
Kreativitet
En studie av matematikuppgifterna i PISA 2003

Andreas Brodin

Vt 2009
Examensarbete på Lärarprogrammet, 30 hp
Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå Universitet



Sammanfattning
Forskning har visat att uppgifter i prov inverkar på vad elever lär sig genom deras
förväntningar på vad testet ska innehålla (Virta, 2004). Boesen (2006b) konstaterar att
uppgifter i nationella prov påverkar lärares undervisning vilket indirekt också bör inverka på
vad elever lär sig. Lithner (2008) menar att det finns risk att en elev som använder ett
imitativt resonemang i alltför hög grad vid lösning av matematikuppgifter får sämre
matematikkunskaper. Genom att som lärare förse eleven med uppgifter som kräver ett kreativt
resonemang, i vilka det inte är möjligt för eleven att använda ett imitativt resonemang, bör en
sådan utveckling hindras. Syftet med detta examensarbete är att med ett
klassificeringsverktyg tidigare använt av bland andra Boesen, Lithner och Palm (2005) och
Bergqvist (2007) undersöka alla 85 matematikuppgifter i PISA 2003 med avseende på vilken
grad av matematiskt kreativt resonemang som krävs för att lösa dem. Klassificeringen av
uppgifterna visar att endast 9% är möjliga att lösa med ett imitativt resonemang medan resten
av uppgifterna kräver ett kreativt resonemang. Några egenskaper typiska för uppgifterna i
PISA jämfört med uppgifter i läroboken Matte Direkt har också noterats. Dessa egenskaper
har även omformulerats till konkreta tips riktade till lärare vilka önskar konstruera uppgifter
som kräver ett matematiskt kreativt resonemang.

Nyckelord: klassificering, imitativ, provkonstruktion, ramverk
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Enligt kursplanen i matematik för grundskolan (Skolverket, 2009a) är
problemlösningsförmåga en egenskap av central betydelse för ämnet. I förordet till den
svenska översättningen av Polyas bok ”How to Solve It” står att läsa följande om betydelsen
av att få utmanas av problem.

”En stor upptäckt löser ett stort problem, men det finns en kärna av upptäckt i lösningen
av varje problem. Problemet må vara obetydligt, men om det utmanar ens nyfikenhet och
sätter igång ens uppfinningsförmåga och om man löser det utan hjälp av någon, kan man
känna den spänning och triumf som kännetecknar varje upptäckt. Om en person gör
sådana upptäckter i en mottaglig ålder kan de ge honom eller henne smak för
tankeverksamhet och prägla sinne och karaktär för en hel livstid. En matematiklärare har
här stora möjligheter. Om han fyller ut sina tilldelade timmar med att drilla eleverna i
rutinoperationer dödar han deras intresse, lägger hinder i vägen för deras intellektuella
utveckling och försitter sina möjligheter. Men om han utmanar sina elevers nyfikenhet
genom att ge dem problem som är anpassade efter deras kunskaper och hjälper dem att
lösa problemen med stimulerande frågor kan han ge dem smak för och färdigheter i
självständigt tänkande.” (Polya, 1970, s. 11)

Polya (1970) understryker att bland det viktigaste som läraren gör är att förse eleven med
lämpliga uppgifter. Läraren kan genomföra detta genom att rekommendera uppgifter för
eleven att öva på och testa elevens kunskaper med uppgifter i prov. Undersökningar (Boesen,
2006a, Bergqvist, 2007) har visat att prov i stor utsträckning består av uppgifter där eleven
bara behöver upprepa fakta eller imitera algoritmer för att lösa dem. Det är mycket möjligt att
eleven får tillräcklig stimulans av de andra uppgifterna läraren rekommenderar för att
utvecklas enligt citeringen av Polya men stimulansen kan också utebli då det har visats att
prov i hög grad inverkar på vad elever lär sig. Till exempel Virta (2004) skriver om elevers
förmåga att anpassa sig till de evalueringsmetoder de utsätts för. Det har också visats att prov
kan användas för att styra lärares undervisning vilket givetvis indirekt påverkar elevernas
inlärning. Boesen (2006b) beskriver hur matematiklärare både medvetet och omedvetet
försöker konstruera uppgifter som liknar de på svenska nationella prov. Enligt Skolverket
(2009b) är ett par av syftena med de nationella proven att bidra till ökad måluppfyllelse för
eleverna och att konkretisera kursmål och betygskriterier.

Ett ramverk för klassificering av matematiskt resonemang vid lösning av uppgifter har tagits
fram av Lithner (2008). Med detta ramverk har visats att resonemang av imitativ karaktär i
hög grad räcker för att lösa merparten av uppgifterna på skriftliga prov i matematik som ges
till elever på gymnasium och universitet (Palm, Boesen & Lithner, 2005, Bergqvist, 2007).
Lithner (2008) argumenterar för att det är fel att elever förlitar sig på imitativa resonemang i
alltför hög grad. Enligt Lithner (2008) finns en risk att valet av rätt algoritm blir matematiken
istället för en del av matematiken. Imitativa resonemang gör matematiken mindre
meningsfull, förhindrar utveckling av förståelse för idéerna bakom och för användbarheten i
samhället.

PISA (Programme for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till
att undersöka i vilken grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att femtonåriga
elever, som snart kommer att ha avslutat den obligatoriska skolan, är rustade att möta
framtiden (Skolverket, 2009c). Genom olika prov undersöks elevernas förmågor inom de tre
kunskapsområdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Snarare än att utvärdera
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elevers förmåga att återge kunskaper i relation till kursplaner avser PISA att mäta kunskaper
och färdigheter som är nära relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. Av
Lithners argumentation bör alltså endast en liten andel av matematikuppgifterna i PISA vara
av imitativ karaktär.

1.2 Syfte och frågeställningar

Detta examensarbete syftar till att utvidga kunskaper om skriftliga test i matematik. Detta ska
göras genom att söka svar på två frågor.

1. Vilka matematiska resonemang krävs av svenska elever för att kunna lösa
matematikuppgifterna i PISA 2003?

2. Vad testar matematikuppgifterna i PISA jämfört med uppgifterna i den lärobok som
används i grundskolans senare år?

1.3 Matematikuppgifter i PISA

Programme for International Student Assessments, PISA, som initierats av OECD testar
elever som snart har genomgått den obligatoriska skolgången i läsförståelse, matematik och
naturvetenskap1 (Skolverket, 2009c). Syftet med undersökningen är att undersöka i vilken
utsträckning femtonåringar är förberedda för att klara sig i samhället. PISA genomfördes för
första gången 2000 och är tänkt att genomföras vart tredje år. Varje undersökning fokuserar
på ett ämne och de andra ämnena ingår i mindre omfattning. I den första undersökningen år
2000 var fokus på läsförståelse, i PISA 2003 på matematik och vid PISA 2006
naturvetenskap. I Skolverkets rapport (2004) om PISA 2003 framgår att stora ansträngningar
har gjorts för att uppfylla villkor som ger meningsfulla och rättvisande jämförelser mellan de
deltagande länderna. Urvalet av elever inom varje land genomförs enligt mycket strikta regler
så att varje land genomför undersökningen med ett representativt urval av femtonåriga elever.
Översättningen av uppgifter har genomförts med oberoende och noggrant instruerade
översättare. Vidare övervakas själva testgenomförandet av internationellt utbildade
skolkvalitetsobservatörer som oanmälda besöker vissa skolor. I PISA 2003 deltog totalt drygt
250 000 elever från 41 länder. I Sverige deltog drygt 4 600 elever fördelade på sammanlagt
185 skolor.

De flesta elever som deltar i PISA går i årskurs 9 och ett fåtal går i årskurs 8 eller första året
på gymnasiet (Skolverket, 2004). Varje deltagande elev besvarar en enkät och ett provhäfte. I
PISA 2003 ingick 13 olika provhäften och varje elev tilldelades slumpmässigt ett av dessa.
Elevenkäten innehåller frågor om elevens sociala bakgrund, undervisning och resurser,
hemläxor, skol- och klassrumsatmosfär, skolengagemang och attityder. Med hjälp av denna
enkät har PISA möjligheter att peka på viktiga förklaringsvariabler. De faktorer som hade
störst förklaringsvärde för att tolka skillnader i elevprestationer i PISA 2003 var
socioekonomisk status och etnisk bakgrund (Skolverket, 2004).

För konstruktion av provuppgifter till PISA används ett ramverk för varje ämne (OECD,
2003). En sammanfattning av ramverket som används för konstruktion av matematikuppgifter
följer. För fler detaljer se (OECD, 2003). Ramverket för matematikuppgifterna delar in
matematisk kompetens i 3 dimensioner: innehåll, process och sammanhang.

                                                  
1 I PISA 2003 ingick ytterligare ett ämne som var problemlösning.
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Innehåll ska beskriva den underliggande matematik som testas i uppgiften. Baserat på hur
matematik har framstått i vår mänskliga historia och hur matematiken studeras i dagens skola
är innehållet indelat efter 4 teman. Dessa är kvantitet (aritmetik och taluppfattning), rum och
form (geometri och mätningar), förändring och samband (funktioner och algebra) och
osäkerhet (sannolikhetsrelaterade och statistiska frågeställningar).

Med process avses analys, resonemang och kommunicering av tankar vid formulering och
lösning av uppgifter. I ramverket för PISA värderas kunskaper i matematisk modellering av
verkliga livssituationer högt. En lösning med matematisk modellering består av flera steg.
Eleven bör kunna utgå från en uppgift i verkligheten, översätta denna till en matematisk
uppgift, lösa den matematiska uppgiften och sedan översätta lösningen tillbaka till den
verkliga situationen. Ett prov sker under en relativt kort tid och uppgifter tagna ur
verkligheten tenderar att vara tidskrävande. För att ändå kunna testa elevers förmågor i alla
steg i en modellering så delas ansvaret för detta upp på flera uppgifter i PISA.

Sammanhang ska beskriva i vilka situationer som uppgiften kan vara relevant i elevens liv. I
PISA anses varje uppgift befinna sig på ett visst avstånd från eleven. De mest näraliggande
uppgifterna är de som berör elevens privatliv. Längre ut från eleven hamnar uppgifter som
handlar om arbetsliv och utbildning följt av frågor som berör allmänheten och längst bort
återfinns vetenskapliga uppgifter.

Ramverket för matematiken i PISA anser att för att en elev ska lyckas i bruket av matematik,
det vill säga genomföra modelleringsprocessen med olika innehåll och i skilda sammanhang,
krävs matematisk kompetens. Ramverket för PISA delar in matematisk kompetens i klasserna
resonemang, argumentation, kommunikation, modellering, problemställning och lösning,
representation, användandet av symboler och tekniskt språk samt användning av hjälpmedel.
För en närmare beskrivning av denna indelning se (OECD, 2004) eller Niss (2003) vilken den
är baserad på. Därefter definierar ramverket tre kompetensnivåer inom varje kompetensklass.
Nivå 1, ”The Reproduction Cluster”, kännetecknas av att eleven kan använda inarbetade
tillvägagångssätt i sin lösning och utföra rutinlika räkneoperationer. För nivå 2, ”The
Connections Cluster”, förväntas eleven kunna koppla ihop skilda delar av och i viss mån
kunna utvidga innehållet i inläst material. Den högsta kompetensnivån, nivå 3 eller ”The
Reflection Cluster”, innebär att eleven kan analysera, tolka och utveckla mer originella
modeller och strategier i sin lösning. I denna kompetensnivå ingår också förmåga till kritiskt
tänkande och reflektion kring resultat. Vid bestämning av en uppgifts kompetensnivå sker
först en bedömning av den nivå varje kompetensklass kräver. Uppgiften tilldelas sedan den
högsta förekommande kompetensnivån bland kompetensklasserna.

Med ramverket som grund kan resultat utförligt anges i syfte att fånga upp skillnader mellan
länder. Som exempel kan nämnas att svenska elever presterade ett något bättre resultat på
PISA 2003 än OECD-genomsnittet i alla teman utom för rum och form där ingen skillnad
fanns (Skolverket, 2004). Svenska elever är bättre än genomsnittet på att lösa uppgifter av
rutinkaraktär men sämre än genomsnittet på att lösa mer krävande uppgifter.

”Det är framförallt på uppgifter av rutinkaraktär, där grundläggande kunskaper ska
tillämpas, samt på uppgifter som innebär att olika områden inom matematiken ska tolkas
och användas i kända situationer som de svenska eleverna är bättre än genomsnittet.
Däremot är de sämre på matematikuppgifter som kräver analys, reflektion,
kommunikation och argumentation.” (Skolverket, 2004, s. 161)

Det totala antalet matematikuppgifter i PISA 2003 är 85 med en total provtid på 210 minuter.
Dessa uppgifter fördelades på 7 uppgiftssamlingar med 30 minuters provtid vardera och en
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sådan samling kom att ingå i varje deltagande elevs provhäfte. Den totala provtiden för
matematik är så jämnt fördelad som möjligt över varje innehållsligt tema kvantitet, rum och
form, förändring och samband samt osäkerhet. Fördelningen är också jämn över de 4
avstånden privatliv, arbetsliv och utbildning, allmänna frågor samt vetenskapliga frågor som
beskriver sammanhang. För kompetensnivåerna 1, 2 och 3 är proportionen av uppgifter
ungefär 1:2:1. Under provet är hjälpmedel som linjal och miniräknare tillåtna.
Organisatörerna av PISA anser att provet ska visa vad eleverna verkligen kan åstadkomma
och att elever vana vid vissa hjälpmedel skulle missgynnas utan dessa.

1.4 Ett ramverk för undersökning av matematiskt resonemang

Den matematik som testas av en uppgift kan struktureras på ett flertal sätt. Ramverket för
konstruktion av matematikuppgifter till PISA (se avsnitt 1.3 Matematikuppgifter i PISA) ger
en sådan klassificering av uppgifter. En uppgiftsklassifikation kan också göras utifrån
Lithners ramverk (2008) som används för att analysera matematiskt resonemang. Ramverket
har vuxit fram ur empiriska studier av hur elever löser matematiska uppgifter. Nedan följer en
sammanfattande tolkning av de delar av ramverket som används i detta examensarbete. För
mig har förståelsen av ramverket vuxit fram allt eftersom. Denna känsla av växande förståelse
önskar jag återspegla i beskrivningen av begreppen i ramverket. Av den anledningen följs
varje sammanfattande beskrivning av ett begrepp i ramverket av kommentarer som kan vara
förtydliganden av ramverket (Lithner, 2008) eller mina egna åsikter. När en kommentar är en
personlig åsikt är förhoppningen att detta framgår av hur texten är formulerad.

Kreativt matematiskt resonemang

Med kreativitet menas i ramverket nytänkande. Det är det tänkande som går utanför det
rutinmässiga för just den eleven. Tankegången som är kreativ skapas för första gången eller
återskapas från en liknande bortglömd tankegång. Kreativitet kännetecknas också av
flexibilitet i den mening att eleven är öppen för alternativa lösningsstrategier. Ett matematiskt
kreativt resonemang behöver inte vara stringent men gissningar och steg i resonemanget
måste göras troliga åtminstone för eleven själv. Varje steg i ett matematiskt kreativt
resonemang vilar på matematisk grund.

Kommentar 1: Att ett steg i ett resonemang görs troligt är inte bara beroende av vad som
görs utan också beroende på vem som genomför steget. Antag att sidorna i en triangel är
givna och uppgiften består i att avgöra om triangeln är rät eller inte. För en elev i årskurs 7
kan det vara tillräckligt att rita upp en triangel och mäta vinklarna för att kunna säga att den är
rätvinklig. Av en elev som läser kurs B på gymnasiet bör man kanske kunna förvänta sig mer
än ett grafiskt resonemang för att göra slutsatsen trolig. För denna elev kan det krävas ett
algebraiskt resonemang.

Kommentar 2: Metodens funktionalitet kan mycket väl troliggöras före eller efter utförandet.
En elev kan verifiera varje steg i argumentationen eller gissa sig fram på vägen mot svaret.
Vid gissningar består verifikationen av en kontroll av att svaret stämmer överens med givna
data och det som söks i uppgiften.

Kommentar 3: Att stegen i ett matematiskt kreativt resonemang vilar på matematisk grund
innebär att de har stöd i matematik till skillnad från andra källor. Till exempel bör påståenden
hos auktoriteter som en lärare eller en kamrat inte användas som verifiering av ett steg utan
att eleven först ifrågasatt påståendet.
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Kommentar 4: I ett matematiskt kreativt resonemang är det ofta nödvändigt att använda för
eleven mer djupa egenskaper hos de matematiska delar som används, istället för bara ytliga.
En elev som jämför de rationella talen 1/2 och 3/7 och påstår att det senare är större kan ha
jämfört 1 med 3 och 2 med 7. Eleven har sedan, eftersom det senare talet är större än det
föregående i båda fallen, kommit till den felaktiga slutsatsen att 3/7 är större än 1/2. Här är
storleken hos talen 1, 2, 3 och 7 en egenskap som är ytlig medan storleken hos ett rationellt tal
kräver kunskap om en djupare egenskap, betydelsen av täljare och nämnare, i ett rationellt tal.

Imitativt resonemang

Kännetecknande för ett imitativt resonemang är att eleven kopierar eller följer ett exempel
utan försök till originalitet.

Kommentar 1: När någon sägs imitera eller kopiera eller sakna originalitet anses det vara
negativt i någon mening. Värderingar av detta slag är upp till var och en att inneha men jag
anser att orden som de används i denna text helst bör betraktas som neutrala.

Kommentar 2: En elev som tillämpar detta resonemang måste ha förmågan att se analogier
(likheter, överensstämmelser) mellan uppgiften som ska lösas och något som eleven har stött
på tidigare. Jag anser att förmågan att se analogier många gånger är positivt för individen.

Kommentar 3: Genom att imitera kan svaret till en uppgift åstadkommas utan djupare
förståelse av den matematik som används.  Av detta kan två observationer göras.

i) Används strategin i alltför hög utsträckning finns risk att eleven endast lär sig
räknetekniska kunskaper men inte kommer åt kunskaper som kännetecknas av förståelse
av ämnet. Om förståelse av ämnet föreligger menar jag att till exempel följande frågor kan
besvaras:

1) Varför kan just denna metod användas?
2) Finns det andra alternativa metoder?
3) Varför är det bra att kunna lösa detta problem?
4) Finns det fler liknande problem som kan lösas med samma metod?

ii) En anledning till att imitativt resonemang används i alltför hög grad kan vara att eleven
känner sig osäker på materialet.

En annan anledning än ii) ovan till att imitativt resonemang används i alltför hög grad kan
vara att eleven tror sig uppfylla förväntningar från lärare genom att härma och formulera sig
som dessa.

Genom att skilja på hur det som imiteras används kan imitativt resonemang delas in i
memorerat resonemang (MR) och algoritmiskt resonemang (AR).

Memorerat resonemang (MR)

Vid memorerat resonemang kan eleven hela lösningen och svaret utantill. Det enda eleven
behöver göra är att skriva ned lösningen eller svaret på papperet.

Kommentar 1: Vårt språk och all lösning av uppgifter bygger på fakta som vi lärt oss utantill
men jag tror inte att metoden används av så många som en övergripande strategi.
Anledningen till detta är att en uppgift kan vara ett problem som karaktäriseras av att eleven
inte på en gång känner till någon lösningsmetod som kan användas. Problemet kräver att
eleven konstruerar något nytt av de inlärda kunskaper eleven har. Vissa artificiella intelligenta
system, så kallade expertsystem, har dock byggts på principen med stora mängder memorerad
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fakta (Nordin & Wilde, 2003). För några slag av uppgifter är memorerat resonemang
användbart. Till sådana hör frågor efter fakta (vilken är Sveriges folkmängd i miljoner?),
definitioner (vad är en kvadrat?) eller bevis (formulera och bevisa transversalsatsen för en
triangel).

Algoritmiskt resonemang (AR)

En algoritm är en beskrivning av hur en lösning kan tas fram i steg. Varje steg i algoritmen
kan bestå i en eller några för eleven elementära beräkningar. För en elev i de senare åren på
grundskolan kan kanske de fyra räknesätten på heltal och bestämning av största och minsta
talet ur en mängd heltal räknas som elementära. Exempel på vanliga algoritmer är lösning av
ekvationer, förenkling av uttryck, beräkning av en geometrisk figurs omkrets och area.

Vid algoritmiskt resonemang är det centrala att finna svar på frågan om vilken algoritm som
kan användas för att nå en lösning till uppgiften. Om det är möjligt att identifiera en lämplig
algoritm skall det vid lösningens framtagande inte uppstå några bekymmer. Här förutsätts att
stegen i algoritmen är så pass elementära att eleven klarar av att utföra dessa på ett i det
närmaste automatiskt sätt.

Algoritmiskt resonemang kan delas in i underkategorier av resonemang beroende på varifrån
det som imiteras kommer och hur det som imiteras väljs ut. Inlärt algoritmiskt resonemang
kännetecknas av att eleven försöker placera den aktuella uppgiften i en kategori av uppgifter
vilka kan lösas med samma algoritm. För att åstadkomma detta kan eleven försöka finna
likheter mellan den aktuella uppgiften och någon uppgift som eleven tidigare har löst.
Likheterna kan vara så stora att endast variabelvärden eventuellt skiljer sig åt eller så kan
likheterna bestå av speciella ord eller fraser i uppgiftsformuleringen. Exempel på sådana ord
är största, maximum och tillsammans. När eleven är osäker på vad som efterfrågas i uppgiften
eller vad en viss algoritm är till för har det visat sig att ett så kallat avgränsande algoritmiskt
resonemang används. I försök att lösa uppgiften testas flera algoritmer på det som är givet i
uppgiften. De algoritmer som används har avgränsats från andra genom den mängd algoritmer
eleven känner till och de samband eleven ser med uppgiften. I ett styrt algoritmiskt
resonemang vägleds eleven vid lösningens framtagande av en yttre källa som inte återfinns i
uppgiftens formulering. En vanlig extern källa är en liknande uppgift som är löst i ett exempel
i en bok (textstyrt algoritmiskt resonemang). En annan är när en person (lärare eller kamrat)
visar hur en lösning till uppgiften kan se ut (personstyrt algoritmiskt resonemang).

Lokalt och globalt kreativt resonemang (LKR och GKR)

För att åstadkomma en finare indelning av det resonemang som krävs vid lösning av en
uppgift delas kreativt resonemang in i två underklasser. En uppgift som i det närmaste är
lösbar med ett imitativt resonemang och endast kräver kreativt resonemang i en liten del av
lösningsprocessen sägs kräva lokalt kreativt resonemang, LKR. Saknar eleven möjlighet att
övergripande använda ett imitativt resonemang utan är tvungen att använda ett kreativt
resonemang sägs uppgiften kräva globalt kreativt resonemang, GKR. I figur 1 på nästa sida
ges en översikt över de typer av resonemang som beskrivs i ramverket.
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Figur 1. Översikt över de typer av resonemang som beskrivs i ramverket.

2 Metod

2.1 Urval

Jag anser att elevens bakgrund är bland det viktigaste läraren ska ha kunskap om. Som
blivande gymnasielärare bör det därför vara av värde att titta närmare på den matematik som
görs i grundskolans senare år. Jag anser också att en matematiklärare ska kunna konstruera
lämpliga uppgifter och prov åt sina elever. För mig var det därför naturligt att försöka utvidga
min kunskap i provkonstruktion genom att undersöka vilka kompetenser eller resonemang det
är som krävs för att lösa uppgifter i prov för elever i grundskolans senare år. Det har
rapporterats om att svenska elever i grundskolans senare år presterar allt sämre resultat i
matematik i internationella jämförelser (NCM, 2009) och de internationella studier som
rapporterna refererar till är PISA eller TIMSS (Trends in International Mathemathics and
Science Study). Publiciteten av dessa studier jämfört med lärarkonstruerade prov eller det
nationella provet i årskurs 9 medförde att valet av studieobjekt kom att stå mellan PISA och
TIMSS. En undersökning av PISA påbörjades med tanken att eventuellt utvidga denna med
en liknande undersökning av TIMSS. I PISA 2000 ingick 32 uppgifter i matematik, i PISA
2003 var fokus på matematik med 85 uppgifter i det ämnet och i PISA 2006 var 48 uppgifter i
matematik. Samtliga matematikuppgifter i PISA 2006 och 20 av matematikuppgifterna i
PISA 2000 ingick också i PISA 2003 (OECD, 2002, Skolverket, 2007). Jag valde att
klassificera uppgifterna i PISA 2003 för att få ett resultat baserat på en enda PISA-studie med
så många matematikuppgifter som möjligt.

Beroende på elevens bakgrund (erfarenhet, kunskap) kan en uppgift lösas med ett imitativt
resonemang eller kräva ett kreativt resonemang. Har eleven till exempel fått se lösningar på
eller själv bearbetat liknande uppgifter är chansen större att eleven har möjlighet att imitera.
Klassificeringsmetoden består därför av systematiska steg vilka ska ge en ledning till hur
välkänd uppgiften är för eleven. Eftersom det är svårt att känna till elevens hela bakgrund
förenklas situationen med en modell. Tanken är att modellen ska efterlikna

Matematiskt resonemang

Kreativt resonemang Imitativt resonemang

Globalt kreativt
resonemang

Lokalt kreativt
resonemang

Algoritmiskt
resonemang

Memorerat
resonemang

Avgränsande
AR

Styrt
AR

Inlärt
AR/MR
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klassificeringsmetoden tillämpad på en 15-årig elev vid en svensk grundskola.
Matematikstudier på alla nivåer i grundskolan, på gymnasiet och på högskola baseras till stor
del på läroböcker. Böckerna innehåller för det mesta den teori som behövs, rikligt med
exempel och ett flertal övningsuppgifter med svar och i vissa fall fullständiga lösningar.
Studier har visat att elever ägnar en stor andel av sin studietid av matematik åt läroboken och
speciellt dess övningar (TIMSS, 2003). Det finns därför fog att tro att studier av läroböcker
kan ge en god bild av den matematik och de uppgiftstyper elever tidigare erfarit. För elever i
grundskolans senare år finns ett flertal läroboksserier i matematik och bland dessa valdes
Matte Direkt (Bonniers, 2009). Valet föll på denna lärobok i kraft av dess popularitet. I
samband med en kvalitetsgranskning av grundskolans matematikundervisning läsåret 2008-
2009 (Skolinspektionen, 2009) kom det fram att 9 av 15 högstadier (årskurs 7-9) som
besöktes använde Matte Direkt. De forskare vid Umeå Forskningscentrum för
Matematikdidaktik, Umeå Universitet, som utfört studien fann vidare att av de övriga
högstadierna använde fyra Matematikboken XYZ (Undvall, Olofsson, & Forsberg, 2001), ett
högstadium Möte med matte (Skoogh, Ahlström, Björlin, & Betz, 1999) och ett högstadium
eget skrivet material.

Läroboksserien Matte Direkt för årskurserna 7-9 består av en lärobok, en lärarhandledning,
två träningshäften och en fördjupningsbok för varje årskurs. I varje lärobok återfinns 7 kapitel
och en avdelning med hemläxor. Varje kapitel i läroböckerna består av en gemensam del som
följs av två kurser, en blå och en röd. Den gemensamma delen består av ett avsnitt, grön kurs,
och en diagnos. Beroende på resultat på diagnosen har läroboksförfattarna tänkt att eleven
sedan antingen ska fortsätta med en blå eller en röd kurs. Den blå kursen är innehållsmässigt i
stort en variation på det gemensamma avsnittet medan den röda kursen utvidgar kapitlet.

För att modellera en 15-årig elev som skriver provet har vid klassifikationen de ovan
beskrivna gemensamma delarna i läroboken Matte Direkt år 7 (Carlsson, Hake & Öberg,
2001a) och år 8 (Carlsson, Hake & Öberg, 2002a) använts som riktlinje. I syfte att undersöka
hur detta val påverkar undersökningens resultat har också övriga delar av läroböckerna Matte
Direkt år 7 och år 8 samt resten av läroboksserien studerats (Carlsson, Hake & Öberg, 2001b,
2002b, 2003a,b,c, 2004, 2005, Teledahl 2003a,b, 2004a,b, 2005a,b). Tanken med detta var att
kunna modellera både mindre och mer flitiga elever. Det bör poängteras att en rigorös
klassifikation av uppgifterna i PISA endast har utförts med de gemensamma delarna i
läroböckerna Matte Direkt år 7 och år 8 som grund. De andra läroböckerna har genomlästs
och varje PISA-uppgifts tidigare klassificering har ifrågasatts med utgångspunkt av det
utvidgade materialet.

2.2 Klassificeringsprocedur

För att få svar på vilka resonemang som krävs för att kunna lösa matematikuppgifter i PISA
2003 var utgångspunkten vid klassificeringen att sortera uppgifterna i klasserna memorerat
resonemang (MR), algoritmiskt resonemang (AR), lokalt kreativt resonemang (LKR) eller
globalt kreativt resonemang (GKR).

Klassificeringsverktyget baseras på ramverket (Lithner, 2008) som beskrivits i avsnitt 1.4. De
steg i klassificeringsprocessen som jag följde användes också av Bergqvist (2007).
Klassifikationen av en uppgift i PISA påbörjades med att en eller flera lösningar till uppgiften
konstruerades. Uppgiften och dess lösningar jämfördes sedan med lärobokens innehåll.
Teoriavsnitt, exempel och övningar i läroböckerna som uppvisade likheter med den
ursprungliga PISA-uppgiften identifierades som förekomster. Likheterna mellan en PISA-
uppgift och en förekomst bestämdes av variabler som beskriver en uppgifts egenskaper på ett
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systematiskt sätt. När detta är gjort kunde en argumentation för vilket slag av resonemang
PISA-uppgiften kräver ta vid. I första hand argumenterades för ett memorerat eller
algoritmiskt resonemang och i andra hand ett kreativt resonemang. För många elever räcker
det säkert inte att ha tagit del av en förekomst endast en gång för att kunna imitera den. En
tumregel vid kodningen var att åtminstone 3 förekomster identifierats i läroböckerna för att en
elev ska ha möjlighet att använda en imitativ lösningsstrategi av PISA-uppgiften. Att antalet 3
användes har sitt ursprung i tidigare undersökningar och i bekräftandet av
klassificeringsverktygets validitet (Bergqvist, 2008, Boesen, Lithner & Palm, 2005).

Klassifikationen av PISA-uppgifterna dokumenterades på ett arbetsblad i ett kalkylprogram
och för varje uppgift ingick följande fyra steg i processen.

Steg 1: Analys av uppgiften. I det första steget bestäms 4 uppgiftsvariabler: lösning,
sammanhang, direkt information och andra detaljer.
En lösning till uppgiften är en beskrivning som förklarar i ett eller flera steg en koppling
mellan det som är givet i uppgiften och ett resultat som önskas. Sammanhang består av
enstaka ord eller faktiskt innehåll i uppgiften som kan leda eleven till en lösningsstrategi eller
matematikområde. Sammanhanget kan vara en verklighetsnära anknytning. Till exempel en
inhägnad för får kan eleven kanske förknippa med uppgifter i vilka eleven tidigare har lagt
ihop tal (för att få omkretsen) eller multiplicerat ihop tal (för att få arean). Ordet chans kanske
eleven kan förknippa med division av tal (antalet fördelaktiga utfall delat med totala antalet
utfall). Direkt information är de matematiska delar i uppgiften som eleven förväntas använda
sig av. Det kan vara en algebraisk funktion, ett diagram eller mått i en geometrisk figur.
Beroende på vad eleven tidigare har tränat på kan denna information leda eleven till bestämda
handlingar. Eleven kanske har lärt sig att det ofta är en fördelaktig strategi att beräkna
funktionsvärden eller avläsa grafer när en funktion respektive en graf anges. Andra detaljer
används för att beskriva andra centrala egenskaper hos uppgiften som kan leda eller vilseleda
eleven. Dessa kan till exempel vara syntaktiska egenskaper som svåra ord, onödig och kanske
vilseledande information eller givna ledtrådar och algoritmer.

Steg 2: Analys av läroboken. I det andra steget genomsöks läroböckerna på förekomster av
uppgiften. Uppgiftsvariablerna från steg 1 används för att avgöra om en möjlig förekomst, till
exempel en uppgift med liknande lösning som PISA uppgiften, delar tillräckligt med
egenskaper i formulering och lösning för att en elev ska kunna identifiera den lösningsstrategi
som är lämplig att användas. Variabeln förekomster i teori, exempel och övningar
representerar antalet sådana. Eventuella avvikelser mellan förekomst och uppgift noteras.

Steg 3: Argumentation. Det tredje steget består av en argumentation för vilket slag av
resonemang uppgiften kräver. Denna baseras på den samlade informationen i de två tidigare
stegen vad avser antalet förekomster och deras likheter med uppgiften.

Steg 4: Kommentar. I ett sista steg nedtecknades idéer kring uppgiften som uppstått under
kodningsprocessen.

För att öka tillförlitligheten i klassificeringen har kodningen diskuterats med en annan
forskare väl insatt i klassificeringsverktyg och ramverk. Dubbel kodning har också tillämpats
vilket innebär att kodning av samtliga uppgifter i PISA 2003 har gjorts en gång och sedan en
gång till.

Fem uppgifter på PISA 2003 var uppdelade i 3 eller 4 mindre omfattande uppgifter. Vid
klassifikation av dessa kodades varje deluppgift för sig som en uppgift enligt proceduren
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ovan. Vid sammanräkningen av antalet PISA uppgifter i respektive kategori (se avsnitt 3.2
Kvantitativa resultat) räknades deluppgifter med vikten ett genom antalet deluppgifter i
uppgiften. Till exempel en PISA uppgift som var uppdelad i fyra deluppgifter a,b,c och d
vilka kodats till AR, LKR, LKR, LKR respektive erhöll vid sammanräkningen 0,25 delar AR
och 0,75 delar LKR.

För att besvara frågan om vad matematikuppgifterna i PISA testar jämfört med uppgifterna i
den lärobok som används i grundskolans senare år antecknades återkommande mönster hos
PISA-uppgifter och uppgifter i läroböckerna Matte Direkt år 7 och år 8 under kodningen.
Mönster som främst beskriver hur lösningsalgoritmen ser ut för uppgifterna. Denna
undersökning utmynnade i totalt 11 egenskaper vilka beskrivs i avsnitt 3.1 Kvalitativa
resultat. Efter att klassificeringen med avseende på matematiskt kreativt resonemang var
slutförd gick jag igenom matematikuppgifterna i PISA 2003 igen och kontrollerade hur varje
uppgift förhöll sig till de 11 egenskaperna. I avsnitt 3.2 Kvantitativa resultat anges för varje
egenskap det antal uppgifter i PISA som innehar egenskapen.

3 Resultat
Undersökningen har givit både kvalitativa och kvantitativa resultat. De kvalitativa resultaten
består av beskrivningar över vilka slag av resonemang elever kan använda för att lösa
uppgifter i PISA. Resultaten beskriver också gemensamma drag hos uppgifterna. För att
illustrera de iakttagelser som gjorts ingår exempel på kodning av uppgifterna i PISA från
varje kategori. De kvantitativa resultaten beskriver fördelningen av antalet uppgifter i PISA
som kräver olika grad av kreativt resonemang. Antalet uppgifter i PISA med egenskaper av
slag som noterats under klassificeringen av matematiskt kreativt resonemang anges också.

3.1 Kvalitativa resultat

I det här avsnittet redovisas hur elever kan tänkas lösa uppgifter i PISA med imitativt eller
kreativt resonemang. Som grund för påståenden kommer exempel på uppgiftsklassificeringar
att ges. Ingen uppgift på PISA 2003 har kodats till kategorin MR, memorerat resonemang.
Endast som del i en lösning har memorerat resonemanget identifierats och då i form av
definitioner. Ord som kvadrat och diameter används i uppgiftsformuleringar men välritade
figurer och bilder har fått mig att tro att eleven kan gissa sig till deras betydelse om eleven
inte kan definitionen. Enligt min bedömning är uppgifterna i PISA skrivna på ett så enkelt
språk att eleverna förstår dem. Exemplen på uppgiftsklassificeringar är valda så att uppgifter
ur de tre kategorierna AR, LKR och GKR representeras och så att några skilda egenskaper (se
nedan) illustreras. Bland de 37 frisläppta uppgifterna i PISA 2003 återfanns ingen uppgift
med egenskapen att en given algoritm ingår i uppgiftsformuleringen. För att exemplifiera en
uppgift med denna egenskap, vilket gjorts i exempel 6, valdes en uppgift från Matte Direkt år
7, fördjupning (Carlsson, Hake, & Öberg, 2003c).

Under kodningen har jag fått en känsla av att vissa egenskaper hos uppgifter skiljer sig mellan
de i PISA och de i läroböckerna. Följande tre egenskaper tycker jag har visat upp ett i det
närmaste motsatsförhållande mellan de två källorna av uppgifter.

i) Antal steg i algoritmen. En uppgift i läroböckerna löses ofta med en algoritm
som består av endast ett steg. Detta enda steg kan vara en beräkningsoperation
med ett av de fyra räknesätten. En avläsning ur en tabell eller ett diagram räknas
här också som ett steg i en algoritm. Lösningen till en uppgift i PISA kräver ofta
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flera steg. Mer konkret betyder detta att för att lösa uppgiften krävs att
räkneoperationer av de fyra räknesätten används åtminstone två gånger. Eleven
kan tänkas gissa i ett första steg för att komma närmare lösningen, från detta nya
steg kan svaret eventuellt nås efter ytterliggare en beräkning.

ii) Antal matematikområden. Vad jag här menar med ett matematikområde måste
först göras klart. Läroböckerna Matte Direkt år 7 och år 8 innehåller vardera 7
kapitel av vilka en del skulle kunna anses vara en innehållsmässig fortsättning på
ett annat. Genom att sammanbinda de kapitel jag anser höra ihop innehållsmässigt
skapas 7 matematikområden enligt följande tabell.

Område Kapitel
1 Tal, Mer om tal, Stora och små tal
2 Bråk eller delar av det hela, Procent, Procent med bråk
3 Geometri (år 7), Geometri (år 8)
4 Tabeller och diagram (beskrivande statistik)
5 Algebra och ekvationer (år 7), Algebra och ekvationer (år 8)
6 Samband (funktioner)
7 Chans och risk

Det kapitel som saknas ovan, Drömresan, utmärkte sig i att ha ett mycket
varierande innehåll. Jag anser att kapitlet Drömresan innehåller matematik från
åtminstone områdena 1, 2, 3, 4 och 6 i listan ovan.

En uppgift i läroboken löses nästan uteslutande med matematik från ett enskilt
matematikområde medan en uppgift på PISA ofta kräver matematik från två eller
fler matematikområden. För lösning av en PISA uppgift betyder detta att eleven
behöver använda verktyg som är beskrivna i olika avsnitt i läroböckerna. För att
skriva ned en lösning till en läroboksuppgift behöver det inte vara så.

iii) Angiven data. För i det närmaste alla uppgifter i läroböckerna är all nödvändig
information angiven medan lösningen till uppgift på PISA kan kräva att eleven
tillför någon eller några data. Till exempel kan eleven behöva uppskatta höjden av
ett våningsplan i ett hus eller hur tätt packad publiken är under en rockkonsert
(OECD, 2009, math units 45, 48). Jag har också låtit uppgifter som kräver ett
allmänt resonemang eller att eleven måste prova (gissa och kontrollera) sig fram
till lösningen inneha denna egenskap. Jag tycker mig ha sett att ytterst få uppgifter
i läroböckerna låter eleven öva denna lösningsmetod.

Förutom de ovan givna uppgiftsegenskaperna som skiljer sig åt mellan uppgifter i PISA och
läroböckerna har följande registrerats. Dessa egenskaper tycker jag mer ofta återfinns hos
uppgifter i PISA än i läroböckerna.

iv) Algoritm angiven. Den givna algoritmen innehåller flera steg men varje steg är
av imitativ karaktär. Algoritmen kan vara sådan att den fullständigt löser
uppgiften eller så kan uppgiften kräva mer än bara användning av algoritmen.

v) En (för eleven) ny regel anges. Uppgiften går ut på att eleven ska använda
regeln för att beräkna något eller kontrollera att regeln följts i det som är givet.
Denna egenskap skiljer sig från egenskap iv) i att det inte lika tydligt framgår vad
eleven förväntas göra och att regeln anges i en mening.
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vi) Spatial förmåga testas. Uppgiften kräver en spatial förmåga, det vill säga att
kunna se (faktiskt eller inse, förstå) sakers rumsliga (3 dimensioner) placering i
förhållande till varandra eller något.

vii) Induktivt resonemang. Uppgiften kan handla om att ta fram ett efterföljande
tal eller figur i en sekvens av tal eller figurer. För vissa beräkningar av antalet av
något kan ett induktivt resonemang underlätta (möjliggöra) att ett svar nås inom
rimlig tid.

viii) Flera fall. Uppgiften kan lösas genom att flera alternativ beräknas och bland
resultaten väljs svaret ut. Flera liknande beräkningar och mycket skrivande
medför att utförandet av strategin kan ta relativt lång tid och kräva uthållighet.
Bland lärobokens övningar är väldigt få av karaktären att strategivalet är
fördelaktigt. Jag tror att eleven därför också behöver ett stort självförtroende för
att våga gå emot de förväntningar lektioner i matematik har byggt upp (där andra
lösningsmetoder prioriteras) och använda strategin.

ix) Förklaring. Eleven måste skriftligen förklara något.

x) Argumentation. Eleven måste argumentera för eller emot alternativa svar men
behöver ej nödvändigtvis redovisa sin argumentation. En argumentation för ett
alternativ innebär att kontrollera, bevisa eller bekräfta. En argumentation emot
innebär att motbevisa genom att komma fram till en motsägelse i en beräkning
eller att ange ett motexempel.

xi) Flera informationskällor. Två eller fler figurer, tabeller eller diagram måste
avläsas och data jämföras.

Nedan följer 8 exempel på klassificeringar av uppgifter. Varje exempel inleds med en
sammanfattande rad som beskriver resultatet av kodning och observationer för just denna
uppgift. En uppgift i PISA kan till innehållet vara oberoende av andra uppgifter eller ingå i en
serie av uppgifter, 2 till 4, som har gemensam rubrik och vanligen till viss del använder
gemensamma data. Exemplen har ordnats i riktningen mot uppgifter som kräver högre grad
av kreativt resonemang men med undantaget att uppgifter som ingår i en viss serie alltid
kommer efter varandra. Bortsett från uppgiften i exempel 6 som togs från boken Matte Direkt
år 7, fördjupning, är varje uppgifts text angiven som i PISA 2003. Rekonstruktion av diagram
och bilder som hör till uppgifterna har gjorts i syfte att efterlikna originalets utseende i så hög
utsträckning som möjligt.
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Exempel 1: AR, ett stegs algoritm, ett matematikområde.

Steg 1. Analys av uppgiften.

VÄXELKURS

Mei-Ling från Singapore förberedde sig för sin 3 månader långa vistelse i
Sydafrika som utbytesstudent. Hon behövde växla en del Singaporedollar (SGD)
till sydafrikanska rand (ZAR).

Fråga 1: VÄXELKURS

Mei-Ling fick veta att växelkursen mellan Singapore-dollar och sydafrikanska
rand var:

1 SGD = 4,2 ZAR

Mei-Ling växlade 3000 Singapore-dollar till sydafrikanska rand till denna
växelkurs. Hur mycket pengar i sydafrikanska rand fick Mei-Ling?

Lösning
1 SGD = 4,2 ZAR så 3000 SGD = 3000(4,2) ZAR = 12600  ZAR.
En alternativ lösning skulle kunna bygga på skapandet av en proportionstabell:
1 SGD = 4,2 ZAR, 10 SGD = 42 ZAR, 100 SGD = 420 ZAR, 1000 SGD = 4200
ZAR, 3000 SGD = 12600 ZAR.

Sammanhang
Resa och valutaväxling.

Direkt information
1 SGD = 4,2 ZAR.

Andra detaljer
Uppgiften är helt formulerad i text.

Steg 2. Analys av läroboken
I Matte Direkt år 7 på gemensamma avsnitt återfinns förekomster i form av två
exempel och sex övningar. Nedan anges de två exemplen och två av övningarna.

I år 7 har sidan 205 överskriften Valutaväxling och inleds med en lista som
definierar förkortningarna SEK = svenska kronor, AUD = australiska dollar och
så vidare. Sedan följer en tabell med värdet av 100 SEK i respektive valuta och
värdet av 100 stycken av respektive valuta i SEK (totalt 8 rader).

År 7, s.205, exempel.
Hur många danska kronor får du om du växlar 200 svenska
kronor?
200•0,89 DKK = 178 DKK.
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Ingen information om hur tabellen ska avläsas ges. Det som är givet i tabellen
och används är att 100 SEK = 89 DKK. Utan förklaring har identiteten 1 SEK =
0,89 DKK använts istället för den identitet som ges i tabellen.

År 7, s.205, exempel.
Hur många svenska kronor kostar en cd som man tar 140 danska
kronor för?
140•1,12 SEK = 156,80 SEK.

I tabellen anges att 100 DKK = 112 SEK så lösningen kan skrivas som
lösningen till det föregående exemplet.

År 7, s.205, uppgift 6.
Före avfärden hade Malin växlat in 1000 svenska kronor till AUD
och 200 kr till SGD. Hur mycket av vardera valutan fick hon?

För denna uppgift kan man ur tabellen avläsa att 100 SEK = 19 AUD och 100
SEK = 19,50 SGD. Denna uppgift innehåller två delar vilka var och en
egentligen skulle kunna ses som en förekomst.

År 7, s.205, uppgift 7.
När Andreas kom ut från växlingskontoret upptäckte han att han
av misstag fått sina svenska pengar växlade till 4510 THB, dvs.
den thailändska valutan (i stället för till SGD). Hur mycket svensk
valuta hade han växlat?

Ur tabellen kan man avläsa att 100 THB = 22,20 SEK.

Steg 3. Argumentation
Läroboken innehåller åtminstone 3 förekomster så uppgiften kan lösas med ett
algoritmiskt resonemang, AR.

Steg 4. Kommentar
En lösning består i att multiplicera vänster och höger led i den givna likheten
med 3000. Detta är ett exempel på en fullständig lösning som endast består av
ett steg, en räkneoperation. Av lösningens karaktär anser jag att den matematik
som krävs kan hämtas ur område 1 (Tal, Mer om tal, Stora och små tal).
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Exempel 2: LKR, ett stegs algoritm, ett matematikområde.

Steg 1. Analys av uppgiften

Fråga 2: VÄXELKURS

Vid återkomsten till Singapore efter 3 månader, hade Mei-Ling 3900 ZAR kvar.
Hon växlade tillbaka till Singapore-dollar, och märkte att växelkursen hade
ändrats till:

1 SGD = 4,0 ZAR

Hur mycket pengar i Singapore-dollar fick Mei-Ling?

Lösning
Antalet Singapore-dollar är detsamma som antalet gånger 4 ZAR går i 3900
ZAR, alltså 3900/4=975.
Alternativ lösning: En lösning kan byggas med en proportionstabell: 1 SGD = 4
ZAR, 10 SGD = 40 ZAR, 100 SGD = 400 ZAR, 1000 SGD = 4000 ZAR, 25
SGD = 100 ZAR så  975 SGD= 3900 ZAR. Alt. 1 SGD = 4,0 ZAR ger att 0,25
SGD = 1 ZAR och 3900(0,25) SGD = 3900 ZAR, dvs 975 SGD = 3900 ZAR.
Alternativ lösning: Om x SGD = 3900 ZAR så är, med 1 SGD=4,0 ZAR,
x/1=3900/4=975.

Sammanhang
Resa och valutaväxling.

Direkt information
1 SGD = 4,0 ZAR

Andra detaljer
Uppgiften är helt formulerad i text.

Steg 2. Analys av läroboken
I år 7 återfinns 2 exempel och 6 övningar med liknande frågeställning. Dessa är
precis de som omtalades i föregående kodningsexempel, VÄXELKURS Fråga
1. Det finns dock en skillnad mellan denna uppgift, VÄXELKURS Fråga 2, och
dessa exempel och övningar. Skillnaden består i att de senare använder sig av en
tabell med information om övergången från 100 av varje valuta till andra
valutor.

Steg 3. Argumentation
Läroboken innehåller ett flertal uppgifter som har liknande frågeställning men
dessa uppgifter anses inte vara förekomster. Den direkta informationen i
uppgiften kan överföras till en representation som eleven är van vid
(läroboksuppgifterna) genom en division eller en multiplikation. Den kreativitet
som krävs för detta anses vara liten. Skulle eleven följa någon annan
lösningsstrategi så tror jag att denna kräver än mer inslag av kreativitet.
Uppgiften kodas till LKR.
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Steg 4. Kommentar
En lösning består i att inse att svaret är detsamma som antalet gånger 4 går i
3900. En fullständig lösning till uppgiften kan alltså bestå av endast en
räkneoperation. För lösningen är matematik ur område 1 tillräcklig.

Exempel 3: GKR, flera steg i algoritmen, ett matematikområde, förklaring, argumentation.

Steg 1. Analys av uppgiften

Fråga 3: VÄXELKURS

Under dessa 3 månader hade växelkursen ändrats från 4,2 till 4,0 ZAR per SGD.

Var det till Mei-Lings fördel att växelkursen nu var 4,0 ZAR istället för 4,2 ZAR,
när hon växlade tillbaka sina sydafrikanska rand till Singapore-dollar? Ge en
förklaring som stöder ditt svar.

Lösning
Antalet SGD som Mei-Ling får tillbaka blir fler med växelkursen 4,0 ZAR per
SGD. Antalet SGD som Mei-Ling får tillbaka beräknas i en division med 3900 i
täljaren och växelkursen i nämnaren. Mindre nämnare ger en större kvot.
Alternativ lösning: Beräkna det faktiska antalet SGD som Mei-Ling får tillbaka i
de två fallen och jämför.

Sammanhang
Resa och valutaväxling.

Direkt information
Växelkursen har ändrats från 4,2 till 4,0 ZAR per SGD.

Andra detaljer
Uppgiften är helt formulerad i text.

Steg 2. Analys av läroboken
I år 7 återfinns 2 exempel och 6 övningar med frågeställningar om hur mycket
av en viss valuta det blir efter växling. Dessa är precis de som omtalades i
kodningsexemplet VÄXELKURS Fråga 1. I år 7 Röd kurs finns ett par
uppgifter där växlingskontor tjänar pengar och som frågar efter i vilken valuta
prylar blir billigast.

Steg 3. Argumentation
De beräkningssteg som uppgiften kräver kan eleven utföra med LKR enligt
föregående kodningsexempel VÄXELKURS: Fråga 2. Några förekomster i
läroboken som leder eleven till val av övergripande lösningsstrategi finns inte
(förutom eventuellt i Röd kurs). Därför kodas uppgiften till GKR.

Steg 4. Kommentar
Eleven ska förklara varför en växelkurs är bättre än en annan. Det innebär att
först avgöra vilken som är bättre och sedan argumentera för valet. Detta kan
göras på en gång genom att beräkna utfallen av alternativen eller utan
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beräkningar men med ett resonemang om två fall. För det senare krävs att eleven
har djup kännedom om täljarens och nämnarens betydelse för kvoten. Det är
ovanligt att lärobokens uppgifter frågar efter en förklaring. Att det krävs en
förklaring ställer ofta eleven inför val och frågor, inte minst om hur svaret ska
formuleras. Matematik ur område 1 är tillräckligt för lösningen.

Exempel 4: AR, ett stegs algoritm, två matematikområden.

Steg 1. Analys av uppgiften

EXPORT

Diagrammen nedan ger information om exporten från Zedland, ett land som
använder ZED som valuta.

Total årsexport från Zedland i miljoner ZED, 1996-
2000
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Fråga 1: EXPORT

Vilken var det totala värdet av exporten (i miljoner ZED) från Zedland år 1998?

Lösning
Avläsning i stapeldiagram för år 1998 ger 27,1 milj. ZED.

Sammanhang
Ekonomi, export.

Direkt information
Ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram med värden.

Andra detaljer
Uppgiften är formulerad i text, innehåller både ett stapeldiagram och ett
cirkeldiagram.

Steg 2. Analys av läroboken
I år 7 på gemensamma avsnitt återfinns förekomster i form av två exempel och
tre övningar. Nedan anges ett exempel och en övning.
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År 7, s.144, exempel.
I stapeldiagrammet ser du att film är det mest populära tv-
programmet och att det är 13 av eleverna som tycker bäst om att
titta på film.

År 7, s.144, uppgift 15.
a) Vilken typ av program tittar eleverna nästan inte alls på?
b) Hur många elever tittar på sportprogram?

I lärobokens exempel och övningar är antal den enda storhet som anges i
stapeldiagram och stolpdiagram. Läroboken förespråkar att linjediagram
används för att representera en förändring över tid. Exempel och övningar på
sådana diagram innehåller även andra storheter än antal som till exempel längd
och kostnad. Inte något av exemplen eller övningarna i läroboken hänvisar till
två eller fler diagram. En annan skillnad är att varje avläsning som eleven
förväntas göra i ett stapeldiagram i läroboken har ett relativt lågt heltalsvärde
som resultat. I årskurs 8 förstärks elevens förtrogenhet med tal och speciellt i
kapitel 7, Stora och små tal, behandlas representationer som innefattar de som
används i uppgiften.

Steg 3. Argumentation
Eleven måste välja ut rätt diagram, rätt stapel och avläsa värdet. Jag tror att med
erfarenhet från valsituationer på Internet eller från läsning av dagstidningar
klarar eleven av att välja diagram automatiskt. Med tillräckligt många
förekomster i läroboken som omfattar avläsning i diagram kodas uppgiften till
AR.

Steg 4. Kommentar
Lösningen består i att givet ett år, 1998, gå in i ett diagram och avläsa detta års
stapelhöjd. Det andra diagrammet kan relativt lätt avfärdas som irrelevant då det
handlar om händelser år 2000. Denna lösning består alltså av ett steg i form av
en avläsning. Matematikområdena 1 och 4 är nödvändiga och tillräckliga för att
lösa denna uppgift.

Exempel 5: GKR, flera stegs algoritm, tre matematikområden, flera informationskällor.

Steg 1. Analys av uppgiften

Fråga 2: EXPORT

Vilket var värdet av fruktjuicen som exporterades från Zedland år 2000?

A 1,8 miljoner ZED.
B 2,3 miljoner ZED.
C 2,4 miljoner ZED.
D 3,4 miljoner ZED.
E 3,8 miljoner ZED.
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Lösning
Ur stapeldiagrammet avläses att total export år 2000 var 42,6 miljoner ZED. Ur
cirkeldiagrammet avläses att fruktjuicen år 2000 motsvarade 9% av totala
exporten. Värdet av fruktjuice är alltså 0,09•42,6=3,834≈3,8 miljoner ZED.

Sammanhang
Ekonomi, export.

Direkt information
Ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram med värden.

Andra detaljer
Uppgiften är formulerad i text, innehåller både ett stapeldiagram och ett
cirkeldiagram.

Steg 2. Analys av läroboken
I föregående exempel EXPORT Fråga 1, anges exempel och övningar som
behandlade avläsning av stapeldiagram. I år 7 på gemensamma avsnitt återfinns
två övningar på avläsning av cirkeldiagram.

År 7, s.145, uppgift 17.
Av cirkeldiagrammet framgår sammansättningen i en 10-krona.
a) Vilka ämnen är det lika mycket av?
b) Hur mycket är tenndelen värd?
c) En 10-krona väger ungefär 6g. Hur mycket väger då zink och

aluminium tillsammans?

År 7, s.152, uppgift 2.
c) Några ungdomar startade en musikklubb 1995. Fördelningen

pojkar – flickor 1999 framgår av cirkeldiagrammet. Ungefär
hur stor del av medlemmarna var flickor?

I år 7 på gemensamma avsnitt återfinns ett flertal (>5) övningar där delmängd
efterfrågas givet bråkdel och hel mängd. Exempel:

År 7, s. 114, uppgift 37.
Hur mycket är 3% av
a) 500 kr b) 900 kr c) 1500 kr

År 7, s. 118, uppgift 9.
En ljusstake av nysilver väger 220 g. Den innehåller 18% nickel.
Hur mycket nickelmetall finns i ljusstaken?

Steg 3. Argumentation
Av de i läroboken funna liknande exempel och övningar dras slutsatsen att
eleven automatiskt kan utföra vart och ett av de i lösningen ingående stegen.
Däremot anser jag att det krävs nytänkande av eleven för att komma på vad som
ska göras och i vilken ordning. Ingen uppgift i läroboken kräver avläsning från 2
diagram och dessutom behandling av data från avläsningarna. Uppgiften kodas
som GKR.
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Steg 4. Kommentar
Lösningen till uppgiften består av flera steg. Dessa är avläsning av de båda
diagrammen och en räkneoperation. Läroboken behandlar matematik
(representation i diagram, procent, stora tal) som kan vara användbar vid lösning
av uppgiften i tre skilda kapitel.

Exempel 6: AR, flera steg i algoritmen, ett matematikområde, given algoritm.

Steg 1. Analys av uppgiften

PERSONNUMMER2

Ett personnummer består av 10 siffror: födelsedatum, födelsenummer och
kontrollsiffra. Exempel:

610830 - 7502

Kontrollsiffran räknas ut så här:

1. Siffrorna i numret multipliceras växelvis med 2 eller 1.

  6   1   0   8   3   0   7   5   0     personnummer
  2   1   2   1   2   1   2   1   2     gånger 2 eller 1
12   1   0   8   6   0 14   5   0     resultat

2. Räkna ut siffersumman. Addera alltså de enskilda siffrorna.
1+2+1+0+8+6+0+1+4+5+0=28

3. Kontrollsiffran är det minsta talet som siffersumman ska ökas med för att den
ska vara jämnt delbar med 10.
28+2=30

Kontrollsiffran=2.

Vilken kontrollsiffra ska personnumret 820325-213 ha?

Lösning
Stegen i den givna algoritmen kan följas för att bestämma kontrollsiffran:
  8  2  0  3  2  5  2  1  3
2  1  2  1  2  1  2  1  2

16 2  0  3  4  5  4  2  6
Siffersumman blir 1+6+2+0+3+4+5+4+2+6=33. 33+7=40 så kontrollsiffran är
7.

Sammanhang
Personnummer, kontrollsiffra.

Direkt information

                                                  
2 Uppgift 37 del a sidan 12 i Matte Direkt år 7, fördjupning (Carlsson, Hake & Öberg, 2003c).
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Algoritm för beräkning av kontrollsiffra.

Andra detaljer
Uppgiften är helt formulerad i text.

Steg 2. Analys av läroboken
I år 7 kapitel 1, Tal, behandlas delbarhetsbegreppet med 3 exempel och fler än 6
övningar. Exempel.

År 7, s.9, uppgift 11.
Vilka av talen 3840, 25, 75, 4521 och 524 är delbara med a) 2, b)
5, c) 3, d) 10?

Steg 3. Argumentation
För att lösa uppgiften krävs att eleven följer de steg som beskrivs i det exempel
som ges i uppgiftsformuleringen. Multiplikation och addition av heltal är
operationer som eleven antas klara av med ett imitativt resonemang. De ovan
nämnda läroboksövningarna gör det troligt att delbarhetssteget i algoritmen
också kan hanteras med automatik. Jag tror att eleven utan tvekan i strategival
väljer att följa den algoritm som bestämmer kontrollsiffran. Uppgiften kodas till
AR.

Steg 4. Kommentar
Uppgiften består i att följa en given algoritm vars steg består av beräkningar
som är av rutinlik karaktär. Endast matematik från område 1 krävs.

Exempel 7: GKR, flera steg i algoritmen, ett matematikområde, flera fall.

Steg 1. Analys av uppgiften

BOKHYLLOR

För att tillverka en komplett bokhylla behöver en snickare följande komponenter:

4 långa brädor,
6 korta brädor,
12 små vinkeljärn,
2 stora vinkeljärn och
14 skruvar.

Snickaren har 26 långa brädor, 33 korta brädor, 200 små vinkeljärn, 20 stora
vinkeljärn och 510 skruvar i lager.

Hur många bokhyllor kan snickaren tillverka?
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Lösning
En bokhylla kräver antalet (4,6,12,2,14) av delarna så två bokhyllor kräver
(8,12,24,4,28). Fyra bokhyllor kräver (16,24,48,8,56). I detta läge kan vi
konstatera att det är relativt få långa och korta brädor. Fem bokhyllor kräver
(20,30,60,10,70) vilket finns men sex bokhyllor kräver för många små brädor.
Alternativt kan vi fråga oss vilken del som sätter gräns på antalet bokhyllor? De
långa brädorna räcker till (hur många gånger går 4 i 26) 26/4=6,5 bokhyllor. De
korta brädorna till 33/6=5,5 bokhyllor etc.

Sammanhang
Bokhylla, ritning, beskrivning, recept

Direkt information
Antalet delar som krävs för en bokhylla samt antal av varje del som finns i lager.

Andra detaljer
Uppgiften är formulerad i text. En figur som visar en bokhylla med ett korrekt
antal långa och korta brädor.

Steg 2. Analys av läroboken
I år 7 på gemensamma avsnitt återfinns två övningar som liknar uppgiften.

År 7, s. 87.
Hamburgare 4 st.
Nötfärs 400 g,
Vatten  3/4 dl,
Salt 1/2 tsk,
Peppar 1/2 krm.

uppgift 72. Jon råkade hälla 2 tsk salt i smeten. Hur mycket behövs
då av de övriga ingredienserna för att receptet ska bli ”rätt”?

uppgift 73. Jons kompis tog med sig 2 kg nötfärs. a) Hur många
hamburgare kunde de göra? b) Skriv om receptet.

Övningarna behandlar recept på mat. De ingredienser som behövs för att
konstruera 4 st. hamburgare är angivna i olika enheter. I uppgiften
BOKHYLLOR är det inte angivet vilken ingående del det är som avgör hur
många bokhyllor som kan konstrueras.

Steg 3. Argumentation
Eleven måste komma på en lösningsstrategi och genomföra den. Ingen av
övningarna ovan liknar uppgiften tillräckligt mycket för att vara en förekomst.
Uppgiften kodas som GKR.

Steg 4. Kommentar
Detta är en uppgift som kan lösas genom att beräkna flera fall. Det maximala
antalet bokhyllor för varje del kan beräknas. Den första beskrivna lösningen
använder sig av en proportionstabell liksom en av lösningarna till
VÄXELKURS Fråga 1 och Fråga 2. Matematik från område 1 bedöms vara
tillräckligt för att lösa uppgiften.
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Exempel 8: GKR, ett matematikområde, spatial förmåga, argument för och emot, ny regel.

Steg 1. Analys av uppgiften

TALKUBER

Till höger finns en bild av två tärningar.

Tärningar är speciella talkuber för vilka följande gäller:

Det sammanlagda antalet prickar på två motsatta
sidor är alltid sju.

Du kan göra en enkel talkub genom att klippa, vika och limma en kartongbit.
Detta kan göras på många sätt. I figuren nedan kan du se fyra klipp som kan
användas för att göra kuber med prickar på sidorna.

Vilken eller vilka av följande modeller kan vikas samman så att man får en kub
som följer regeln att summan av antalet prickar på motsatta sidor är 7? Ringa in
antingen ”Ja” eller ”Nej” i tabellen nedan.

I                                   II                               III                             IV

Modell Följer regeln att summan av antalet
prickar på motsatta sidor är 7?

I Ja / Nej
II Ja / Nej
III Ja / Nej
IV Ja / Nej

Lösning
I: Nej, till exempel nord 2 prickar och syd 6 prickar ger 8 prickar. II: Ja, alla tre
parvis motstående sidor har prickar som tillsammans är 7 och alla antal är med.
III: Ja, argument som i B. IV: Nej, till exempel sidorna med 1 och 3 prickar är
motsatta sidor och summan av 1 och 3 är inte 7.

Sammanhang
Tärningar.

Direkt information
Regeln att det sammanlagda antalet prickar på två motsatta sidor alltid är sju.
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Andra detaljer
Uppgiften är formulerad i text och varje kub beskrivs med en figur.

Steg 2. Analys av läroboken
Inga förekomster.

Steg 3. Argumentation
Eleven antas kunna addera heltal med ett imitativt resonemang. Uppgiften
kräver att eleven översätter regeln om motsatta sidors pricksumma till en
specifik kub. Följs regeln ska alla motstående sidor uppfylla regeln. För att
kuben inte ska följa regeln räcker det med ett par av motstående sidor som inte
följer regeln. Eleven måste också komma fram till vilka sidor i talkuben som är
motstående utifrån den plana figuren av den. Med avsaknad av förekomster
inses att uppgiften bör kodas till GKR.

Steg 4. Kommentar
Uppgiften testar spatial förmåga genom att talkuberna beskrivs indirekt i plana
figurer och eleven själv måste föreställa sig den färdiga kuben. För varje kub
krävs att eleven tar ställning och argumenterar för eller emot att kuben uppfyller
den givna regeln. Även om eleven har använt sexsidiga tärningar, inte minst i
sällskapsspel, tror jag att regeln om summan för motstående sidor är en nyhet.
Uppgiften testar förmågan att förstå en regel som sätts upp genom att eleven får
kontrollera om den följs.
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3.2 Kvantitativa resultat

I diagram 1 åskådliggörs det antal matematikuppgifter i PISA 2003 som kodats till respektive
kategori. Denna klassificering baseras på jämförelser mellan PISA-uppgifter och de
gemensamma avsnitten (se avsnitt 2.1 Klassificeringsprocedur) i Matte Direkt år 7 och år 8.
Analysen visar att det är möjligt att lösa 7,5 (9%) av de 85 uppgifterna i PISA 2003 med
algoritmiskt resonemang medan de resterande 77,5 uppgifterna (91%) kräver någon form av
kreativt resonemang. För en niondel av uppgifterna som kräver kreativt resonemang krävs den
endast lokalt och inte globalt.

Diagram 1. Antal PISA-uppgifter i kategorier. Kodning baserad på 
gemensamma avsnitt i Matte Direkt år 7 och år 8.

AR     7,5     (9%)

LCR  7,75   (9%)

GCR  69,75   (82%)

Inkluderas de andra delarna av läroböckerna Matte Direkt år 7 och år 8, läroboken Matte
Direkt år 9, fördjupningsböckerna, träningshäftena och arbetsblad i lärarhandledningarna till
grunden för klassificeringen är det möjligt att denna förändras. Kurs blå i läroböckerna,
träningshäftena och en övervägande del av hemuppgifter och arbetsbladen innehåller
övningar som repeterar innehållet i den gröna kursen i läroböckerna. Röd kurs,
fördjupningsböckerna och en mindre del av hemuppgifter och arbetsbladen i
lärarhandledningarna innehåller teori och övningar som utvidgar ämnet. Bland dessa
hemuppgifter, i arbetsbladen och i fördjupningsböckerna ingår det uppgifter vars karaktär
med avseende på de 11 egenskaperna jag räknade upp (se avsnitt 3.1 Kvalitativa resultat)
liknar uppgifterna i PISA. Exempel på innehållet i dessa är att eleven ska förklara,
argumentera eller finna mönster i sekvenser av tal och figurer. En uppgift i PISA bedöms ha
tillräckligt många förekomster bland de uppgifter som behandlar mönster för att kodningen
ska justeras från GKR till AR.  Ett avsnitt, Kombinatorik, innehåller uppgifter som skulle
kunna förändra kodningen av 2 uppgifter i PISA från GKR till AR. Uppgifter som behandlar
medelvärdets förändring när enskilda data justeras är det också möjligt för eleven att lösa mer
automatiskt. Röd kurs i läroboken samt i fördjupningsboken år 7 innehåller ett flertal
övningar i detta som kan medföra att kodningen av upp till 3 uppgifter på PISA bör justeras
från GKR till AR. Låt oss säga att kodningen av alla 3 uppgifterna justeras.

Boken Matte Direkt år 9 förstärker elevens kunnande i uppställning och lösning av
ekvationer. Ett kapitel, Procent, utvidgar de föregående årens övningar på procentbegreppet
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främst med upprepad beräkning av procent. Geometriska kroppar i tre dimensioner behandlas
i ett kapitel och i detta kapitel är beräkning av volym och enhetsomvandlingar återkommande
teman i uppgifterna. Ett kapitel, Genrepet, ägnas helt åt repetition av grön kurs för alla åren 7,
8 och 9. Det avslutande kapitlet i boken, Matte i media, innehåller en hel del beskrivande
statistik. Två uppgifter kan kodas om från GKR till AR efter övningar på ekvationer. En
uppgift efter kapitlet Procent och eventuellt en efter övningar på enhetsomvandlingar kan
också kodas om från GKR till AR. Låt oss anta att kodningen av alla fyra av dessa uppgifter
justeras. Kapitlet Matte i media innehåller övningar som liknar 6 uppgifter i PISA. Jag tror
dock att ingen av dessa uppgifter skulle tilldelas 3 förekomster vid en klassifikation varför
kodningen GKR består eller möjligen bör ersättas av LKR. För att inte underskatta betydelsen
av kapitlet Matematik i media låt oss justera dessa 6 uppgifter från GKR till LKR.

När en förekomst identifierats i de gemensamma delarna i läroböckerna år 7 och år 8 för en
uppgift i PISA har det också nästan alltid funnits tillräckligt många förekomster (3) för att
koda uppgiften till AR. Det får mig att tro att de övriga delar av läroboksserien Matte Direkt
årskurs 7 till och med årskurs 9 som repeterar material (kurs blå i läroböckerna,
träningshäftena och en övervägande del av hemuppgifter och arbetsbladen) inte ger upphov
till några betydande förändringar i klassificeringen. För att inte underskatta vikten av
repetition låt oss säga att en uppgift kodad GKR justeras till LKR och en uppgift kodad LKR
justeras till AR.

I Diagram 2 visas fördelningen av antalet PISA-uppgifter i de olika kategorierna efter alla
dessa justeringar. Med allt studiematerial som Matte Direkt tillhandahåller för årskurs 7 till
och med årskurs 9 som grund i den uppskattade kodningen som gjorts enligt ovan kan 18,5
(22%) av de 85 uppgifterna lösas med algoritmiskt resonemang. Resterande 66,5 uppgifter
(78%) kräver någon form av kreativt resonemang. För ungefär en femtedel av uppgifterna
som kräver kreativt resonemang krävs den endast lokalt och inte globalt.

Diagram 2. Antal PISA-uppgifter i kategorier. Uppskattad kodning 
baserad på allt studiematerial Matte Direkt årskurs 7 till och med 

årskurs 9.

AR   18,5  (22%)

LCR  13,75  (16%)
GCR  52,75  (62%)
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De uppgiftsegenskaper som jag under klassificeringen av matematiskt kreativt resonemang
noterade och tycker förekommer i högre omfattning för uppgifter i PISA än för uppgifter i
läroböckerna är beskrivna i avsnitt 3.1 Kvalitativa resultat. Uppgiftsegenskaperna noterades
och antalet uppgifter i PISA som identifierades med respektive egenskap bestämdes med
avseende på kodningen som gjorts med de gemensamma avsnitten i Matte Direkt år 7 och år 8
som grund. I diagram 3 återges fördelningen av uppgifter i PISA 2003 med avseende på det
antal steg i den lösningsalgoritm som jag anser det mest troligt att eleven använt. För 11
uppgifter av 85 (13%) räcker det med ett steg i algoritmen, till exempel en räkneoperation
med någon av de fyra räknesätten eller en avläsning i en tabell följt av att svaret skrivs ned.
För alla andra 74 uppgifter i PISA 2003 innehåller lösningsalgoritmen två steg eller fler.
Dessa kan till exempel vara två räkneoperationer eller en avläsning i ett diagram och en
räkneoperation i följd.

Diagram 3. PISA-uppgifter uppdelade efter antalet steg i 
lösningsalgoritm.

Ett steg (11)
13%

Två eller fler steg (74)
87%
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I diagram 4 visas fördelningen av uppgifter i PISA 2003 vad avser antalet
matematikområden som används i lösningsalgoritmen. Vid avläsningen av detta diagram
är det viktigt att vara medveten om att Matematikområde 1, Tal, Mer om tal, Stora och
små tal (se avsnitt 3.1 Kvalitativa resultat) har behandlats något inkonsekvent i
sammanräkningen. Om lösningen till en uppgift i PISA använder matematik från ett eller
flera andra områden än område 1, har område 1 endast räknats med om uppgiften inte kan
lösas med den matematik som finns representerad i något av de andra områdena som
räknas. I till exempel avsnitt 3.1 Kvalitativa resultat, Exempel 4, anges att lösningen till
uppgiften använder matematik från 2 områden. Om värden i diagrammet som ges i den
uppgiften skulle ha varit i formen av positiva heltal så skulle antalet matematikområden
för uppgiften bestämts till 1, område 4. De diagram och tabeller som behandlas av
matematikområde 4 använder endast positiva heltalsvärden varför matematikområde 1,
som behandlar decimala tal och stora tal, också bör räknas som användbart vid lösning av
uppgiften. Med denna regel i baktanke kan 43 uppgifter i PISA 2003 lösas genom att
använda matematik från ett matematikområde, 38 uppgifter anser jag behöva matematik
från två områden och 4 uppgifter behöver matematik från tre eller fler områden.

Diagram 4. PISA-uppgifter uppdelade efter antalet matematikområden 
som används i en lösning.

Ett (43)
50%Två (38)

45%

Tre eller fler (4)
5%
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Alla resterande nio egenskaper som identifierats är av sådant slag att uppgiften innehar
respektive egenskap eller inte. I diagram 5 anges antalet uppgifter i PISA 2003 som jag
ansett inneha respektive egenskap. Av totalt 85 uppgifter måste eleven ta information från
flera informationskällor i 23, eleven behöver argumentera i 30, förklara något i 18, inneha
en viss spatial förmåga i 11 och resonera utan att data är fullständigt angivna i 13
uppgifter. I 19 av uppgifterna i PISA 2003 är en ny regel angiven som eleven förväntas
använda och i 4 uppgifter finns en hel algoritm angiven. För 13 av PISA-uppgifterna kan
eleven använda lösningsmetoden att beräkna flera fall och för 7 uppgifter kan eleven ha
nytta av att använda ett induktivt resonemang.

Diagram 5. Antal PISA-uppgifter med respektive egenskap.
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4 Diskussion

4.1 Tillförlitlighet

Det matematiskt kreativa resonemang som krävs av en elev för att lösa en uppgift kan tänkas
vara beroende av ett flertal faktorer som klassificeringsverktyget inte tar hänsyn till. Vad
klassificeringsverktyget ska ge en ledning till är under vilka omständigheter det är möjligt att
använda ett imitativt resonemang (vad som definierar en förekomst och antalet förekomster
som behövs). Jag ska nämna två faktorer som klassificeringsverktyget inte tar hänsyn till och
som varit annorlunda i denna undersökning jämfört med tidigare undersökningar med
klassificeringsverktyget. Den första faktorn är åldern hos de elever som
klassificeringsverktyget ska modellera. Tidigare undersökningar med ramverk och det
klassificeringsverktyg som jag använt i detta examensarbete har varit på prov för elever i
gymnasium eller på högskola. Mina döttrar på 6 och 7 år kan återberätta en films innehåll
med avsevärt fler detaljer än vad jag kan så kanske en elev som går i årskurs 8 har lättare för
att komma ihåg och imitera än en elev i gymnasiet eller på högskola. En undersökning om
grundskoleelever verkligen resonerar som klassificeringsverktyget påstår skulle kunna belysa
detta. Den andra faktorn som jag nämner och som skulle kunna vara av betydelse för
klassificeringsverktygets funktionalitet är provsituationen. Till exempel kan en elev utan krav
på att prestera kanske vara avslappnad och lättare minnas förekomster som möjliggör ett
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imitativt resonemang. Tidigare undersökningar av provuppgifter med klassificeringsverktyget
har varit på prov som haft betydelse för varje enskild elev som testats. Den undersökning som
visar att klassificeringsverktyget fungerar, det vill säga att elever i stor utsträckning använder
det matematiska resonemang som ramverk och klassificeringsverktyg påstår (Boesen, Lithner,
& Palm, 2005), använder prov i gymnasiet vars resultat nästan helt avgör elevens kursbetyg.
Resultatet på PISA används inte i syfte att utvärdera en speciell elevs kunskaper. Eleven som
testas med provet har alltså ingen belöning i form av ett gott betyg eller pris att vänta genom
att prestera väl. Det kan därför ifrågasättas om eleven verkligen tar ett prov av detta slag på
allvar och anstränger sig för att prestera väl. Till exempel så kan det vara möjligt att eleven
som skriver PISA slappnar av så att minnesförmågan förbättras och antalet förekomster som
krävs i klassificeringsverktyget för att eleven ska ha möjlighet att resonera imitativt bör
sänkas från 3 till 2 eller 1. Ett argument emot detta är att studier har visat att elever försöker
prestera på höjden av sin förmåga när de testas oberoende av eventuella vinster. En slutsats i
Eklöf (2005) är till exempel att de svenska resultaten på delen matematik i TIMSS3 2003 ej
påverkades av bristande motivation hos eleverna.

Kodningen har diskuterats för ett femtontal uppgifter med en annan forskare som är väl
förtrogen med ramverket. Kommunikationen var särskilt intensiv för klassificeringen av de
första uppgifterna i det inledande skeendet av undersökningen. Uppgifter som var svåra att
klassificera har jag också tagit upp till diskussion. Lätta att klassificera var uppgifter som
hade tillräckligt många förekomster i läroboken eller som helt saknade förekomster. En
uppgift som var svår att koda hade ofta en lösning som bestod i en uppdelning i mindre
uppgifter. Dessa mindre uppgifter uppvisade tillräckligt med likheter med övningar i
läroböckerna för att göra var och en möjlig att lösa med ett imitativt resonemang. Svårigheten
för mig bestod i att avgöra vilket slag av resonemang som krävdes av eleven för att dela upp
hela uppgiften i mindre uppgifter. Många gånger brottades jag med viljan att koda en uppgift
AR för att jag resonerar så vid lösning av uppgiften. En till viss del samma källa till felaktig
kodning var att likställa imitativt resonemang med lätt och kreativt resonemang med svårt.

Vid en sådan här undersökning är risken stor att det sker en systematisk förskjutning av
resultat beroende på att forskaren påverkas av arbetet under tiden undersökningen pågår.  För
att åstadkomma en mer säker klassificering av uppgifterna har dubbel kodning tillämpats
genomgående. Det innebär att alla uppgifter kodas först en gång och sedan kodas alla
uppgifter en gång till. Första genomgången utfördes under januari till och med mars månad
2009 och andra kodningen under april månad. Under den andra genomgången justerades
kodningen för 5 uppgifter från AR till LKR eller GKR. Gemensamt för dessa uppgifter var att
jag till en början ansåg att den matematik som krävdes för lösning av dem kunde antas finnas
i elevens förråd. Det vill säga att eleven haft chansen att öva tillräckligt mycket på liknande
uppgifter under de tidigare skolåren årskurs 1 till årskurs 6 så att ett imitativt resonemang
kunde användas. Under den andra genomgången har jag mer lutat åt att eleven helt eller
delvis har glömt dessa uppgifter eller lösningsmetoder (om eleven någonsin fick chansen till
övning). Eleven tvingas återskapa (eller skapa på nytt) en lösning med den matematik eleven
numera har till förfogande (den matematik som beskrivs i Matte Direkt år 7 och år 8).

Den uppskattning av vad som händer med klassificeringen om hela läroboksserien Matte
Direkt år 7 till och med år 9 används som grund, Diagram 2, bör betraktas som en
uppskattning. Under den rigorösa klassificeringsprocessen hade jag förutfattade meningar om
uppgifters eventuella tillhörighet i kategorier som visade sig vara felaktiga efter ordentlig
analys. Därmed inte sagt att uppskattningen är dålig. Jag gissar att uppskattningen är rätt bra

                                                  
3 Trends in International Mathematics and Science Study.
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och jag tror att metoden med vilken den gjordes är effektiv. Med det menar jag att en lärare
som känner till klassificeringsverktyget samt läst läroboken som används i undervisningen
rätt säkert kan klassificera uppgifterna på ett prov utan att genomföra rigorös kodning.

4.2 De viktigaste resultaten

I den här studien har alla 85 matematikuppgifter i PISA 2003 klassificerats med avseende på
det matematiskt kreativa resonemang som uppgifterna kräver. Vid kodningen användes som
modell för en 15-årings resonerande ett klassificeringsverktyg baserat på gemensamma
avsnitt (grön kurs och diagnos) i läroböckerna Matte Direkt år 7 och år 8. Resultatet av
klassificeringen visar det är möjligt att lösa 9% av uppgifterna med ett algoritmiskt
resonemang (AR), 9% med ett lokalt kreativt resonemang (LKR) medan 82% av uppgifterna
kräver ett globalt kreativt resonemang (GKR).

Efter studium av resten av läromedlet Matte Direkt år 7 till och med år 9 (läroböcker,
lärarhandledningar, träningshäften, fördjupningsböcker) gjordes en uppskattning av vilka
förändringar i klassifikationen det skulle innebära om klassificeringsverktyget baserades på
allt material. Denna uppskattning resulterade i att det är möjligt att lösa 22% av uppgifterna
med AR, 16% med LKR medan 62% av uppgifterna kräver GKR.

Jag tror att de flesta eleverna som har åldern inne för att testas i PISA har läst motsvarande de
gemensamma delarna i Matte Direkt år 7 och år 8. Kanske har eleven inte gjort alla uppgifter
i dessa delar men istället läst och gjort några övningar i blå eller röd kurs. Undersökningen
visar att nästan varje uppgift i PISA kräver att eleven producerar något nytt för eleven och vid
något tillfälle tvingar eleven att ställa frågan ”vad gör jag nu?”. Det stora flertalet av
uppgifter, över 90% (LKR eller GKR), har eleven inte möjlighet att lösa genom att använda
ett imitativt resonemang. Den uppskattade kodningen som baseras på allt material visar att
även en riktigt flitig elev kommer att ställas inför en övervägande del uppgifter (mer än 75%)
som kräver ett matematiskt kreativt resonemang.

Varför är det då så många uppgifter i PISA 2003 som kräver ett globalt kreativt resonemang?
En uppgift som klassificeras som globalt kreativt resonemang är en uppgift som eleven inte
har stött på tidigare i en liknande form. Väldigt många uppgifter i PISA är verklighetsnära,
vilket också var tanken vid konstruktion av testet (se avsnitt 1.3 Matematikuppgifter i PISA),
men även läroboken är rik på sådana uppgifter. Observationer under klassificeringen
utmynnade i elva egenskaper där jag tycker uppgifter i PISA skiljer sig från uppgifter i
läroböckerna.

i) En uppgift i läroböckerna löses ofta med en algoritm som består av endast ett
steg medan lösningen till en uppgift i PISA ofta kräver flera steg.
ii) En uppgift i läroboken löses nästan uteslutande med matematik som finns
förklarad (eventuellt med exempel) i just det kapitel uppgiften återfinns4. En
uppgift i PISA kräver ofta matematik från två eller fler kapitel ur läroböckerna.
iii) För i det närmaste alla uppgifter i läroböckerna är all nödvändig data angiven
medan lösningen till en uppgift i PISA kan kräva att eleven tillför data. Uppgifter
som kräver ett allmänt resonemang eller att eleven måste prova (gissa och
kontrollera) sig fram till lösningen finns också representerade i PISA medan
ytterst få uppgifter i läroböckerna låter eleven öva på detta.
iv) En algoritm som fullständigt löser uppgiften eller som måste analyseras av
eleven återfinns ofta i en uppgift i PISA.

                                                  
4 Undantag som bör nämnas är kapitel Drömresan i år 7 och Matte i media i år 9.
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v) I formuleringen till en uppgift i PISA anges ofta en (för eleven) ny regel som
eleven förväntas använda i en beräkning eller kontroll av något som är givet.
vi) En uppgift i PISA testar ofta elevens spatiala förmåga.
vii) För lösningen till en uppgift i PISA har eleven ofta nytta av att resonera
induktivt.
viii) En uppgift i PISA kan ofta lösas genom att flera alternativ beräknas och
bland resultaten väljs svaret ut.
ix) En del av en uppgift i PISA är ofta att eleven skriftligen måste förklara något.
x) En uppgift i PISA består ofta av att eleven måste argumentera för eller emot
alternativa svar.
xi) En uppgift i PISA innehåller ofta två eller fler figurer, tabeller eller diagram
som eleven måste läsa av för att kunna lösa uppgiften.

I uppräkningen ovan är ordet ”ofta” återkommande och bör kanske närmare förklaras. I
diagram 5, avsnitt 3.2 Kvantitativa resultat, återges antalet uppgifter i PISA som innehar
respektive egenskap. Jag har inte på motsvarande noggranna sätt räknat uppgifter med
egenskaperna i läroböckerna utan endast läst dem. Utifrån min läsning skulle jag säga
att för varje egenskap behöver man söka igenom åtminstone 10 gånger fler uppgifter i
läroboken som i PISA för att hitta den.

Någon klassificering med Lithners ramverk (2008) av provuppgifter avsedda för elever i
grundskolans senare år har inte tidigare genomförts. Jag anser att detta examensarbete visar
att ramverk och klassificeringsverktyg också kan vara användbart för analys av prov för
elever i grundskolans senare år.

4.3 Lärdomar inför läraryrket

Att konstruera ett prov i matematik med uppgifter som eleven kan lösa genom att använda
imitativt resonemang är relativt enkelt och tar lite tid i anspråk. För ändamålet kan uppgifter
väljas som liknar de som läraren vet att eleven har övat på. Vid testtillfället är det troligt att
eleven känner igen mycket i uppgifterna och kan mer eller mindre automatiskt imitera vad
eleven tidigare gjort. En fördel med uppgifter av detta slag på prov är att eleven lätt kan se att
mycket övning ger hög utdelning i form av goda resultat. Genom att eleven inte behöver
fundera så mycket på varje uppgift utan nästan direkt kan skriva ned en lösning kan provet
avklaras relativt snabbt. Det betyder att provet kan testa om eleven behärskar en stor mängd
stoff, eller snarare, om eleven klarar av att imitera många olika uppgiftsslag. Ett prov med
uppgifter av imitativ karaktär testar tyvärr inte elevens förmåga att lösa problem, det vill säga
sådana uppgifter eleven inte på en gång vet hur en lösning kan formuleras på, vilket är en
viktig del av matematiken. I kursplanen för matematik i grundskolan (Skolverket, 2009a)
understryks problemlösningens ”centrala plats” i matematikämnet. Vad som kanske är ännu
mer betydelsefullt är att eleven inte nödvändigtvis behöver förstå den matematik eleven
använder för att lyckas på sådana prov med uppgifter av imitativ karaktär. Detta kan leda
eleven att tro att matematik är en stor arsenal av algoritmer som det gäller att lära sig så
många som möjligt av.

Ett prov som består av uppgifter som kräver ett matematiskt kreativt resonemang av eleven
utmanar och testar elevens matematiska kunskaper mer ingående. Eventuellt kan elever
komma att kritisera provet och påstå att det inte testar innehållet i de avsnitt provet skulle
behandla för att de inte kände igen sig. Jag tror att det i så fall är en vanesak. Med fler prov
som kräver kreativitet lär sig eleverna att de måste förstå uppgifterna och kanske till och med
lösa uppgifterna, för att komma underfund med att provet faktiskt behandlar rätt avsnitt i
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läroboken. Att konstruera uppgifter som kräver ett matematiskt kreativt resonemang är
relativt svårt. Konstruktörerna till PISA 2003 har lyckats enligt den studie som jag genomfört.
Vi lärare bör fråga hur de gjorde. De egenskaper som jag observerat under kodningen skulle
kanske till exempel kunna omformas till konkreta råd vid konstruktion av uppgifter som
kräver ett matematiskt kreativt resonemang.

i) Uppgiftens lösning bör kräva material från olika avsnitt som eleven studerat.
ii) Uppgiftens lösning bör bestå av flera steg.
iii) Uppgiften kan vara något öppen, i betydelsen att all nödvändig data inte behöver

vara angiven.
iv) Algoritm kan anges för testning av elevers förmåga att beräkna och diskutera

ingående stegs betydelse för resultatet.
v) En för eleven ny regel kan anges i uppgiften för att testa elevens förmåga att

hantera något nytt.
vi) Någon del som kräver spatial förmåga kan blandas in i uppgiften.
vii) Skapande matematik är inte deduktiv så elever bör få chansen att träna sig i att

resonera induktivt.
viii) Uppgiften kan lösas genom att beräkna skilda fall. Eleven får öva sig i att avgränsa

vilka fall som ska beräknas och utföra flera beräkningar, av vilka en del kanske
kan utföras med ett induktivt resonemang.

ix) Uppgiften kan kräva att eleven förklarar något.
x) Uppgiften kan kräva att eleven argumenterar för något. Som kommentar till

punkterna ix) och x) vill jag nämna att matematiken innehåller mycket och tränar
många förmågor som jag tycker är viktiga, men för de allra flesta kanske förmågan
att förklara och argumentera visar sig vara mest betydelsefulla i deras liv.

xi) Infoga flera diagram eller tabeller som behöver användas för att lösa uppgiften.

I inledningen till detta examensarbete refererade jag till Polya som understryker lärarens
funktion som förmedlare av lämpliga uppgifter till eleven. Uppgifter som är lätta kan förvisso
leda till ökat självförtroende men är kanske inte så utvecklande för eleven som tekniskt
svårare uppgifter eller problem. Det ramverk för klassificering av matematiskt kreativt
resonemang med tillhörande klassifikationsverktyg kan av läraren användas som ledning i
skapandet av lämpliga uppgifter. Detta och andra ramverk för konstruktion av uppgifter sätter
också ord på vad uppgifter kräver vilket inte bara är bra för enskilda lärare utan också för
samtal lärare emellan. Ramverken skapar ett språk kring uppgifters karaktär som är mer rikt
än ett språk byggt på ord som fraser som jag tror är vanliga lärare emellan (lätt eller svår
uppgift, uppgiften testar om eleven kan beräkna en omkrets, lösa en linjär ekvation).

4.4 Kompletterande studier

Det ramverk som används för konstruktion av PISA (se avsnitt 1.3 Matematikuppgifter i
PISA) klassificerar bland annat uppgifterna i innehåll och kompetensnivåer. Jag tror att en
jämförande undersökning av denna klassificering med den klassificering med avseende på
matematiskt kreativt resonemang som genomförts i detta examensarbete skulle kunna vara
intressant. Hur fördelar sig graden av krav på kreativitet för uppgifter av ett visst innehåll? Är
det så att graden av krav på kreativitet följer med att uppgiften får en högre kompetensnivå?
Upptäcker man samband eller avvikelser i frågor som dessa för vissa slag av uppgifter kan de
kanske ge en ökad förståelse för hur uppgifter kan konstrueras för att kräva kreativt
matematiskt resonemang.

Det finns en hel del statistik samlad för PISA 2003 som skulle kunna kombineras i
jämförande studier med undersökningen i detta examensarbete. Till exempel visar statistiken
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att svenska elever har bättre resultat än OECD genomsnittet på 40 uppgifter och uppvisar
sämre resultat på 12 uppgifter (Skolverket, 2004, s. 54). En undersökning skulle kunna bestå i
att söka samband mellan just dessa uppgifter och den kodning uppgifterna har tilldelats.

En annan internationell studie av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap är
TIMSS (Trends in International Mathemathics and Science Study) som organiseras av IEA
(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (TIMSS,
2009). TIMSS riktar sig till elever i årskurs 4 och årskurs 8 i grundskolan samt de som går
sista året på gymnasiet. Det skulle vara intressant med en undersökning och klassificering av
matematikuppgifterna i TIMSS liknande den som genomförts för PISA 2003 för att utöka
kunskaper om skriftliga test i matematik.

I elevens utbildning tror jag att det föreligger risk att imitativt resonemang används i alltför
hög grad vid lösning av uppgifter även inom andra ämnen än matematik som till exempel
kemi och fysik. Det skulle vara intressant att se resultaten av liknande undersökningar som
denna i också dessa ämnen.
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