautista et al. (2014) Eftersom lärare har olika syn bidrar det till olika 
infallsvinklar på modelleringsprocessen och det kan vara användbart eftersom själva pre-
missen till en modell är att sammanhanget har en stor betydelse. En nackdel är att mate-
matisk modellering framställs ospecificerat för eleverna, om inte läraren har korrekt kun-
skap om vad modellering innebär. 
 
I Frejds (2014) studie nämns att undervisning om matematisk modellering är komplex och 
kräver vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är att det måste vara en lämplig struktur 
på problemet och dess natur, att elever ska ha rätt förutsättningar för att kunna klara pro-
blemet och att lärare ska ha de rätta förutsättningarna för att lära ut om matematiska mo-
deller. 

4.3. Hur elever och lärare kan arbeta med matema-
tisk modellering 

Arseven (2015) framhåller att det finns tre olika undervisningsmetoder för att lära ut ma-
tematisk modellering. Det första sättet är att läraren introducerar en modell och eleverna 
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får sedan tillämpa modellen på olika problem. Den andra undervisningsmetoden går ut på 
att läraren pekar på en verklig situation och eleverna får arbeta med problemet i situationen 
genom en hel modelleringsprocess (Bilaga 2 & 3). Eleverna arbetar genom hela modelle-
ringsprocessen från steg 1 till steg 7 och sedan presenteras de olika lösningarna i klassen. 
Den tredje undervisningsmetoden går ut på att eleverna får arbeta enskilt med ett problem. 
Läraren håller sig medvetet i bakgrunden och styr inte arbetet. Arseven (2015) menar att 
undervisning inom matematisk modellering genomförs bäst när elever arbetar i små grup-
per. Albarracín och Gorgorió (2015) påpekar att grupparbete är av yttersta vikt när det 
kommer till modelleringsuppgifter. Arseven (2014) framhåller att i dessa grupper utveck-
lar eleverna egna tolkningar av problemsituationer och sedan arbetar eleverna matematiskt 
med de problemuppgifter som givits. Problemsituationerna är utvecklade så att eleverna 
känner sig motiverade att lösa problemet, detta kan lärare göra genom att använda elevnära 
situationer. Frejd (2014) nämner en forskare, Lingefjärd, som gjorde en studie 2006 och 
kom fram till att innehållet i uppgiften kan öka motivationen, speciellt när det kommer till 
problemlösningsuppgifter som ger elever möjligheten att utforska olika aspekter kring pro-
blemet. När eleverna har arbetat med ett problem presenterar de sina lösningar (modeller) 
för sina klasskamrater genom olika matematiska representationsformer (Arseven, 2015). 
 
När det kommer till elevers kognitiva förmåga framhåller Warli och Mu’jizatin (2015) att 
läraren måste bygga modeller för att se hur barn lär sig. De förklarar att barn har olika 
kognitiva inlärningssätt. Om nya problem uppstår måste läraren beakta detta, eftersom ele-
vernas inlärningsstrategi kan ändras men inte deras kognitiva inlärningssätt. Det handlar 
om att läraren inte bara kan ge eleverna en formel som de sedan applicerar på ett problem. 
Eleverna måste få testa flera strategier på olika problem för att lära sig om matematisk 
modellering. I Arsevens (2015) studie nämns det att eleverna kan arbeta med matematiska 
modeller genom att eleverna får en given modell, som de sedan kan applicera på flera olika 
problem. 
 
Warli och Mu’jizatin (2015) menar att lärare ska ge elever möjlighet att presentera resul-
tatet av sina arbeten framför klassen för att fler ska kunna ta del av elevernas modeller. 
Läraren ska också organisera klassen efter elevernas kognitiva inlärningssätt, för att elever 
med liknande inlärningssätt ska kunna hjälpa och motivera varandra. Läraren ska också ge 
information om vad elever ska göra och sedan ge eleverna elevnära problem som de kan 
arbeta med tillsammans för att motivera och nå framgång i matematiken. Denna balans 
mellan lärares och elevers aktiviteter beskrivs av Blum och Borromeo Ferri (2009), som 
poängterar att elever lär sig bäst i den undervisning, där läraren och eleven hittar en balans 
mellan elevens självständighet och lärarens guidning genom arbetet med matematiska mo-
deller. Detta kan sättas i relation till Arseven (2015), som framhåller att de undervisnings-
situationer där läraren låter eleven arbeta nästan helt självständigt är ovanliga och där lär 
sig eleverna minst. 
 
Albarracín och Gorgorió (2015) anser att grupparbete är det mest effektiva sättet för ele-
vers kunskapsutveckling inom matematisk modellering. De anser att varje enskild elev ska 
först tänka ut en egen plan för att lösa problemet, för att sedan diskutera sin och andra 
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elevers planer i grupper. Detta arbetssätt ska bidra till att den bästa och mest lämpade pla-
nen för att få fram ett så effektivt resultat som möjligt nås. 
 
Albarracín och Gorgorió (2015) framhåller att det underlättar för eleverna om de arbetar 
med elevnära problem inom matematisk modellering för att de enklare kan exportera de 
använda matematiska modellerna från ett elevnära problem till ett mindre bekant problem. 
Albarracín och Gorgorió anser att det är extremt viktigt att ha ett planerat tillvägagångssätt, 
till exempel en sju- eller fyrstegs modell som Schukajlow et al. (2015) tar upp. 
 
En sjustegs modell kan man enligt Schukajlow et al. (2015) förenkla till en fyrstegs modell 
(Bilaga 3). Denna modell, enligt Schukajlow et al. (2015), är en konkretisering av sjustegs 
modellen för att lättare synliggöra elevproblem och göra dem mer påtagliga. Om en elev 
inte lyckas ta sig vidare i arbetet kan eleven själv studera modelleringsprocessen och upp-
täcka var hen sitter fast och vet då vad hen behöver göra för att komma vidare i arbetet. 
Alternativt kan läraren använda modellen, för att se vad elever behöver hjälp med och ge 
anpassat stöd. Enligt Schukajlow, Leiss, Perkrun, Blum, Müller och Messner (2012), kan 
det vara en fördel för läraren att använda modellering som arbetssätt, om man arbetar med 
en modelleringsprocess (Bilaga 2 & 3). Om läraren använder en modelleringsprocess ger 
det en tydlig bild om en elev har någon svårighet för modellering. Läraren kan då se vilket 
moment eleven har svårigheter i och kan då ge eleven det stöd hen behöver (Schukajlow 
et al., 2012). Genom detta arbetssätt kan eleven känna större tilltro till matematisk model-
lering för att använda arbetssättet mer frekvent och kunna utveckla sina färdigheter inom 
matematisk modellering (Schukajlow et al., 2015). 
 
Frejd (2014) nämner vad en lärare ska fokusera på vid bedömning och utvärdering av en 
matematisk modell. Han anser att det viktigaste att se på i en elevs arbete med en matema-
tisk modell är kvalitén, hur väl modellen uppfyller sitt huvudsyfte. Matematiska modeller 
endast kan diskuteras och kritiseras mot deras specifika syfte. 
 
Det finns en samsyn i matematikdidaktisk litteratur att endast pedagogiska kunskaper inte 
är tillräckligt för att vara en bra matematiklärare. Ämneskunskaperna i just matematik är 
mycket viktiga (Baumert et al., 2010). Ju högre ämneskunskaper en lärare har i matematik 
desto bättre kan resultatet bli. De nämner att det finns en oenighet bland lärare och forskare 
om vilken grad av ämneskunskaper inom matematik som behövs för en grundskollärare.  
 
Bautista et al. (2014) fråmhåller att en utmaning är att matematiska modeller ofta är oför-
utsägbara, att lärare inte kan veta hur elever kommer att arbeta med dem. Vidare betonar 
de att lärare måste ha mer kunskap inom området för att kunna arbeta med modeller på ett 
effektivt sätt, den uppfattningen är samstämmig mellan Bautista et al. (2014) och Baumert 
et al. (2010). Men de lyfter även kritik som finns mot matematisk modellering, eftersom 
arbete med modeller kan vara oförutsägbart och att det finns risk för att eleverna förlorar 
fokus på de specifika ämneskunskaper som modelluppgiften är avsedd att träna. 
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5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

I avsnitt 5.1 diskuteras tillvägagångssätt vid informationssökning och val av begränsningar 
och analysmetoder.  
 
När vi hade sökt på olika sökord som vi ansåg hade koppling till vårt syfte och våra fråge-
ställningar märkte vi att det var svårare än väntat att hitta relevant fakta till vårt resultat. 
Genom att göra en ”slumpmässig” sökning resulterade det endast i en hittad artikel, som 
vi sedan analyserade och använde oss av. Om vi hade tagit hjälp av handledare, men även 
av olika artiklar, tror vi att vi hade fått fram bättre sökord för vår fortsatta sökning. Samti-
digt var det en viktig lärprocess för vår del att göra en sökning av det slag vi gjorde i början. 
Vi fick då lära oss hur man söker för att ta sig vidare i arbetet. 
 
Efter sökning av artiklar och kedjesökning i artiklar samt i den doktorsavhandling som vi 
använde sammanställde vi det material vi avsåg att använda i resultatet. Vi gjorde sam-
manställningar i egna dokument, vilket vi insåg senare både var positivt och negativt. Om 
vi hade följt översikt för analyserad litteratur, som finns med som bilaga, från början hade 
det varit lättare för oss att använda den för resultatet. Vi kunde även ha byggt ut översikten 
med två punkter vid resultat, ”hur” och ”varför”, för att lättare följa upp de delarna i resul-
tatet. Nu gjorde vi inte det utan har fått leta i våra sammanställningar under tiden vi har 
skrivit. Detta kan dock ha gjort att vi fått läsa mera och fått en bättre förståelse över vad vi 
har letat efter och skrivit om. 
 
Genom att söka i flera olika söktjänster och att vi använde oss av flera olika sökord och 
termer har vi funnit många olika artiklar att analysera i den här litteraturstudien. Använ-
dandet av många olika söktjänster och söktermer har varit en del av arbetet mot en hög 
intern och extern reliabilitet i studien. De söktjänster som har använts har varit relevanta 
för vårt arbete och de har gjort att vi kunnat få fram flera vetenskapligt granskade artiklar. 
 
När vi analyserade materialet använde vi oss av avgränsningar som hade med vårt syfte 
och våra frågeställningar att göra. Det första vi gjorde var att analysera flera olika källor, 
som inte bara hade med åldrarna 9–13 år att göra, utan var generella avseende matematisk 
modellering i skolan. Detta gjorde att vi fick en bred grund för fortsatt arbete. Vi upptäckte 
ganska snabbt att vi inte hittade mycket som hade med åldrarna 9–13 år att göra, det var 
först när vi fick fram namnet Lyn D. English som vi började få fram artiklar med matema-
tisk modellering för åldrarna 9–13 år. Detta gjorde att vi även har skrivit om vad forskarna 
säger mer generellt om matematisk modellering i skolan. Vi har i de artiklarna som inte 
handlade om åldrarna 9–13 år försökt att hitta information som handlar om matematiska 
modeller för alla årskurser. Även hur och varför lärare och elever arbetar med matematisk 
modellering har vi analyserat i de texterna. Den doktorsavhandling som har analyserats 
handlar om den svenska gymnasieskolan och togs med av den anledningen att den handlar 
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om matematisk modellering i den svenska gymnasieskolan. Det är den enda texten som vi 
har tagit med, i resultatet, som inte är internationell. 
 
När vi har granskat materialet i ett andra urval har vårt syfte och våra frågeställningar varit 
i fokus. Om materialet inte har svarat mot våra frågeställningar, har vi valt att inte använda 
materialet. Till exempel valde vi att inte arbeta vidare med en doktorsavhandling, på grund 
av att den inte svarade på våra frågeställningar. Det har gjort att vår litteraturstudie har 
uppnått en hög grad av validitet enligt vår uppfattning, genom att vi har undersökt det vi 
presenterar i vårt syfte och i våra frågeställningar. 
 
Det vi har märkt är att det inte finns särskilt mycket forskning om modellering för åldrarna 
9–13 år. Det finns forskare som skriver om matematisk modellering i yngre åldrar och 
ännu fler forskare som skriver om det gällande gymnasieskolan. Det har gjort att vi varit 
tvungna att leta efter forskning som även undersökt mer generellt om matematisk model-
lering i all matematikundervisning. Det har resulterat i att validiteten kan ha blivit lägre än 
vad vi hade som mål med litteraturstudien. Med det menar vi inte att studien inte har strävat 
efter hög validitet, eftersom vi hela tiden försökt inrikta oss på vad forskningen säger om 
matematisk modellering för åldrarna 9–13 år. Flera av de vetenskapliga texter som vi har 
analyserat har behandlat sin forskning med inriktning på åldrarna 9–13 år. Det har dock 
inte funnits tillräcklig forskning som preciserat sig mot den åldern för att kunna presentera 
ett godtagbart resultat baserat endast på artiklar som fokuserat på åldrarna 9-13 år. Därför 
har vi analyserat och använt oss av forskningslitteratur som är inriktad mot andra åldrar. 
Detta faktum kan vara en felkälla då vi kanske felaktigt tolkat viss forskning som allmän 
för alla åldrar. 
 
Om vi hade gjort en mer systematisk sökning och använt oss av fler sökord finns det en 
möjlighet att vi hade fått fram ett annat resultat, men när vi har analyserat de texter som vi 
använt har vi märkt att flertalet forskare för fram liknande argument. Det var svårt för oss 
att få fram skillnader författarna emellan och det är möjligt att med fler sökningar hade vi 
fått fram fler skillnader. Det är också möjligt att fler sökningar inte skulle ha påverkat vårt 
resultat eftersom vi har använt oss en del av kedjesökning, där flera artiklar som vi har läst 
har refererat till samma forskare. Detta gjorde att vi, enligt vår uppfattning, ändå har hittat 
relevanta och vetenskapliga källor att analysera. 

5.2. Resultatdiskussion 

I den vetenskapligt granskade litteraturen som har analyserats framkommer det tydligt att 
matematisk modellering fyller ett stort behov i matematikundervisningen. All behandlad 
litteratur som inkluderar en diskussion om för- och nackdelar med matematisk modellering 
nämner att modellering ska finnas med som en förmåga i kursplanen eller utgöra en större 
del av matematikundervisningen. De forskarna har ett argument gemensamt, att modelle-
ring är ett bra sätt för att synliggöra den implicita matematiken i verkligheten. 



 

20 
 

Trots att ett flertal av våra källor inte specificerar sina studier mot åldrarna 9–13 år argu-
menterar majoriteten av dem för att modellering inte tillhör någon specifik årskurs. Resul-
tatet visar att det är viktigt att läraren inte endast ser till de argument som talar för mate-
matiska modeller och matematisk modellering i undervisningen. Efter jämförelser av för- 
och motargument anser vi att matematisk modellering är ett arbetssätt som elever bör ar-
beta med genom hela skolgången. Det styrker även Karlsson och Kilborn (2015) som anser 
att matematisk modellering är så viktigt att det borde vara med i matematikundervisningen 
redan från skolstarten. Det finns även forskare som skriver att matematisk modellering är 
något som används redan i förskolan. Men en svårighet med detta kan vara att en modell-
leringsuppgift ofta kräver andra, icke-matematiska kunskaper, i olika grader. I de lägre 
åldrarna kan till exempel läsningen vara ett hinder. Då gynnas läraren av förmågan att 
kunna anpassa en modelleringsuppgift, så att den passar både syftet med undervisningen 
och elevgruppen som ska arbeta med uppgiften. Vi ställer oss frågande till om lärare över-
lag har kunskaper i matematisk modellering då vi inte själva har det i vår utbildning. 
 
Enligt både internationell och svensk forskning har lärare svårt att definiera begreppet ma-
tematisk modellering. Hur ska de då kunna undervisa med det som arbetssätt på ett gynn-
samt sätt för eleverna? För vårt kommande yrke innebär detta ett stort hinder i arbetet med 
matematisk modellering. Det har visat sig i flera kvalitativa studier där det funnits en kon-
trollgrupp som arbetat med problem på ett klassiskt arbetssätt och en experimentgrupp som 
använt vissa modelleringsstrategier, att experimentgruppen har visat bättre resultat avse-
ende rent matematiska kunskaper. De finner även större nöje med att arbeta med problem-
uppgifter. Om man ser till skolverkets styrdokument, och uppfattningar bland föreläsare 
på Jönköping University och kurskamrater, indikerar det att matematisk modellering inte 
är välkänt i Sverige. Vi anser, eftersom forskningen visar på stora fördelar med modelle-
ring inom matematiken, att det krävs en ökad kompetens bland matematiklärare. I lärarut-
bildningen måste begreppet få större utrymme i undervisningen. Detta för att skapa bättre 
kunskap om matematisk modellering och om lärares undervisningsmetoder för att eleverna 
ska skapa bättre förutsättningar för att utveckla sina matematikkunskaper. Om lärarna får 
en ökad förståelse för matematisk modellering kan det vara lättare för dem att förstå att 
den inte endast behöver läras ut på gymnasieskolor eller högre utbildning utan även att den 
kan inkluderas i grundskolan. Där kan lärarna lära ut grunder för att eleverna senare ska 
kunna förbättra sina kunskaper och sina resultat i matematik, med hjälp av matematisk 
modellering. I kunskapskravet för betyget E i årskurs 9 står det att eleven ska bidra till att 
formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget (Skolverket, 
2011a). Det gör att om elever får börja med matematisk modellering i grundskolans år F-
6 kommer de ha lättare för att klara av kunskapskravet för betyget E i årskurs 9. Därför är 
det bra att det finns forskning som stödjer våra tankar om att modellering bör börja tidigare 
än i högstadiet och gymnasiet.   
 
När forskare som Albarracín och Gorgorió (2015) har gjort kvalitativa studier ute i klasser, 
där de själva undervisat i matematisk modellering, har eleverna uppvisat mycket goda re-
sultat. Detta visar att kunskapen hos läraren är av stor vikt. De har fastställt att undervis-
ningen kräver att läraren vet vad det innebär att undervisa om matematisk modellering men 
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även hur eleverna ska arbeta för att skapa bästa utvecklingsprocess. Lärare behöver ha både 
ämneskunskap och pedagogiska kunskaper, men när det gäller matematisk modellering 
kan ämneskunskaperna vara av yttersta vikt för att få bra resultat i klassen. Det gör att det 
ställs höga krav på lärares kunskaper för undervisning av matematisk modellering. Dessa 
höga krav på lärares kunskaper kan göra att det blir ett motstånd till att lära ut om mate-
matisk modellering eftersom att en del lärare kanske inte har kunskapen som krävs (Keng 
Cheng, u.å.). Därför anser vi att det är bra om matematisk modellering lärs ut till blivande 
grundskollärare i matematik.  
 
Genom att arbeta i grupper där elevdiskussioner uppstår kan eleverna utbyta tankegångar 
och resonemang, och eftersom en modelleringsuppgift ofta är knuten till verkligheten un-
derlättar det för eleverna att följa med och behålla intresset för uppgiften. Det finns flera 
liknande modeller som forskare lyfter fram i sina texter, som lärare kan använda för att 
synliggöra modelleringsprocessen för eleven. Dessa modeller är inte endast till för läraren, 
utan kan även användas av eleven själv för att lättare följa sin arbetsgång. Det gör att ma-
tematisk modellering inte behöver vara så svår att arbeta med som vissa motargument gör 
gällande. Dessutom får eleverna bättre förståelse för vad de lär sig under tiden de arbetar 
med matematisk modellering.  
 
Enligt vår erfarenhet och vad vi har läst i vår kurslitteratur kan läraren agera på ett liknande 
sätt som när eleverna möter en vanlig problemuppgift, det vill säga att läraren finns där 
och presenterar, stöttar och ger vägledning vid behov. Läraren ska inte stå i centrum i 
undervisningen, utan ta ett steg tillbaka och låta eleverna arbeta själva och med hjälp av 
klasskamrater. Schukajlow et al. (2012) skriver i sin studie som är gjord på 224 stycken 
elever att när de jämförde en mer lärarstyrd undervisning med en elevcentrerad undervis-
ning fann de att eleverna kände större nöje med att arbeta med problemen om de fick arbeta 
mer på egen hand än när läraren gav dem för mycket guidning. Ett helt självständigt arbete 
är dock inte optimalt. Som tidigare nämnts måste läraren ha en strategi för att utveckla 
eleverna och känna förtrogenhet till arbetet med matematiska modeller för att skapa en så 
meningsfull undervisning som möjligt. Läraren måste vara medveten om vad matematisk 
modellering innebär, samt veta hur eleverna ska jobba, för att nå en så hög kvalitativ under-
visning som möjligt. I Arsevens studie nämner hon att om en lärare känner sig bekväm 
med begreppet modellering kan hen arbeta med flera representationsformer och förstå fler 
av elevers svar. Detta är speciellt viktigt, enligt oss, då matematisk modellering allt som 
oftast inte har ett givet svar, utan det finns ofta fler vägar att nå fram till ett resultat, vilket 
då också kan variera. 
 
Vi anser att vi har fått våra frågeställningar besvarade genom vårt resultat. Något vi inte 
var beredda på innan vi började analysera vårt material inför resultatet, var att majoriteten 
av de källor som undersöktes nämnde samma svårigheter för arbetet med matematisk mo-
dellering. De svårigheterna som ofta förekom var att det ställer höga krav på läraren om en 
gynnsam undervisning ska ske inom matematisk modellering och att i dagsläget finns bris-
tande kunskaper om matematisk modellering bland lärare och lärarstudenter. Det finns en 
bristande kunskap om arbetssättet vilket kommer mest sannolikt påverka vår kommande 
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yrkesutövning. En vilja för att använda matematisk modellering i skolverksamheten, har 
uppstått hos oss eftersom fördelarna med att arbeta med matematisk modellering är stora. 

5.2.1. Fortsatt forskning 

  
I den fortsatta forskningen om matematisk modellering, för elever i åldrarna 9–13 år, vill 
vi undersöka hur lärare i den svenska skolan ser på matematisk modellering. Även hur de 
undervisar om detta arbetssätt och om de undervisar på något annat specifikt sätt för att 
utveckla elevernas kunskaper i matematik. Den forskning som vi har hittat tyder på att 
matematisk modellering främst lärs ut till elever i gymnasiet men, som forskningen säger, 
borde ske mycket tidigare. Det kan även vara intressant att skapa eller applicera ett redan 
givet modelleringsproblem på elever i åldrarna 9–13 år och se vad de lär sig av att arbeta 
med problemet. Då kan vi få en bättre förståelse av vilka kunskaper modellering ger ele-
verna i de åldrarna som vi kommer att undervisa under vårt framtida yrke. 
 
Detta arbete har i utbildningssyfte varit givande inför vår framtida yrkesroll. Vi anser där-
emot att det finns för lite forskning gjord på elever i åldrarna 9–13 år. Mycket av forsk-
ningen är främst inriktad mot gymnasieskolan och högre utbildningar. Det börjar dock 
komma mer forskning i ämnet för lägre åldrar vilket är intressant att följa inför vårt fram-
tida yrke. Vi skulle närmast vilja jämföra denna litteraturstudie med en framtida empirisk 
studie i användning av matematisk modellering för åldrarna 9–13 år.  
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Tabell – Översikt över analyserad litteratur 
Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 
 
 

Resultat 

Lluís Albarracín 
Núria Gorgorió 
A brief guide to model-
ling in secondary 
school: estimating big 
numbers 
 
Teaching Mathematics 
and Its Applications 
2015 
Spanien 
 

Författarna har gjort under-
sökning om vad eleverna 
vinner på att använda mate-
matiska modeller med in-
riktning på Femi problem, 
utöver att lösa det första 
problemet så har de lyckats 
att utvärdera sina resultat 
och jämföra dem.  

Beskriver vad Femi problem är; pro-
blemuppgifter som har olika grader 
av relevans för eleverna “Hur många 
M&Ms får plats i den här burken” , 
“Hur mycket vatten finns det i öster-
sjön?”, “Hur många pizzor kommer 
stans pizzeria baka i år?”.  Använda 
elevnära problem så elever kan “ex-
tracta” metoderna och använda i 
andra problem senare. 
Författarna har arbetat med Femi 
problem i ett par olika klasser och 
jämfört resultaten i kunskaper, nöje 
med att arbeta i matematiken. 

De har kommit fram till att det finns stora för-
delar med att arbeta med Femi problem då de 
lätt kan anpassas till olika nivåer och svårig-
hetsgrader. Resultatet är att arbetsmetoden 
fungerar bra då läraren låter elever utforska 
matematiken i en verklig miljö med verkliga 
problem. En stor fördel är att elever inte behö-
ver någon specifik förkunskap innan de tack-
lar ett av Femi problemen då de måste ut-
forska parametrarna. Deras resultat pekar även 
på att det är en stor uppgift för läraren att 
lyckas anpassa Femi problem så att det ut-
vecklar eleverna på ett gynnsamt sätt. 

http://teamat.oxfordjournals.org/search?author1=Llu%C3%ADs+Albarrac%C3%ADn&sortspec=date&submit=Submit
http://teamat.oxfordjournals.org/search?author1=N%C3%BAria+Gorgori%C3%B3&sortspec=date&submit=Submit


 

 

Ayla Arseven –  
Mathematical Model-
ling Approach in Math-
ematics Education 
Universal Journal of 
Educational Research 
2015 
Turkiet 
ERIC 

Studien är en “bas-stu-
die/litteraturstudie” som 
diskuterar ”Matematiska 
modeller och aspekter på 
instruktioner genom mate-
matisk modellering. 

Studien är en sammanställning av 
flera andra vetenskapliga texter. Ar-
seven går igenom vad matematisk 
modellering är och visar flertalet ex-
empel på uppgifter.  
Hon skriver om fördelarna med ma-
tematisk modellering i mellanstadiet. 
Författaren berättar hur de använder 
matematiska modeller i matematik-
undervisningen i Turkiet (deras kurs-
plan) och vilken vikt de lägger på 
“social constructive” undervisning i 
Turkiet. 

Hon menar på att genom användningen av 
matematiska modeller (verklighetsförankrad 
undervisning) så finner elever nöje i matema-
tiken. Matematiska modeller är, som i svenska 
kursplanen, inte väl definierat i den turkiska 
kursplanen. Det har ändrats från ett lärare-
styrt klassrum till mer elevfokuserat och där-
med har mer aktiviteter, så som rollspel med 
mera tagit plats i undervisningen.  
“Mathematical modelling is defined as the 
transformation of any problem situation into a 
mathematical mode” 
7 steg för matematisk modellering.  Problema-
tiserar matematisk problemlösning och säger 
att det inte är lätt att överföra ett verkligt pro-
blem till matematikundervisningen, hur man 
ska lära ut på detta sätt. Matematisk modelle-
ring hjälper läraren att kommunicera med sina 
elever och motivera dem. Bra att undervisa 
med olika representationsformer. Tyskland 
har det som en förmåga i sin kursplan. Genom 
hela utbildningen (f-gymnasiet) måste man 
vara konsekvent med att arbeta med matema-
tiska modeller.  
 



 

 

Alfredo Bautista, 
Michelle H. Wilker-
son-Jerde, Roger G. 
Tobin, Bárbara M. Bri-
zuela 
Mathematics teacher’s 
ideas about mathemati-
cal models: A diverse 
landscape 
PNA 
2014 
ERIC 

Undersökningen ser på hur 
lärare uppfattar problem 
och hur de löser en pro-
blemuppgift i olika årskur-
ser. 
Även om hur lärare 
ser/uppfattar matematiska 
modeller (tolkar). 

Studien har gått tillväga genom att 
ställa frågor till 56 stycken lärare i 
USA. Det var frågor där lärarna fick 
svara på tre stycken öppna frågor om 
matematisk modellering och fors-
karna har sammanställt och analyse-
rat svaren från lärarna. De lyfter fram 
likheter och skillnader mellan lärares 
olika svar för att påvisa att det finns 
en bred variation av tolkningar och 
uppfattningar kring begreppet mate-
matisk modellering.  

Författarna börjar med att nämna att många 
länder har sett vikten av att lära ut med mate-
matisk modellering, i alla åldrar 
Författarna skriver om att matematisk model-
lering är svårdefinierat men försöker ändå sig 
på att definiera de med backning av forskare, 
matematiker i korthet. Men även att det inte är 
besvarat i kursplanen (USA) och att många ser 
matematisk modellering som en textuppgift 
(ser inte skillnaden). Tas upp om att det finns 
en diskussion hur matematisk modellering ska 
undervisas, eller om det ska undervisas i över-
huvud taget. Tar upp svårigheter med att inte-
grera matematiska modeller i undervisningen, 
även för lärare som finner detta arbetssätt som 
bra. Det finns skilda tankar och åsikter om 
matematisk modellering bland lärare beroende 
på deras tidigare utbildning/bakgrund. 
 

Jürgen Baumert 
Mareike Kunter 
Werner Blum 
Martin Brunner 
Thamar Voss 
Alexander Jordan 
Uta Klusmann 
Stefan Krauss 

Deras syfte baseras på två 
frågeställningar:  
Vilken typ av ämneskun-
skap behöver lärare för att 
vara väl förberedda för de-
ras instruktionsuppgifter? 
Till vilken grad gör lärares 
ämneskunskaper att de kan 

I artikeln presenterar författarna re-
sultaten från en 1-års studie, baserad 
på lärares CK som kan förtydligas 
till lärares ämneskunskap samt lära-
res PCK som betyder lärares pedago-
giska kunskaper.  
 

Resultaten visar att om läraren har en högre 
ämneskompetens blir resultaten bättre, speci-
ellt inom matematiken. När läraren har ett 
större utbud av matematiska kunskaper har 
den även fler strategier att lära ut i olika äm-
nesområden. Detta gäller även när det kom-
mer till olika representationsformer. Om lära-

http://aer.sagepub.com/search?author1=J%C3%BCrgen+Baumert&sortspec=date&submit=Submit
http://aer.sagepub.com/search?author1=Mareike+Kunter&sortspec=date&submit=Submit
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Michael Neubrand 
Yi-Miau Tsai 
Teachers’ Mathemati-
cal Knowledge, Cogni-
tive Activation in the 
Classroom, and Stu-
dent Progress 
American Educational 
Reasearch Journal. 
2010 
ERIC 
Tyskland 

påverka sin instruktions re-
pertoar? 
(To what degree does their 
mastery of the content in-
fluence their instructional 
repertoire?) 

ren inte har tillräckliga kunskaper blir det svå-
rare för läraren att beskriva svar i olika repre-
sentationsformer så att det når fram till ele-
verna. Detta kan inte ersättas med bara peda-
gogiska färdigheter. 
 

Morten Blomhøj 
Matematisk modelle-
ring 
Lära och undervisa 
matematik – internat-
ionella perspektiv 
2006 
Primo 

Sammanställning av forsk-
ning kring matematisk mo-
dellering. Presenterar be-
greppen modell och model-
lering samt visar egen 
forskning om begreppen 
och exempel på uppgift för 
elever. 
Morten presenterar också 
en teoretisk struktur som 
använts för att utforma kur-
ser i modellering. 
 

Ur en antologi där författarna har 
sammanfattat forskning kring deras 
område. De olika författarna presen-
terade sin publikation under en kon-
ferens och NCM valde att översätta 
och ta ut de viktigaste bitarna för 
svensk matematikundervisning. Det 
blev slutligen boken ”Lära och un-
dervisa matematik – internationella 
perspektiv”. 

Författaren skriver att: ”forskningen i mate-
matikdidaktik har i viss mån underlåtit att ut-
veckla egna paradigmatiska teorier”. Teorier 
lånas ofta från andra vetenskaper och dessa te-
orier tillämpas inom matematikutbildningen. 
Han skriver att en matematisk modell är en re-
lation mellan matematiska objekt och dess re-
lationer och en situation eller ett fenomen av 
icke matematisk natur. 
Även att bakom varje matematisk modell 
finns det en modelleringsprocess. 
Blomhøj skriver också att modelleringsproces-
sen inte bör förstås som en linjär process. 
Utan den kan gå fram och tillbaka för att 

http://aer.sagepub.com/search?author1=Michael+Neubrand&sortspec=date&submit=Submit
http://aer.sagepub.com/search?author1=Yi-Miau+Tsai&sortspec=date&submit=Submit


 

 

skapa en bild av verkligheten utifrån en mate-
matisk modell.  
Han talar också om att matematisk modelle-
ring är svårt att lära ut för lärare eftersom att 
det kräver lärare ska lära elever att arbeta med 
bekanta fenomen och verkliga situationer.  
Vidare skriver Blomhøj om Matematiska 
morgnar där han beskriver ett projekt om att 
arbeta med modellering för elever på morgo-
nen innan de går till skolan. Eleverna ska be-
skriva ett fenomen som sker hemma och för-
klara det i matematiska termer. T.ex. att hur 
mycket vatten det går åt till morgonduschen, 
detta får eleverna sedan ta reda på.  

Werner Blum 
Rita Borromeo Ferri 
Mathematical Model-
ling: Can It Be Taught 
And Learnt?  
Journal of Mathemati-
cal Modelling and Ap-
plication 
2009 
Kedjesök via Arseven 
(2015) 

Syftet är som överskriften 
heter: ”Kan matematisk 
modellering läras och läras 
ut?” 

De har i tidigare arbeten gjort en stu-
die som kallas DISUM, vilket de ba-
serar den här texten en del på. Den 
här studien är mera en litteraturbase-
rad studie.  
 

De beskriver vad matematisk modell är. Hur 
elever hanterar uppgifter med matematisk mo-
dellering. Hur lärare behandlar matematisk 
modellering i klassrummet och hur man lämp-
ligast lär ut matematisk modellering. 



 

 

Werner Blum 
Mogens Niss 
 
Applied Mathematical 
Problem Solving, Mod-
elling, Applications, 
And Links To Other 
Subjects - State, Trends 
And Issues In Mathe-
matics Instruction.  
Educational Studies in 
Mathematics 
1991 
Nederländerna 
Kedjesökning  

Syftet är uppdelat i de olika 
delarna som arbetet presen-
teras i. I del ett presenterar 
författarna lite bakgrunds-
information för det som tas 
upp i studie 2 och 3. De 
presenterar också de viktig-
aste argumenten för pro-
blemlösning, modellering 
och applikationer.  
I del två presenterar förfat-
tarna den senaste forsk-
ningen och olika utbild-
ningslinjer.  
Del tre presenterar olika 
problem inom studiens om-
råde.  

I detta arbete presenterar författarna 
resultaten från tre olika studier.  

De visar på olika för och motargument till var-
för matematisk modellering bör finnas med i 
undervisningen.  
Enligt Blum och Niss finns det fem huvudar-
gument om varför matematisk modellering 
ska vara med i matematikundervisningen:  
1. Det första argumentet fokuserar på elever-
nas utveckling av generella egenskaper och at-
tityder som främjar utforskande och kreativ 
problemlösningskompetens samt deras öppen-
het och självförtroende.  
2. Eleverna ska bli medvetna om användning 
och eventuellt missbruk av matematik i sam-
hället.  
3. Matematisk modell kan användas som verk-
tyg i extra matematiska professionella och pri-
vata områden.  
4. Studenterna får en rik bild av matematik 
som en vetenskap och en integrerad del av 
samhället och kulturen.  
5. Det sista argumentet är instrumentella 
aspekter av modellering i elevernas lärande av 
matematiska kunskaper. 
Blum och Niss skriver också om “obstacles” 
alltså hinder till matematisk modellering i 
undervisningen.   



 

 

Från en undervisningssynpunkt är att lärare 
ofta är av den uppfattningar att det inte finns 
tid eller utrymme för att inkludera modellering 
i en redan överfull läroplan. Vissa lärare är 
också skeptiska till att modellering ska tillhöra 
matematikundervisningen alls.  
Från ett elevperspektiv hävdar Blum och Niss 
att arbeta med modellering gör det matema-
tiska klassrummet mindre förutsägbar och 
mycket mer krävande, vilket innebär att ele-
ven ser det som ett hinder.   

Carmel Diezmann,  
James J Watters, Lyn 
D English 
Teacher behaviours 
that influence young 
children’s reasoning. 
I A. Cockburn & E. 
Nardi (Red.), Proceed-
ings 27th Annual Con-
ference of the Interna-
tional Group for the 
Psychology of Mathe-
matics Education 
2002 
Google Scholar 
England 

Syftet med studien är att 
identifiera om lärarens be-
teende påverkar barns reso-
nemang.  

De har använt sig av en redan gjord 
studie, för att kunna presentera nya 
resultat. I denna studie utfördes ex-
periment med målet att stödja ut-
vecklingen och utredningsförmågan 
hos barn. Studien genomfördes i fyra 
år i tre olika klasser med totalt 95 
barn i åldrarna 7-8 år. Den är utförd i 
en religiös skola i en relativt välmå-
ende yttre förort till en stor stad. Tre 
av lärarna som deltog hade över tio 
års erfarenhet av undervisning me-
dan den fjärde hade arbetat ett år.  

Genom att analysera lärares beteende kom de 
fram till tre mönster som påverkade elevers 
resonemang.  
Genom att tillhandahålla modeller och snabb 
hjälp, utvecklade lärare förståelsen att resone-
mang involverar olika handlingar.  
Lärare som bygger på denna uppfattning ge-
nom att uppmuntra studenter bedriva systema-
tiskt tänkande med hjälp av språk och strate-
gier i samband med resonemang.  
Lärare aktiveras på situationer och samtal.  



 

 

Sri Imelda Edo, Yusuf 
Hartono, Ratu Ilma In-
dra Putri 
Investigating Second-
ary School Students’ 
Difficulties in Model-
ing Problems PISA-
Model Level 5 And 6.  
JME IndoMS Journal 
on Mathematics Edu-
cation 
2013 
Indonesien 
 

Syftet med studien är att 
undersöka elevers svårig-
heter vid modelleringsupp-
gifter som finns i PISA-tes-
terna.  

Författarna skriver att de skriver med 
ett holistiskt perspektiv. De har stu-
derat 83 stycken elever från högsta-
diet i Indonesien. Studien av dessa 
83 elevers arbets- och tankesätt vid 
arbetet med modelleringsuppgifter 
har gjorts via analyser av arbetsblad, 
videoinspelningar och i vissa fall, in-
tervjuer.  

Resultatet visade på att det fanns ett par åter-
kommande, vanliga svårigheter bland ele-
verna. Dessa var att formulera en situation på 
ett matematiskt sätt, känna igen en matematisk 
struktur (relationer, mönster och regler) och 
kunna utvärdera rimligheten i en lösning i en 
verklig kontext. Studien visade dock på att 
eleverna hade inga problem att lösa matema-
tiska problem som de själva hade konstruerat. 

Lyn English 
Jillian Fox 
James Watters 
Problem Posing and 
Solving with Mathe-
matical Modeling 
Teaching Children 
Mathematics, 
2005 
Australien 

De vill testa modellering 
för yngre åldrar för att mot-
säga sig forskningen som 
menar att modellering end-
ast är till för gymnasiesko-
lan.  

 
De (författarna) skapade en problem-
lösningsuppgift för elever i årskurs 4 
och 5 för att se hur de arbetar med 
matematiska modeller. 
Studien är ett projekt där elever i 
mellanstadiet fick arbeta med att 
kartlägga orkaner i västra Australien 
sedan 12 år tillbaka. Eleverna skulle 
bland annat bestämma vart ett före-
tag inte bör belägga sin semesteran-
läggning. 
 

Barn behöver lära sig matematiska modeller 
för att kunna leva i en värld som är allt mer 
krävande. Dagens värld förutsätter att du är 
flexibel, kreativ och en framtidstänkande ma-
tematiker och problemlösare!  
De skapade en tankekrävande problemlösning 
för elever så att de ska träna sig i modellering. 
De (författarna) menar att modellering är en 
social upplevelse, gjord för arbete i grupp. I 
detta grupparbete lär sig eleverna effektiv 
kommunikation och teamwork. 



 

 

 Lärarens uppdrag i matematiska modellupp-
gifter är att hjälpa eleverna utveckla sin mate-
matik, inte styra den.  
Att arbeta med matematisk modellering ger 
eleven i grundskolan och deras lärare rika er-
farenheter av matematik. Problemlösnings-
uppgifter gör att elever fördjupar sig i me-
ningsfulla situationer som hjälper eleverna bli 
bättre problemlösare.  
 
När elever arbetar interaktivt för att lösa mo-
delleringsproblem, delar de idéer, ifrågasätter 
varandras påståenden, frågar frågor, tar flera 
stora beslut och överväger olika tillvägagångs-
sätt. Eleverna lär sig då flera viktiga matema-
tiska idéer och processer och lär sig använda 
olika representationer för att visa sina resultat.  

Peter Frejd 
Modes of mathematical 
modelling: an analysis 
of how modelling is 
used and interpreted in 
and out of school set-
tings. 
2014 
Google Scholar 
Sverige 

Avhandlingen fokuserar på 
den svenska gymnasiesko-
lan gällande matematiska 
modeller och han fokuserar 
på gällande situation i sko-
lan och matematiska mo-
dellers status i skolan.  

Avhandlingen är uppdelad i två delar 
som presenterar olika perspektiv. Där 
del 1 fokuserar på teoretiska perspek-
tiv av modellering 

Matematisk modellering betraktas som bryg-
gan mellan den matematik som lärs ut i skolan 
och den matematik som används i vardags- 
och arbetslivet. 



 

 

Niss, Mogens  
Models and Modelling 
in Mathematics Educa-
tion.  
 European Mathemati-
cal Society Newsletter. 
2012 
Google Scholar 

Ge grundläggande begrepp 
om matematiska modeller 
och modellering och deras 
utbildningsaspekter. 

De data som samlas in måste vara re-
presenterade genom matematiska en-
heter inom några områden av mate-
matik som är av betydelse. 

Varje gång det krävs matematik utanför sko-
lan, alltså matematik i vardagen krävs mate-
matiska modeller. 

Stanislaw  
Schukajlow , 
Jana Kolter, 
Werner Blum 
 
Scaffolding mathemati-
cal modelling with a 
solution plan.  
 
ZDM Mathematics 
Education. 
 
2015 
Tyskland 

Studien undersökte möjlig-
heten att strukturera/bygga 
upp matematiska modeller 
genom en specifik strategi-
process. 

Studien gjordes i sex klasser i Tysk-
land, bland elever som var i tidigare 
tonåren. Eleverna delades in i grup-
per, kallade experimentgrupp respek-
tive kontrollgrupp. De använde sig 
av ANOVA-metoden. Kontroll- och 
experimentgruppen fick samma upp-
gifter att lösa, men experimentgrup-
pen använda sig av forskarnas strate-
giprocess. Resultaten mellan grup-
perna jämfördes. 

Experimentgruppen visade bättre resultat på 
alla nivåer och genom strategiprocessen kunde 
visa på större förståelse för uppgifterna.  

Stanislaw  
Schukajlow , 
Dominik Leiss, 
Reinhard Pekrun, 
Werner Blum, 

I studien visar de vad de 
kom fram till I deras studie 
om DISUM ”“Didactical 
intervention modes for 

Studien är gjord på 224 stycken 
tyska elever i åldrarna 14-16 år. Stu-
dien har genomförts genom observat-
ioner, analyser av elevsvar samt med 

Författarna förklarar att det är viktigt att ele-
ver får lära sig tre olika sorters problem - 
intra-matematiska, textuppgifter och matema-
tiska modeller. 
 

mailto:schukajlow@uni-muenster.de
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Marcel Müller, 
Rudolf Messner 
Teaching methods for 
modelling problems 
and students’ task-spe-
cific enjoyment, value, 
interest and self-effi-
cacy expectations.  
Educational Studies in 
Mathematics. 
2012 
Tyskland 
Google Scholar 

mathematics teaching ori-
ented towards self-regula-
tion and directed by tasks”. 
Den syftar till att undersöka 
hur elever och lärare hante-
rar kognitivt krävande mo-
delleringsuppgifter. Samt 
hur man kan stödja elever 
och lärare i deras arbete. 
Även vilka effekter olika 
lärmiljöer för modellering 
har för påverkan för elevers 
utveckling. 

hjälp av lärarna som drev undervis-
ningen.  

Efter ett test var det (till förvåning) fler elever 
som kände sig säkra i att de kunde lösa mate-
matiska modeller bättre än textuppgifter. Detta 
menar författarna beror på att eleverna tende-
rar att överskatta sin förmåga att lösa MM. Ef-
ter eleverna fick göra testet där de fick lösa 
problem (alla 3 sorter) så fick MM positiva re-
sultat i och med att eleverna tyckte det var ro-
ligt att lösa dessa problem: 
 
När de i studien undersökte skillnaden mellan 
en lärardriven undervisning och en undervis-
ning där eleverna fick jobba mer centrerat 
(elever i centrum) så fann de högre grad av 
“enjoyment” i lektionerna när det var en elev-
fokuserad undervisning. Dock påverkade inte 
detta hur de kände för själva problemen (för 
mer exakta siffror se sidan 230). 
 

Warli & Mu’jizatin 
Fadiana 
Math Learning Model 
that Accommodates 
Cognitive Style to 
Build Problem-Solving 
Skills 

Syftet med deras forskning 
är att utveckla matematiska 
inlärningsmodeller som 
rymmer elevers olika kog-
nitiva stilar för att förbättra 
problemlösningsförmåga.  
 

De kriterier som använts för att be-
sluta om läran om matematisk mo-
dell som rymmer kognitiva stilar har 
en tillräcklig grad av giltighet är om 
värdet till den totala aspekten åt-
minstone är i kategorin ”tillräckligt 
validerad”, eller att kategorin är ”gil-
tig”. Om inte har författarna validerat 

Författaren skriver om vikten av den kognitiva 
strukturen hos barn. Läraren måste bygga mo-
deller för att se hur barn lär sig och ge de ett 
“thinking tools”. Varje enskild individ har 
olika kognitiva inlärningssätt. 
När nya problem uppstår ändras elevernas in-
lärningsstrategi men inte deras kognitiva stil. 



 

 

Higher Education 
Studies 
2015 
Indonesien/Kanada 
ERIC 

texten och analyserat den igen för att 
se om den uppväger syftet.  
 
Det data som samlats in är från två 
observationer. 
 

Författaren pratar om att det inte bara är att ge 
eleverna en formel som de kan applicera (pra-
tar emot matematisk modellering till en viss 
grad). 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. 
 

 
Modelleringsprocessen i 7 steg (Bergman Ärlebäck, 2013, s. 24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3. 
 

 
 
Modelleringsprocessen i 4 steg enligt Schukajlow, Kolter och Blum (2015, s. 1244). 
 


	1. Inledning
	1.1. Examensarbetets upplägg
	1.2. Syfte och frågeställningar

	2. Bakgrund
	2.2. Matematisk modellering
	2.1. Problemlösning
	2.3. Styrdokumenten

	3. Metod
	3.1. Metod och material
	3.2. Informationssökning
	3.3. Kriterier för inklusion
	3.4. Validitet och reliabilitet
	3.5. Materialanalys

	4. Resultat
	4.1. Argument för användning av matematisk modellering i undervisningen
	4.2. Svårigheter vid användning av matematisk modellering i undervisningen
	4.3. Hur elever och lärare kan arbeta med matematisk modellering

	5. Diskussion
	5.1. Metoddiskussion
	5.2. Resultatdiskussion
	5.2.1. Fortsatt forskning

	6. Källförteckning
	Bilagor

