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Sammanfattning

Matematikdidaktisk forskning med fokus p̊a affekt är relativt nytt och har
framförallt berört matematikelevers attityder, motivation, intresse och matema-
tikängslan och hur dessa p̊averkar elevers inlärning och l̊angsiktiga syn p̊a matema-
tiken. Mindre fokus har riktats mot varierande känslotillst̊and (lokal affekt) under pro-
blemlösning. Att identifiera s̊adana lokala affekter och hur elever hanterar dessa är av
betydelse för att först̊a: varför vissa elever som har tillräckliga matematiska kunskaper,
änd̊a misslyckas med att tillgängliggöra sig dessa, under matematisk problemlösning.

Framg̊angsrika problemlösare har en intim relation till matematiken som ka-
raktäriseras av en estetisk upplevelse av nyvunnen matematisk först̊aelse. Att först̊a
dessa individers problemlösningsprocesser och vilka lokala affekter som utgör deras
estetiska upplevelser kan vara av betydelse för att först̊a hur l̊angsiktig motivation och
intresse för matematikämnet främjas. Ur kommentarsmaterialet för gymnasieskolans
matematik framg̊ar dessutom att matematiklärare förväntas ge elever möjlighet att
upptäcka matematikens egenvärde och f̊a erfara styrkan och skönheten i matematikens
logik.

Föreliggande undersökning beskriver en fallstudie av nio gymnasieelevers arbete
med tv̊a extremvärdesproblem. Den syftade till att undersöka om en känsla av skönhet
var närvarande under problemlösningsprocessen för gruppen, samt vilka lokala affek-
ter (allmänt) och lokala affektvägar (speciellt) som ackompanjerade en s̊adan känsla.
Främst ges en kvalitativ analys av hur elevers lokala affekter kan ha gynnat eller
hämmat den individuella problemlösningsprocessen. Detta görs genom att analysera
tre elevers svar i den problembaserade enkäten tillsammans med en inneh̊allsanalys av
deras lösningsförslag. Dessa fall bedömdes som centrala i föreliggande undersökning.

Av resultatet framgick att lokala affekter som: nyfikenhet, förbryllelse (att vara
bortkommen), förvirring, frustration, upprymdhet, välbehag och ångest har hos nio
gymnasieelever rapporterats i varierande grad. Det p̊aträffades inga väsentliga skillna-
der i dessa lokala affekter mellan de tv̊a problemen. Positiva lokala affektvägar samva-
rierade p̊a ett komplicerat vis med elevers kognition; tillgängliggörandet av individuella
matematiska resurser, kontroll och användning av heuristiker sammanföll med positiva
lokala affektvägar som präglades av genomg̊aende nyfikenhet, förvirring och frustra-
tion i problemlösningen samt problemlösarens självförtroende. I kontrast s̊a förekom
även elevers rapporterade ångestkänslor, vilka hämmade deras tillgängliggörande av
matematiska resurser. Vidare indikerar resultatet att m̊anga av eleverna har en este-
tisk upplevelse av matematisk problemlösning, där n̊agot fler upplevde det tillämpade
problemet som vackert. Individuella skillnader i estetisk upplevelse p̊aträffades som
relateras till elevers upplevda framg̊ang med problemet men ocks̊a väletablerad mate-
matisk intimitet.
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5.4 Sammanfattning av resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6 Metod- och resultatdiskussion 60
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1 Introduktion
Affekt är sv̊ardefinierat. Inom psykologin har begreppet varit utbytbart mot termer som
motivation eller attityder och i matematikundervisningens sammanhang beskriver forskare
affekt i termer av dispositioner, känslor, övertygelser och attityder (Chamberlin, 2010).

Trots bristen p̊a stringenta definitioner s̊a har forskare beskrivit hur affekt p̊averkar
svensk matematikundervisning. Persson (2005) visar i sin longitudinella studie om elevers
begreppsutveckling i algebra under gymnasie̊aren att inlärningen p̊averkas av affektiva fak-
torer som intresse, attityder och känslor. Speciellt berör dessa faktorer elevers generella
intresse och motivation till matematikämnet; attityder hos den enskilde eleven och kamra-
terna; självförtroende och känsla av att lyckas; samt socialt klimat i klassrummet (Persson,
2005, s. 61). En viktig observation av Persson är att elevers bristande självkänsla försämrar
begreppsbildning och ökar missförst̊and.

Inom matematikdidaktisk forskning talas det om ett utbrett fenomen i svensk matematik-
undervisning: matematikängslan, vilket används för att beskriva elever med stor ängslighet
över matematiken. Detta kommer i uttryck i elevers känslor av skräck, avsky, oro, stress, ner-
vositet, panik, vanmakt och mental förvirring (Samuelsson & Muhrman, 2015). Dessa elever
tappar tilltro till sina förmågor och börjar s̊aledes prestera sämre. I Samuelsson och Muhr-
mans (2015) publikation för Skolverket ges tre anledningar till att matematikängslan uppst̊ar:
arbetssättet, lärandeklimatet, och matematikens abstrakta karaktär. Av det sistnämnda s̊a
föresl̊ar Samuelsson och Muhrman att lärare relaterar undervisningsinneh̊all till vardagen.

En stor del av svensk matematikundervisning best̊ar i elevers individuella arbete med
matematikuppgifter av olika slag; s̊aväl rutinuppgifter som icke-rutinenliga matematiska pro-
blem. Däremot visar forskning att elevers inlärning av procedurer och allmän räkning har
”alltför stor dominans i svensk matematikundervisning”(Skolverket, u. å., s. 1). Av egen erfa-
renhet som lärarstudent, s̊a stämmer detta i viss utsträckning. Vidare är det tydligt för mig
att affektiva faktorer har p̊averkan p̊a hur elever bemöter matematiska problemställningar,
s̊aväl rutinuppgifter som renodlade matematiska problem; det är inte sällan som matema-
tiklärare konfronteras med faktumet att vissa elever betraktar rena rutinuppgifter som ma-
tematiska problem, trots att de löst liknande problem tidigare. Det är tydligt att inte enbart
elevers matematiska kunskaper spelar in i problemlösningsprocessen, utan även andra fak-
torer som exempelvis elevers självkänsla samt hur de hanterar känslor som uppkommer vid
mötet och arbetet med matematiska uppgifter.

Studier om problemlösning visar att även när individer har kunskaper om matematis-
ka fakta, definitioner och algoritmiska procedurer s̊a tillgängliggör de inte alltid dessa d̊a en
lösning ska produceras (Carlson & Bloom, 2005, s. 48). Detta relateras bland annat till indivi-
dens överlag negativa eller positiva känslotillst̊and under problemlösning. Ett känslotillst̊and
först̊as i detta arbete som alla de känslor som en individ upplever i ett givet samman-
hang. Detta relateras sedan till begreppet lokal affekt, vilket först̊as som snabbt förändrande
känslotillst̊and under matematisk problemlösning (Goldin, 2000).

Vad gäller kraftfulla problemlösare s̊a präglas ofta deras lokala affekt av relationen mellan
en själv, ens interna representation av matematik och ens självvärde (DeBellis & Goldin,
2006, s. 137), det vill säga hur individen ser p̊a sig själv i relation till matematiken. DeBellis
och Goldin kallar detta matematisk intimitet och de har observerat att intima matematiska
erfarenheter bland annat yttrar sig i problemlösares estetiska upplevelse d̊a de arbetar med
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matematiska problem. Att i undervisningen ge elever möjlighet att utveckla s̊adan intimitet
återspeglas i kommentarsmaterialet för ämnesplanen i matematik:

Förutom att elever i skolan f̊ar en direkt tillämpning av ett matematikinneh̊all
som behandlas, f̊ar de ocks̊a möjlighet att upptäcka matematikens egenvärde.
Det handlar till exempel om att f̊a upptäcka och uppleva styrkan och skönheten
i matematikens logik, resonemang, i geometriska former, i tal samt i sambandet
mellan dessa omr̊aden. (Skolverket, u. å., s. 9).

Skolverket exemplifierar detta med att skönhet kan upplevas i enkla samband ”som att
summan av de udda konsekutiva positiva heltalen blir ett kvadrattal[.]”(ibid.). Det finns
s̊aledes en idé om att lärare, inte bara ska visa vad som kan uppfattas som estetiskt tillta-
lande, utan ocks̊a ge elever möjlighet att själva erfara det; matematikundervisningen ska ge
elever förmåga att se matematikens betydelse för individ och samhälle. Vidare ska de ges
möjlighet att erfara matematikens m̊angfacetterade karaktär (Skolverket, 2017). I matema-
tikens mångfacetterade karaktär s̊a kan upplevelsen av matematisk skönhet inbegripas.

I en kvalitetsgranskning av Lindqvist, Emanuelsson, Lindström och Rönnberg (2003) s̊a
exemplifieras matematikens betydelse för individer i termer av deras positiva erfarenheter och
känsla av överblick, klarhet, mönster och skönhet, vilket ger lust att undersöka och upptäcka
mer (s. 7). I koppling till detta s̊a inbegrips ”lusten att lära” som är ett centralt begrepp
i ämnesplanen för matematik. Ungdomar och vuxna beskriver lusten att lära i termer av
att ha först̊att ett samband eller begripit ett matematiskt problem. Gemensamt för dessa
individer är att lusten att lära är ett resultat av att b̊ada ha känt och tänkt (Lindqvist m. fl.,
2003, s. 5).

I samband med detta följer en rad allmänna fr̊ageställningar som är relevanta för det-
ta arbete: har gymnasieelever upplevelser av matematisk skönhet under matematisk pro-
blemlösning? Vilka lokala affekter uppkommer generellt för en viss grupp gymnasieelever,
och vad kan det ha för betydelse för hur de angriper ett problem? I p̊aföljande bakgrunds-
avsnitt söker jag att ge en översikt kring forskning som delvis behandlat dessa fr̊agor, för
att sedan redogöra för min syftesbeskrivning och forskningsfr̊ageställningar. Inledningsvis
definieras Matematik.

2 Bakgrund

2.1 Vad är matematik?
En definition av matematik ges i studieplanen för forskarutbildningen för matematik p̊a
Linnéuniversitetet. Där framg̊ar att

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och
metodutveckling. All forskning inom matematikämnet inneh̊aller utveckling,
användning, eller analys av metoder. Inom den rena matematiken är abstraktions-
niv̊an s̊a hög att problemställningarna kan analyseras utanför sina ursprungliga
sammanhang. Avgörande orsakssamband isoleras och studeras separat. Begrepps-
bildning och användning av adekvat terminologi blir centrala.
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Inom den tillämpade matematiken är kopplingen till praktiska problemställningar
tydlig och karaktäriseras av en djup först̊aelse av s̊aväl matematikämnet som
tillämpningen. Nytänkande uppst̊ar p̊a olika sätt och nya metoder tillämpas p̊a
klassiska problem eller kända metoder överförs till nya tillämpningsomr̊aden var-
vid de problemställningar som uppst̊ar analyseras (Linnéuniversitetet, 2016, s. 1).

Denna definition motsvarar till viss del den som ges av Nationalencyklopedin (u. å.-c), det
vill säga att matematik är:

en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.[...].
Matematiken är abstrakt: den har frigjort sig fr̊an det konkreta ursprunget hos
problemen, vilket är en förutsättning för att den skall kunna vara generell, dvs.
tillämpbar i en mångfald situationer, men ocks̊a för att den logiska giltigheten
hos resonemangen skall kunna klarläggas.

Här framg̊ar en antydan till skillnaden mellan ren respektive tillämpad matematik. Fördelen
med den förstnämnda definitionen är att den ger mer distinkta definitioner av ren respek-
tive tillämpad matematik, vilket är viktigt med avseende p̊a föreliggande undersökning; i
undersökningen formuleras ett rent och ett tillämpat extremvärdesproblem.

Däremot saknas en aspekt av matematiken - vilken är väsentlig för den livsl̊anga lusten
att lära - och det är dess betydelse för enskilda individer. Studier i matematik frambring-
ar positiva erfarenheter hos individer, men även mycket negativa erfarenheter vilket ibland
resulterar i misslyckande, avst̊andstagande, och ångest som individer tar med sig in i vux-
enlivet (Lindqvist m. fl., 2003, s. 7). Jag gör, likt Lindqvist m. fl., tillägget att matematik
även bör ses som ett orienterande och bildande ämne. Det handlar allts̊a om att

[v]i behöver kunskaper om matematik och inte bara i matematik med tanke p̊a
det livsl̊anga lärandet och allas möjlighet att vara aktiva medborgare (Lindqvist
m. fl., 2003, s. 7).

2.2 Matematisk problemlösning och matematiska problem
Problemlösning är en av de vanligaste aktiviteterna för s̊aväl matematikstuderande som för
matematiker själva. I kursplanen för matematik p̊a gymnasiet framg̊ar att elever ska ges
förutsättningar att utveckla förmåga att

formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier,
metoder och resultat (Skolverket, 2017, s. 1).

I kursplanerna för matematik är det de olika matematiska förmågorna som lärare är tänkta
att bedöma. Problemlösningsförm̊aga först̊as som elevers förmåga att välja olika strategier
för att först̊a ett problem och kunna variera representationer av matematiska begrepp samt
generalisera sina problemlösningserfarenheter, för att p̊a s̊a vis underlätta framtida pro-
blemlösning (Juter, 2014). Att utveckla s̊adana strategier, eller heuristiker (detta begrepp
återkommer jag till) och dess betydelse för hur elever kan lära sig att reglera negativa känslor
under problemlösning utgör en central del av detta arbete.
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Det har historiskt sett inte varit enkelt att definiera vad problemlösning är och vad som
utgör ett matematiskt problem (Schoenfeld, 2016). Vidare s̊a återger Schoenfeld att ordet
problem har historiskt beskrivits som ”en fr̊aga, som är förvirrande eller sv̊ar (s. 4)”. Men
för vem ska det vara förvirrande eller sv̊art? N̊agot som är förvirrande eller sv̊art för en elev
behöver inte vara det för en annan.

Pólya (2004) var en av de första som tog ett systematiskt perspektiv till matematik som
problemlösning och föresl̊ar att ett problem ska inte var för enkelt eller för sv̊art för en elev,
eleven ska ges tid för att presentera sin lösning väl, och eleven bör ha intresse att vilja hitta
en lösning.

I kommentarsmaterialet för matematikundervisning p̊a gymnasiet s̊a framg̊ar att

Ett problem är en uppgift som inte är av standardkaraktär och inte kan lösas
p̊a rutin. Det innebär att varje fr̊ageställning där det inte p̊a förhand för eleven
finns en känd lösningsmetod kan ses som ett problem (Skolverket, u. å., s. 2).

Denna definition är (för undersökningens ändamål) n̊agot för strikt vad gäller problemets
karaktär och att eleven inte har en p̊a förhand känd lösningsmetod. I detta arbete relaxeras
dessa villkor eftersom

1. Deltagarna (nio elever som läser Matematik 4) har inte läst om integral- och differen-
tialkalkylen p̊a över ett år.

2. I föreliggande undersökning vill jag ge deltagarna goda förutsättningar att individuellt
(utan vägledning) kunna angripa problemen.

Vidare s̊a p̊apekar Carlson och Bloom (2005) att tidigare studier (1970-1982) kring
problemlösning försöker definiera ”problem” i termer av det som bidrar till uppgiftens
sv̊arighetsgrad. I nutida forskning r̊ader viss enighet kring att problemets sv̊arighetsgrad be-
ror mer p̊a problemlösarens relation till problemet, än vad det beror p̊a problemställningens
karaktär (Carlson & Bloom, 2005). Av denna anledning tar jag avstamp i följande definition

Problemlösning inkluderar situationer i vilket individen reagerar/svarar p̊a ett
problem som han eller hon inte kan lösa ”bekvämt” p̊a rutin eller med bekanta
procedurer (Carlson & Bloom, 2005, s. 47, min översättning).

2.3 Problemlösningsheuristiker
När det kommer till problemlösning s̊a har Pólya (2004) citerats mest i den tillgängliga
matematikdidaktikforskningen. I huvudsak identifierar Pólya en strategi vid problemlösning
som best̊ar av fyra olika faser:

1. Först måste vi först̊a problemet.

2. Sedan gör vi en plan kring hur vi ska tackla problemet.

3. Varp̊a vi utför planen.

4. Sist tittar vi tillbaka p̊a v̊ar lösning.
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För att fas 1 ska möjliggöras i undervisningen, s̊a måste eleven vilja hitta en lösning och
problemet f̊ar varken vara för sv̊art eller för enkelt (Pólya, 2004). Att först̊a problemet inne-
fattar enligt Pólya att eleven söker bekanta sig med problemet för att uppn̊a ny först̊aelse
och i denna fas nyttjas ibland heuristiker som att rita en figur, introducerandet av lämplig
notation och gissningar. Begreppet heuristik definieras enligt nationalencyklopedin som:

En heuristik används för att göra plausibla antaganden, för att välja eller generera
hypoteser, men innebär i sig inte ett rättfärdigande eller en förklaring av dessa
hypoteser (Nationalencyklopedin, u. å.-b).

Heuristiker är s̊aledes lokala ansatser som används för att komma vidare i ett problem, inte
för att lösa hela problemet.

D̊a vi gör upp en plan används heuristiker som att lösa liknande problem och eventuellt
att omformuleringar av problemet görs. Det förekommer även heuristiker som att dela upp
problemet i mindre bitar eller att man jobbar baklänges, det vill säga att man utg̊ar fr̊an
ett svar och jobbar sig bak̊at. Sista fasen återspeglar det faktum att många problem har
flera lösningar, varför heuristiska processer som att hitta en alternativ lösning, verifiera sitt
resultat och göra generaliseringar även förekommer (Pólya, 2004). En sammanställning av
Pólyas faser och problemlösningsheuristiker framg̊ar i tabell 1.

Fas Problemlösningsheuristiker

Först̊a problemet
Rita figur
Introducera lämplig notation
Gissa.

Gör en plan

Lös liknande problem
Omformulera problemet
Dela upp problem i mindre bitar
Jobba baklänges

Utför planen Bevisar att ens lösning h̊aller

Titta tillbaka
Hitta alternativ lösning
Verifiera sitt resultat
Göra generaliseringar

Tabell 1: Pólyas (2004) problemlösningsfaser och relaterade heuristiker.

2.4 Lokal affekt under problemlösning
Matematikdidaktisk forskning tenderar att fokusera p̊a hur affektiva strukturer som
föreställningar, övertygelser och attityder har p̊averkan p̊a elevers generella motivation och
intresse. Schoenfeld (1989) har visat att s̊adana strukturer formar individers kognition och
har betydelse för hur de förh̊aller sig till matematiska problemställningar. Av denna anled-
ning s̊a är det som Carlson och Bloom (2005) poängterar viktigt att framtida forskning lägger
fokus p̊a affektiva faktorer för att först̊a individers prestationer under problemlösning.

Känslor är viktiga vid problemlösning (Goldin, 2000; DeBellis & Goldin, 2006; Lehman,
D’Mello & Person, 2008; Hannula, 2015) och hur dessa relaterar till framg̊angsrik, kontra
misslyckad problemlösning är en komplex fr̊aga. Ett relevant begrepp i koppling till detta är
Goldins (2000) definition av lokal affekt vilket är:
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[S]nabbt förändrande (och möjligen väldigt subtila) känslotillst̊and som
förekommer under problemlösning - känslotillst̊and, med alla deras nyanser (Gol-
din, 2000, s. 210, min översättning).

Lokal affekt är allts̊a känslor (frustration, nyfikenhet, etc), lokala till en specifik pro-
blemlösningsprocess.

DeBellis och Goldin (2006) har under 15 år utvecklat ett teoretiskt ramverk kring affekt
under indviduell matematisk problemlösning. Detta ramverk återges i avsnitt 3.1. I den lon-
gitudinella studien av DeBellis och Goldin s̊a karäkteriseras grundskoleelevers känslotillst̊and
utifr̊an observationer av individuell problemlösning under uppgiftsbaserade intervjuer. Dessa
intervjuer gjordes under tv̊a år och vid varje intervjutillfälle ges ett antal uppgifter till elever-
na. Utifr̊an intervjuerna s̊a identifieras och karaktäriseras lokala affekter som har betydelse
för individuell problemlösning, bland annat i termer av deras kontroll och användning av
heuristiker under problemlösning. Dessa lokala affekter är: nyfikenhet, förvirring, frustration,
upprymdhet, njutning, tillfredställelse, ångest, och förtvivlan. Debellis och Goldins (2006)
karaktärisering kallas p̊a engelska för Theory of Local-Affective Pathways vilket jag översätter
till Teori om lokala affektvägar (vilket redogörs för i avsnitt 3.1). Lokala affektvägar (eller
bara ”affektvägar”) först̊as som

etablerade sekvenser av lokala affekter som interagerar med problemlösarens re-
surser, kontroll och heuristiker under problemlösning (DeBellis & Goldin, 2006,
s. 134).

Forskning (Hannula, 1999) har visat att affektiva vägar som präglas av kamp och framg̊ang
leder till motivation och intresse, medan affektiva vägar som präglas av kamp, misslyckande
och sorg resulterar i generell ångest.

I en studie av Lehman m. fl. (2008) beskrivs en observationsstudie där 41 studenter som
deltar i ett antagningstest för en juristutbildning och ombeds där att lösa 28 logiska problem.
Efter testet s̊a f̊ar deltagarna titta p̊a en video där de löser problemet, för att sedan bedöma
vilka känslor som framg̊ar vid olika faser av problemlösningen. Förekommande lokala affek-
ter är uttr̊akning, förvirring, nyfikenhet, frustration och glädje. Dessa känslor indikerar högt
engagemang i problemlösningsprocessen. De kunde ocks̊a observera att förekomsten av å ena
sidan förvirring och nyfikenhet, och å andra sidan frustration och glädje, förefaller vara kom-
plementära; förvirring och nyfikenhet förekommer under tiden deltagaren löser problemet,
frustration och glädje förekommer efter.

I Hannulas (2015) studie observeras en 10-̊arig elevs problemlösningsprocess i ett klass-
rum, tillsammans med tv̊a klasskamrater. Eleven f̊ar i uppgift att lösa ett öppet matema-
tiskt problem. Ett flertal olika känslotillst̊and (som inte alla nödvändigtvis har betydelse
för problemlösningen) kunde av Hannula observeras: bekymmer/förfäran, spänning, posi-
tivt intresse, upphetsning, stolthet, skam, humor, uttr̊akning, glädje, njutning, frustration,
häpnad, sorg och ilska/avsmak. Hannula drar slutsatsen att känslor vägleder v̊ar intuition
och uppmärksamhet, varför den har funktionell betydelse för framg̊angsrik problemlösning.
Vidare s̊a har känslor betydelse för individers utveckling av generell motivation till matema-
tikämnet (Hannula, 2015, s. 14).
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2.5 Matematikens estetik
En del av detta arbete best̊ar i att karaktärisera elevers estetiska upplevelse under matema-
tisk problemlösning. Läsaren besparas mödan att nysta ut begreppet estetik, ur ett filosofiskt
perspektiv. Den intresserade läsaren hänvisas här till en artikel av Shelley (2017) som ger
en historisk översikt samt en grundlig problematisering av begreppet. En välkänd definiton
av estetik är att den är studiet av skönhet och dess motsats (Huron, 2009, s. 1). Huron
noterar att estetiken har traditionellt applicerats uteslutande p̊a konst men att med tiden
har filosofer generaliserat estetiken till att beröra skönhet och fulhet i allmänhet.

Trots att studier om affekt p̊a senare år haft stor dragningskraft, s̊a har inte matematikens
estetik f̊att lika mycket utrymme i nutida utbildningsforskning (Sinclair, 2004), men även
för matematikdidaktisk forskning i synnerhet. Detta trots att majoriteten av matematiker
menar att den estetiska kvalitén i matematiken är det som motiverar deras matematiska
undersökning och gör den njutbar (Poincaré, 1924; Hardy, 1940; Russell, 1971). Forskning
indikerar en relation mellan estetik och matematiskt intresse, njutning samt insikt (Sin-
clair, 2004, s. 262). Följdaktligen är det viktigt att identifiera de faktorer som främjar eller
hämmar elevers estetiska responser under matematisk problemlösning (Koichu, Katz & Ber-
man, 2017). Den matematikestetiska upplevelsen anknyter till matematisk intimitet vilket
har betydelse för framg̊angsrika problemlösares lokala affektvägar (DeBellis & Goldin, 2006).

En del matematiker ser matematiken som en studie av skönhet och att denna aspekt är
viktig för ens uppskattning av ämnet i sig (Poincaré, 1924; Hardy, 1940; Russell, 1971). Har-
dy (1940) ger, i sitt verk A Mathematician’s Apology, en framställning av det matematiska
utövandet som efterliknar mer den av en poet eller målare, än den av en fysiker eller ci-
vilingenjör. Matematiken är för Hardy inte bara en övning i att lösa och konstruera problem
som är relevanta för oss i olika sammanhang; den är ett studie av hur ideér och mönster kan
sammanfogas till n̊agot som kan anses vara vackert.

Russell (1971) ställer även han fr̊agan om vad som utgör det matematiska studiet och
hur matematiken kan bidra till skönheten i mänsklighetens existens. Han vidh̊aller att mate-
matikens syfte inte p̊a ett tillräckligt vis kan sammanfattas av dess effektivitet inom natur-
vetenskaperna, utan av nödvändighet även best̊ar i n̊agot av betydligt större djup. Russell
beskriver hur matematiken, som s̊a många andra konstformer, har förmågan att f̊a oss att
känna oss som mer än människa, d̊a vi resonerar kring matematiska ideér och att om ma-
tematikens ses ”p̊a rätt sätt”, s̊a kan den visa sig ha egenskaper som vi vanligen tillskriver
konst, musik och poesi.

Sist vill jag här omnämna Poincaré (1924) och hans syn p̊a skapandet av matematik,
vad som f̊angar v̊art intresse, och s̊aledes vad en matematiker gör, under matematisk pro-
blemlösning. Hans estetiska synsätt är den som är mest i linje med vad som undersöks i
detta arbete, vilket är lokala affekters inverkan p̊a individuell problemlösning.

Poincaré menar att matematikern vill, i sitt undersökande, hitta de mest användbara kom-
binationerna av fakta som kan leda till ett tillfredställande resultat. Det är inte självklart
(enligt Poincaré) vilka av dessa kombinationer som är mest användbara och det är inte heller
självklart hur en matematiker väljer mellan den ena eller den andra kombinationen; det är
bara de stimuli som är mest intensiva som f̊angar v̊art intresse och det är just känslan av ma-
tematisk skönhet som vägleder en matematikers val av kombinationer, som förhoppningsvis
är användbara (Poincaré, 1924). Poincaré återger följande ang̊aende matematisk skönhet:
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Now, what are the mathematic entities to which we attribute this character of
beauty and elegance, and which are capable of developing in us a sort of [a]esthetic
emotion? They are those whose elements are harmoniously disposed so that the
mind without effort can embrace their totality while realizing the details (s. 92).

Observera att Poincaré ger en mer processorienterad syn p̊a matematikens estetik, där allts̊a
den estetiska dragningskraften i en specifik idé, eller kombination av ideér är drivkraften för
att n̊a fram till en lösning p̊a ett problem eller ett bevis.

2.6 Elevers estetiska uppskattning av matematiska problem
I en studie av Dreyfus och Eisenberg (1986) ges matematiska problem till ett antal studenter.
Problemen är konstruerade s̊a att mer än en lösningsmetod kan nyttjas. Dreyfus och Eisen-
berg menar att kriterier som kortfattadhet, allmängiltighet samt att ett problem kan lösas
med enkla lösningsmetoder är avgörande för uppfattad matematisk skönhet i en lösning.
Dreyfus och Eisenberg observerar dock att studenter generellt inte bedömer expertlösningar
som mer eleganta. Vidare s̊a bedömer inte studenterna de eleganta lösningarna som vackrare
än deras egna.

I en studie av Koichu m. fl. (2017) s̊a beskrivs studenternas responser i Dreyfus och
Eisenbergs (1986) undersökning som att: studenternas reaktioner präglades av förväntan
att deras framg̊ang med uppgiften skulle bedömas och inte jämförelsen med ”mer eleganta
lösningar”. Av denna anledning kan studenterna känt motvillighet i att bedöma de eleganta
lösningarna som vackra. Koichu m. fl. (2017) understryker vikten av att miljön i vilken
eleverna arbetar med matematiska problem för att utveckla ett estetiskt förh̊allningssätt
inger en känsla av säkerhet och tro p̊a framg̊ang. Detta har ocks̊a observerats i en mer
omfattande studie av vilka matematiska problem som tyska gymnasieelever finner estetiskt
tilltalande (Brinkmann, 2009). I föreliggande undersökning görs ett urval av elever, som
skulle kunna tänkas ha möjlighet att ge framg̊angsrika lösningar p̊a de valda problemen, och
s̊aledes ge uttryck för en matematikestetisk upplevelse.

En explorativ fallstudie av Koichu, Katz och Berman (2007) vilken berör nio studenters
estetiska preferenser söker att ge en preliminär student-centrerad modell av idén om ”vackra
problem”. Undersökningen söker karaktärisera studenternas estetiska omdömen genom att
att l̊ata dem arbeta med tre problem vilka har fler än en lösningsmetod, varav en är mer
kortfattad (Koichu m. fl., 2007, s. 3). Efter att de arbetat med problemen fyller de i en enkät
som belyser sv̊arighet, utmaning och skönhet i de givna problemen.

Koichu m. fl. (2007) resultat visar att det, i deras studie, inte fanns n̊agon korrellation
mellan sv̊arighet och skönhet eller utmaning och skönhet. Vidare är inte heller problemfor-
muleringarna viktiga för studenternas estetiska omdömen. Koichu m. fl. (2007) huvudsakliga
resultat best̊ar i en student-centrerad modell för vad som utgör ett ”vackert problem”. Delar
av denna som är relevanta för föreliggande arbete är:

1. Studenters individuella självförtroende som problemlösare spelar stor roll för deras
estetiska bedömanden.

2. Estetiska aspekter inbegrips i meta-kognitiva processer som exempelvis planering och
självövervakning under problemlösning (se bland annat Silver & Metzger, 1989; Goldin,
2000; Koichu m. fl., 2007, s. 119).
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I studien av Brinkmann (2009) ombads 168 gymnasieelever att fylla i en enkät som
berör fr̊agan ”vad är ett vackert matematiskt problem?”. Resultatet av studien visar bland
annat att elever p̊a gymnasiet menar att ett vackert problem ska beröra ett ämne som är
intressant, relatera till realistiska tillämpningar i vardagen samt ha en enkel lösning. Detta
resultat är i linje med Samuelsson och Muhrman (2015) och deras förslag för att förebygga
matematikängslan i svensk matematikundervisning.

I mitt arbete undersöker jag gymnasieelevers lokala affekter under matematisk pro-
blemlösning av tv̊a olika slag; det ena matematiska problemet är ett rent s̊adant och det
andra är ett tillämpat. Att undersöka skillnaden i den estetiska uppskattningen av s̊adana
problem inspireras främst av Brinkmanns (2009) resultat att problemets realistiska och verk-
lighetsanknutna karaktär är viktig för elever. Av denna anledning antas allts̊a en högre grad
av gillande och en känsla av skönhet att kunna utläsas ur arbetet med ett tillämpat mate-
matiskt problem.

2.7 Begreppsdefinitioner
Detta arbete berör ett matematikdidaktiskt forskningsomr̊ade som är begreppsligt inveck-
lat. Av denna anledning redogör jag här för den begreppsapparat som används i föreliggande
arbete. I den löpande texten hänvisas läsaren till detta avsnitt och vid behov återges defi-
nitionerna explicit. Här nedan framg̊ar s̊aledes en lista över relevanta begreppsdefinitioner
som även förekommit i föreg̊aende introduktion- och bakgrundsavsnitt:

• Affekt: först̊as som ett paraplybegrepp, i vilket inbegrips en mängd olika delbegrepp
som inom matematikdidaktisk forskning är vanligt förekommande. Dessa delbegrepp
är bland annat motivation, attityder, dispositioner, känslor och övertygelser.

• Estetik: En välkänd definiton av estetik är att den är studiet av skönhet och dess
motsats (Huron, 2009, s. 1).

• Känslor : är ett begrepp som är utbytbart mot det psykologiska begreppet emotion
(Nationalencyklopedin, u. å.-a). emotioner kan definieras som:

känsla, sinnesrörelse, tillst̊and som rädsla, vrede, glädje eller sorg.
Utmärkande för emotioner är att de har ett objekt, t.ex. n̊agot man är
rädd för. [...]. Funktionellt kan emotioner ses som knutna till handlings-
dispositioner. De bidrar allts̊a till att rikta v̊ara handlingar mot bestämda
mål. [...]. Den dominerande uppfattningen är att emotioner uppkommer ef-
ter en relativt utförlig kognitiv analys av situationen, varvid värderingar och
bedömningar av olika handlingsalternativ anses ha betydelse för den resul-
terande emotionen (Nationalencyklopedin, u. å.-a).

I detta arbete använder jag ordet känsla istället för emotion.

• Estetiska känslor : är känslor som uppkommer när en person uppfattar och bedömer ett
sinnesintryck för dess estetiska dragningskraft (Schindler m. fl., 2017). Dessa känslor
ges en mer finkornig beskrivning i avsnitt 3.2.
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• Känslotillst̊and: berör det faktum att individer ofta inte erfar endast en känsla vid ett
tillfälle utan kan uppleva flera känslor samtidigt eller i närhet till varandra. Dessutom
kan det vara s̊a att vi har känslor om känslor, exempelvis att vi kan känna oss frustre-
rade över att vi känner oss ångestfyllda, etc. I detta självständiga arbete först̊as allts̊a
ett känslotillst̊and som alla de känslor som en individ upplever under en given episod,
vilka kan vara övervägande positiva eller negativa s̊adana.

• Lokal affekt: ”[S]nabbt förändrande (och möjligen väldigt subtila) känslor som
förekommer under problemlösning - känslotillst̊and, med alla deras nyanser” (Goldin,
2000, s. 210, min översättning).

• Global affekt: först̊as som de delbegrepp inom affekt vilka beskriver mer stabila och
l̊angsiktiga förh̊allningssätt till matematiken (DeBellis & Goldin, 2006), exempelvis mo-
tivation, attityder, dispositioner, och övertygelser. Global affekt kommer bland annat i
uttryck hos individers tro p̊a en själv som bra eller d̊alig problemlösare (Goldin, 2000).
Global affekt i form av exempelvis attityder antas resultera fr̊an lokala affektvägar som
blir väletablerade hos individen (Goldin, 2000, s. 210).

• Lokala Affektvägar : är etablerade sekvenser av lokal affekter som interagerar med pro-
blemlösarens resurser, kontroll och allmänna strategier under problemlösning (DeBellis
& Goldin, 2006, s. 134).

• Affektbaserade kompetenser : sätt p̊a vilket matematiska problemlösare kan dra nytta
av lokal och global affekt för att vägleda deras steg, och influera kognition p̊a ett
konstruktivt sätt som ökar problemlösningsförmågan (Goldin, 2000, s. 212).

• Resurser : definieras som begreppsförst̊aelse, kunskap, fakta och procedurer som
används under problemlösning (Carlson & Bloom, 2005).

• Kontroll: berör kognitiva beteenden och val som görs under lösningsvägen. Detta inklu-
derar bland annat: val och implementering av resurser och strategier samt beteenden
som avser att avgöra effektiviteten med vilket fakta, tekniker och strategier används.
Kontroll kan delas in i tre underkategorier. Initialt kognitivt engagemang berör an-
strängningar att läsa och först̊a ett givet problem genom att etablera det som är givet
och det som är målet. Engagemang under problemlösningen berör ansträngningen hos
en problemlösare att föra samman redan existerande information med ny information
samt konstruktionen av logiskt förbundna p̊ast̊aenden. Meta-kognitivt engagemang in-
nefattar problemlösarens reflektioner kring effektiviteten i ens kognitiva aktiviteter
och p̊aföljande självreglerande beteenden som exempelvis att kunna hantera diverse
känslotillst̊and (Carlson & Bloom, 2005).

• Heuristiker : Heuristiker är ansatser som används för att komma vidare i ett problem,
inte för att lösa hela problemet (se bland annat Pólyas (2004) heuristiker som används
för att först̊a ett problem).

• Problemspecifika metoder : först̊as som de procedurer eller metoder vilka (till skill-
nad fr̊an heuristiker) nyttjas specifikt i den givna problemställningens sammanhang. I
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föreliggande arbete är allts̊a en problemspecifik metod för att lösa extremvärdesproblem
att exempelvis använda sig av derivatans nollställen som strategi för att hitta en funk-
tions extrempunkter.

2.8 Syfte
Med föreg̊aende introduktion och bakgrund vill jag nu ge en konkret framställning av syftet
med föreliggande arbete. Mitt arbete syftar till att:

1. Undersöka om en känsla av skönhet är närvarande under problemlösningsprocessen för
en grupp gymnasieelever samt vilka lokala affekter (allmänt) och lokala affektvägar
(speciellt) som ackompanjerar en s̊adan känsla.

2. Ge exempel p̊a hur elevers lokala affekter gynnar eller hämmar den individuella pro-
blemlösningsprocessen.

Med detta arbete önskar jag att ge matematiklärare en idé om vilka känslor gymnasiee-
lever kan bära p̊a under tiden de sitter i svenska klasssrum och löser matematiska problem.
Min förhoppning är även att resultatet kan ge viktig information om vilken typ av mate-
matisk instruktion som kan implementeras för att öka sannolikheten att en elev hamnar i
positiva affektvägar, som inte bara kan skapa framg̊angsrika problemlösare men kan ocks̊a
göra problemlösning till en njutningsfull upplevelse. Förhoppningen är att detta i sin tur
kan ge elever goda förutsättningar att upptäcka skönheten och egenvärdet i det matematis-
ka utövandet. Vidare önskar jag att utförligt testa en metodkombination (problembaserad
enkät och inneh̊allsanalys av lösningsförslag) och s̊aledes bidra med nya angreppssätt, i ett
framväxande matematikdidaktiskt forskningsfält med fokus p̊a affekt.

2.9 Fr̊ageställningar
Jag redogör nu för de fr̊ageställningar jag önskar f̊a svar p̊a:

1. Vilka själv-rapporterade lokala affekter uppkommer för en grupp gymnasieelever vid
arbetet med ett tillämpat respektive ett rent extremvärdesproblem och när uppkommer
de?

2. Hur skiljer sig känslor av skönhet och gillande (p̊a grupp- och individniv̊a) i arbetet
med ett rent respektive ett tillämpat extremvärdesproblem?

3. Vilka lösningsmetoder kan elever tänkas använda och vilka använder de i arbetet med
ett tillämpat respektive ett rent extremvärdesproblem?

4. P̊a vilket sätt kan gymnasieelevers själv-rapporterade lokala affektvägar under pro-
blemlösning sägas ha betydelse för deras matematiska resurser, heuristiker och kon-
troll?

Fr̊aga 1 och 2 kommer att besvaras genom att analysera elevers arbete med tv̊a problem-
baserade enkäter, vid tv̊a olika tillfällen, inneh̊allande tv̊a extremvärdesproblem samt ett
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antal fr̊agor som berör hur eleverna ser p̊a sin problemlösningsförmåga samt intensiteten och
förekomsten av lokala affekter.

Arbetet med de tv̊a olika extremvärdesproblemen redovisas av eleverna, i enkäten. Ut-
ifr̊an Carlson och Blooms (2005) tabulering av problemlösares resurser, kontroll, och heu-
ristiker samt problemspecifika metoder (vilket är mitt tillägg till tabuleringen) görs en in-
neh̊allsanalys av elevernas lösningsförslag. Ett antal problemspecifika metoder (eller prospek-
tiva lösningsförslag) återges i avsnitt 4.6.1 och 4.6.2. Med inneh̊allsanalysen s̊a besvaras fr̊aga
3 och 4.

3 Teoretiska ramverk
Här följer nu mitt teoretiska ramverk som tillsammans med tidigare introduktions- och bak-
grundsavsnitt ligger till grund för analys och bearbetning av resultat.

3.1 Lokala affektvägar
3.1.1 Teori om lokala affektvägar

Goldin (2000) redogör för ett ramverk vilket ämnar att beskriva relationen mellan lokal
affekt under matematisk problemlösning och kognitiva system som: verbala och syntaktiska
system; imagistiska system; formella notationssystem; system för planering, uppföljning och
exekutiv kontroll (s. 209).

Goldin hävdar att

Global affekt (inklusive attityder) kan antas resultera, i alla fall delvis, fr̊an vägar
i lokal affekt som blir väletablerade (Goldin, 2000, s. 210, min översättning).

Väletablerade gynnsamma lokala affektvägar kan best̊a i att problemlösaren exempelvis kon-
sekvent agerar p̊a känslor av nyfikenhet genom att använda heuristiker vid problemlösning
(beskrivs i p̊aföljande delavsnitt) för att först̊a problemet som att rita figurer eller generera
antaganden. Vidare utgörs väletablerade affektvägar av problemlösarens förmåga att kun-
na ta frustration och förvirring som ett tecken p̊a att ändra strategi snarare än tecken p̊a
misslyckande.

Det huvudsakliga antagandet som görs av Goldin (2000) är att ”lokal affekt är avgörande
för den struktur av olika kompetenser som leder till framg̊ang eller misslyckande” (s. 211,
min översättning) och att målet med teorin om lokala affektvägar är att identifiera affektba-
serade kompetenser vilka kan vägleda problemlösare och p̊averka kognitiva funktioner som
är väsentliga för framg̊angsrik problemlösning. Dessa kompetenser beskrivs i termer av tv̊a
olika affektvägar (positiv och negativ) som antas ge upphov till framg̊angsrik respektive
fruktlös problemlösning, vilken även avgör strukturen hos en individs globala affekt (allts̊a
om individien återger positiv eller negativ global affekt).

I figur 1 framg̊ar olika lokala affekter som förväntas förekomma ofta hos individer under
problemlösning och hur dessa tillst̊and ger upphov till diverse heuristiker (se avsnitt 2.7
för definition av heuristik). Goldin (2000) beskriver allts̊a hur lokala affekter relaterar till
olika heuristiker, som exempelvis ”om nyfikenhet p̊aträffas under problemlösning, s̊a antas
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upptäckande heuristiker att uppkomma s̊a som att testa specialfall och försök att generalisera
mönster”. I figur 1 framg̊ar att ifyllda linjer indikerar lokala affekter som tros förekomma
ofta hos elever och streckade linjer indikerar vilka typer av heuristiker som kan framkallas
av dessa.
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Figur 1: Lokala affekter som interagerar med heuristiker. Figur hämtad fr̊an (Goldin, 2000,
s. 213, figur 1).

Jag tänker nu återge den sammanfattning som ges av Goldin, av de tv̊a affektvägarna som
framg̊ar i figur 1. Nyfikenhet (curiosity) kan resultera i en känsla av förbryllelse (puzzlement).
Allts̊a en känsla av att vara bortkommen när nyfikenheten inte snabbt tillfredställs av att
individen hittat en lösning. Förbryllelse följs sedan av en känsla som kan kan framkalla
s̊aväl välbehag som obehag vilket är förvirring (bewilderment). Denna känsla karaktäriseras
ofta av att man är disorienterad i sitt arbete. Om inte arbetet med problemet slutar här s̊a
kan en brist p̊a framg̊ang resultera i frustration (frustration) som antingen gör att individen
avbryter problemlösningen (en negativ lokal affektväg) men kan, om individen fortsätter,
leda till nya insikter som ger upphov till självupplevd uppmuntran (encouragement). Detta
kan sedan leda in i välbehag (pleasure) när problemet börjar släppa, upprymdhet (elation)
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när en viktig insikt förekommer, och slutligen tillfredställelse (satisfaction) när problemet
upplevs som löst (en positiv lokal affektväg).

Frustration kan leda till ångest (anxiety) över negativa konsekvenser av misslyckad pro-
blemlösning, som exempelvis lärarens godkännande eller d̊aliga betyg. Utvecklad ångest kan
sedan resultera i generell rädsla eller förtvivlan (Fear/despair) hos individen (Goldin, 2000,
s. 212-213). Observera här att den negativa affektvägen är vanligt förekommande, vilket ti-
digare diskuterats, i termer av utbredd matematikängslan hos svenska elever (Samuelsson &
Muhrman, 2015).

Sist i detta delavsnitt vill jag belysa en viktig kontaktpunkt mellan å ena sidan känslor
som relaterar till estetiskt bedömande och å andra sidan lokal affekt. Goldin p̊apekar att

Dessa sekvenser av lokala affekter har konsekvenser - gillande eller ogillande av ett
problem, gillande eller ogillande av en själv i relation till problemlösningen - som
kan överföras till andra problemlösningssituationer (s. 214, min översättning).

P̊a liknande sätt karaktäriseras estetiska känslor, vilka utgör känslor som relaterar till
bedömandet av upplevd estetisk dragningskraft, det vill säga en upplevd skönhet eller gil-
lande, i ett stimuli. Exakt vilka känslor som är estetiska återkommer jag till i avsnitt 3.2.

Enkätfr̊agorna i detta arbete tar avstamp i teorin om lokala affektvägar och söker f̊a svar
p̊a huruvida dessa lokala affekter förekommer och hur elevers själv-rapporterade lokala af-
fektvägar relaterar till framg̊ang eller motg̊ang i den individuella problemlösningsprocessen.
Vidare s̊a inneh̊aller enkäten tv̊a fr̊agor som berör estetiska känslor för att undersöka huruvi-
da en estetisk upplevelse av problemlösningsprocessen sammanfaller med framg̊angsrika pro-
blemlösningsstrategier.

I nästa delavsnitt återges de typer av heuristiska processer som relateras till de tv̊a
olika affektvägarna i Goldins (2000) artikel. Detta, tillsammans med Carlson och Blooms
(2005) tabulering av resurser, kontroll och heuristiker utgör ett underlag för analys av elevers
lösningsförslag i detta självständiga arbete.

3.1.2 Resulterande heuristiker utifr̊an lokal affekt

Fr̊an figur 1 s̊a framg̊ar hur olika heuristiker kan framkallas av de lokala affekterna. I ta-
bell 2 ges en sammanställning av de heuristiker som olika affekter tros förutsäga. Här har
jag markerat (med citationstecken) olika kännetecken för gynsamma heuristiker vilka är:
avvikande undersökande (mindre fokus p̊a enskilt mål och mer p̊a möjligheter i problem-
situationen); användandet av specialfall; söker att generalisera mönster; jobbar utifr̊an ett
enklare problem; ritar diagram; användandet av gamla och p̊alitliga metoder eller algoritmer;
att börja fr̊an början med problemet; att testa ett nytt tillvägag̊angssätt; göra nya antagan-
den; sökan efter andra tolkningar. Dessa positiva heuristiker kan kontrasteras med de som
resulteras av negativ affekt vilka är: försvarsmekanismer i form av exempelvis undvikande
av problemsituationen; auktoritets-baserad problemlösning där eleven gissar önskvärda svar
eller omdömeslöst imiterar en procedur som ges av lärare.

I tabell 2 beskrivs Goldins (2000) karaktärisering av relationen mellan lokala affekter och
heuristiker. I tabellen markeras heuristikerna med ett heltal för kunna skilja dem åt fr̊an
beskrivningen av dem i tabellen.
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Tabell 2: Heuristiker som medförs av de olika lokala affekterna (Goldin, 2000, s. 214-217).

Lokala affekter heuristiska processer

Nyfikenhet

Upptäckande:
(1)”Avvikande undersökande” där fokus
ligger mindre p̊a ett enskilt m̊al och mer p̊a vad som kan
hända i problemsituationen. Undersökande av (2)”specialfall”.
Problem-definierande:
Fr̊agan om varför en viss sak inträffar
i problemsituationen. (3)”Söker att generalisera mönster”.

Förbryllelse (att vara
bortkommen)

Möte med oväntad information och behov av
att lösa en obesvarad fr̊aga. Användandet av
”specialfall”, (4)”enklare problem”, (5)”rita diagram”.
Individen söker att först̊a problemet.

Förvirring

Olöst aspekt kring hur man ska fortsätta med problemet.
Misslyckande att först̊a problemet.
Problemlösaren söker först̊a problemet p̊a nytt.
Präglas av användandet av (6)”gamla och p̊alitliga”
metoder eller algoritmer.

Frustration

Brist p̊a framsteg:
En process har försökts och försökts igen
utan framg̊ang eller resulterat i bristande ny först̊aelse.
stategier som:
(7)”börja fr̊an början”,
(8)”börja med nytt tillvägag̊angssätt”,
(9)”försök med enklare problem”,
(10)”gör nya antaganden”.

Ångest, rädsla och
förvtivlan

Matematiskt problem
blir ett socialt problem:
överlevnadskompetenser som t.ex.
(11) Undvikande av problemlösningssituationen.
(12) Auktoritets-baserad problemlösning (eleven gissar vilket
svar som är önskvärt eller omdömeslöst imiterar en procedur som
ges av ens lärare)
för att bli av med ångest.

Uppmuntran och
välbehag

Uppmuntran pga framsteg:
(13) fortsatt användande av en metod
och njutning d̊a metoden fungerar

Upprymdhet och till-
fredställelse

”Aha” upplevelse:
(14) Ett uttryck kan väsentligen förenklats.
(15) Relationer till andra problem etableras.
Upprymdhet som resulterar i
(16)”söker efter andra tolkningar” ((17) ”kolla tillbaka”).
Njutning vid lösning av problemet.
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3.2 Vilka lokala affekter under problemlösning kan sägas utgöra
estetiska känslor?

D̊a en individ bedömer eller utvärderar ett konstverk, lyssnar p̊a musik, eller läser ett styc-
ke poesi, s̊a är det inte sällan att dessa stimuli följs av distinkta känslor som glädje eller
sorg. Begreppet estetiska känslor söker karaktärisera de känslor som är relevanta i kopp-
ling till bedömandet av skönhet i givet stimuli. Men hur definierar vi d̊a detta begrepp (se
sammanfattad definition i avsnitt 2.7)?

Menninghaus m. fl. (2018) p̊apekar att ett problem i forskning kring estetiska känslor
är bristen p̊a definitioner som tydligt avskiljer dessa känslor fr̊an vanliga känslor. Utifr̊an
s̊aväl filosofiska som psykologiska perspektiv utvinner Menninghaus m. fl. (2018) fyra krav
p̊a egenskaper hos estetiska känslor:

1. Estetiska känslor är känslor som alltid inkluderar en estetisk utvärdering/uppskattning
av föremål eller händelser som beaktas.

2. Individuella estetiska känslor är differentierade till en mängd olika typer av estetis-
ka dygder, eller, definierade i subjektiva termer, olika typer av estetiska tilltalanden.
Upplevd skönhet är bara en av dessa, även om den är den främsta av flera olika.

3. Som en funktion av deras p̊averkan p̊a subjektiv estetisk uppskattning, s̊a är estetiska
känslor förknippade med subjektivt upplevd njutning eller missnöje under en given
emotionell episod.

4. Av samma anledning är estetiska känslor förutsägbara för resulterande gillande eller
ogillande (Menninghaus m. fl., 2018, s. 50-51, min översättning).

Punkt 1 utgör första klassen av estetiska känslor enligt Menninghaus m. fl. vilka är de
som bidrar med ett estetiskt bedömande; ett konstverk bedöms som vackert, eftersom den
fascinerar, överaskar eller shockar oss (Menninghaus m. fl., 2018, s. 17). Vidare s̊a best̊ar
den andra klassen (punkt 2) av estetiska känslor i ord som inte är känslotermer utan gör
istället direkt anspr̊ak p̊a ett objekts estetiska dygd eller värde, exempelvis en känsla av
skönhet, livlighet eller rytm. Estetiska känslotillst̊and kan best̊a i blandade positiva och
negativa estetiska känslor (Menninghaus m. fl., 2018, s. 3). Dessa ger sedan upphov till en
subjektiv uppskattning hos individen, vilket framg̊ar i punkt 3. Slutligen s̊a innebär punkt
4 att dessa estetiska känslor sedan har förutsägbar kapacitet vad gäller resulterat gillande
eller ogillande av ett givet stimuli, exempelvis ett konstverk, eller ett stycke musik eller poesi,
eller den matematiska problemlösningen som händelse.

Den subjektiva estetiska upplevelsen i samband med matematisk problemlösning för en
person kan s̊aledes operationellt definieras utifr̊an dessa känslor:

En estetiskt tilltalande problemställning är en problemställning, vars variation i
lokala affekter, även innebär en högre grad av gillande eller upplevd känsla av
skönhet.

Menninghaus m. fl. (2018) urskiljer vilka egenskaper som är typiska och definierande för
estetiska känslor. I deras diskussion p̊apekas dock att fler undersökningar krävs för att avgöra
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vilka estetiska känslor som bäst karaktäriserar ett givet omr̊ade (s. 54). Diverse skalor för att
mäta känslor i relation till stimuli har tidigare utformats och används i psykologisk forskning.
Schindler m. fl. (2017) har utvecklat en s̊adan, som explicit mäter estetiska känslor. Denna
skala som kallas AESTHEMOS-skalan (Eng. The Aesthetic Emotions Scale), vilken utgör
grunden till utvecklandet av ett datainsamlingsverktyg i föreliggande undersökning.

3.2.1 AESTHEMOS-skalan

Schindler m. fl. (2017) utformar i deras artikel en ämnesoberoende enkät, vars syfte är att
urskilja de distinkta estetiska känslor som förekommer inom ett givet omr̊ade, för ett givet
stimuli. Författarna p̊apekar att enkäten inte enbart utformats utifr̊an klassiskt estetiska
principer (litteratur, musik och konst) utan även för andra omr̊aden som exempelvis: naturen,
fysisk attraktion, design och konsumtionsprodukter och kan av denna anledning vara relevant
även i ett matematikestetiskt sammanhang.

För att utveckla denna enkät gjorde Schindler m. fl. följande:

1. En operationell definition av estetiska känslor erh̊alls via s̊aväl ett teoretiskt som ett
empiriskt tillvägag̊angssätt best̊aende av en omfattande översikt av teoretiska iden-
tifieringar av estetiska känslor samt empiriska studier kring ord som används för att
beskriva stimuli med estetisk dragningskraft inom olika omr̊aden.

2. Eftersom enkäten ska vara ämnesoberoende s̊a inkluderas initialt även de känslor som
inte starkt efterliknar de prototypiska estetiska känslorna, men som änd̊a kallats este-
tiska känslor i vissa publikationer.

3. För att avgöra vilka artiklar som inkluderas i den slutgiltiga enkäten utförs en fältstudie
p̊a sammanlagt 506 individer som precis varit p̊a bland annat biobesök, teater, eller
konstutställning. Enkäten som används för fältstudien utformas med utg̊angspunkt i
punkt 1 och 2.

Efter en analys av fältstudien i punkt 3 sammanställs den slutgiltiga enkäten (Schindler m. fl.,
2017, S1 Appendix) som kallas AESTHEMOS-skalan. I mitt arbete används en bearbetning
av AESTHEMOS som är mer lämplig i en matematisk problemlösningssitiuation. Denna
bearbetning görs nu i samband med beskrivningen av de känsloklasser och underskalor,
vilka artiklarna i (Schindler m. fl., 2017, S1 Appendix) relaterar till.

Efter en omfattande litteraturstudie kring vilka känslotermer som använts i forskningen
för att beskriva estetiska bedömanden, s̊a utkristalliserar Schindler m. fl. (2017) fyra olika
känsloklasser: Prototypiska Estetiska Känslor, Behagliga Känslor, Epistemiska Känslor, och
Negativa Känslor. De prototypiska känslorna är de känslor vilka det generellt sett r̊ader
konsensus om inom forskningssamfundet (Schindler m. fl., 2017, s. 2).

Dessa känslor f̊angar upp estetisk uppskattning, obereonde av upplevt behag (i
termer av positiva känslor) av en estetisk upplevelse (Schindler m. fl., 2017, s. 28).

De prototypiska estetiska känslorna utgörs av följande underskalor: (1) Känsla av
skönhet/gillande, (2) Fascination, (3) Att bli rörd, (4) Vördnad, (5) Förtjusning, och (6)
Nostalgi, vilka även framg̊ar i tabell 3. Dessa underskalor innefattas i Menninghaus m. fl.
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(2018) första klass av estetiska känslor, det vill säga de känslor som inte utgör känslotermer
utan gör direkt anspr̊ak p̊a en estetisk dygd.

Schindler m. fl. (2017) p̊apekar att i deras analys framgick att skönhet och gillande inte
p̊a ett enkelt sätt kunde separeras och fick därför ing̊a i samma underskala (s. 29). De visar
ocks̊a med en explorativ faktoranalys att inkluderandet av underskalorna Förtjusning och
Nostalgi utifr̊an litteraturstudiet inte kunde rättfärdigas. S̊adana känslor anses inte heller
vara relevanta i en problemlösningskontext. Fr̊an samma avsnitt är det värt att poängtera
att inga av de prototypiska estetiska känslorna har rapporterats i tidigare forskning kring
lokal affekt. När det gäller elevers estetiska upplevelse under problemlösning är det relevant
i detta arbete att även undersöka förekomsten av dessa känslor.

Känsloklassen Behagliga känslor är alla de känslor vilka har positiv valens: (7) Glädje,
(8) Humor, (9) Livlighet, (10) Energi, och (11) Avslappning, vilka framg̊ar i tabell 3. Notera
här att underskalorna (7) Glädje, och (8) Humor har observerats i tidigare studier kring lokal
affekt i matematisk problemlösning. De Epistemiska känslorna är alla de estetiska känslor
som relaterar till sinnets nöjen: (12) Överraskning, (13) Intresse, (14) Intellektuell utmaning,
och (15) Insikt. Här är det framförallt underskala (13) som observerats i tidigare forskning
kring lokal affekt. Sist s̊a utgör de Negativa Känslorna alla de estetiska känslor vilka har
negativ valens: (16) Känsla av fulhet, (17) Uttr̊akning, (18) Förvirring, (19) Ilska, (20)
Oro, och (21) Sorg (Schindler m. fl., 2017, s. 29-31). Känsloklassen Negativa känslor är den
som mest frekvent observerats i tidigare forskning kring lokal affekt under problemlösning
där allts̊a underskalorna (17)-(21) observerats i stor utsträckning. En sammanställning av
känsloklasserna, underskalorna och relaterade AESTHEMOS enkätfr̊agor framg̊ar i tabell 3.
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Känsloklasser och Underskalor Artiklar

Prototypiska estetiska känslor
Känsla av skönhet/Gillande (1)
Fascination (2)
Att bli rörd (3)
Vördnad (4)
Förtjusning (5)
Nostalgi (6)

Gillade det (1)
Fann det vackert (1)
Var imponerad (2)
Fascinerade mig (2)
Kände mig rörd (3)
Kände mig djupt rörd (3)
Fann det storslaget (4)
Kände vördnad (4)
Kände n̊agot underbart (5)
Var förtrollad (5)
Kände mig nostalgisk (6)
Kände mig sentimental (6)

Behagliga känslor
Glädje (7)
Humor (8)
Livlighet (9)
Energi (10)
Avslappning (11)

Gladde mig (7)
Gjorde mig lycklig (7)
Roade mig (8)
Fann det roligt (8)
Sporrade mig (9)
Var uppfriskande (9)
Motiverade mig att göra n̊agot (10)
Gav mig energi (10)
Lugnade mig (11)
Var avslappnande (11)

Epistemiska känslor
Överraskning (12)
Intresse (13)
Intellektuell utmaning (14)
Insikt (15)

Förbryllade mig (12)
Överraskade mig (12)
Gjorde mig nyfiken (13)
Väckte mitt intresse (13)
Umanade mig intelektuellt (14)
Var mentalt engagerad (14)
Kände en plötslig insikt (15)
Kände en djupare mening (15)

Negativa känslor
Känsla av fulhet/ogillande (16)
Uttr̊akning (17)
Förvirring (18)
Ilska (19)
Oro (20)
Sorg (21)

Fann det osmakligt (16)
Fann det fult (16)
Kände mig likgiltig (17)
Kände mig uttr̊akad (17)
Kände mig förvirrad (18)
Var oroande (unsettling) för mig (18)
Gjorde mig aggressiv (19)
Gjorde mig arg (19)
Oroade mig (20)
Kände mig betryckt (oppressed) (20)
Gjorde mig ledsen (21)
Kände mig melankolisk (21)

Tabell 3: AESTHEMOS-skalan. I tabellen framg̊ar de estetiska känsloklasserna, deras un-
derskalor (numrerade 1-21) samt hur artiklarna i bilaga (Schindler m. fl., 2017, S1 Appendix)
relaterar till dessa. Tabellen är hämtad fr̊an (Schindler m. fl., 2017, s. 27, tabell 4).

3.2.2 Lokala estetiska affekter

Den enkät som framg̊ar i bilaga (Schindler m. fl., 2017, S1 Appendix) och återges i tabell 3
ger en stor bredd p̊a möjliga estetiska känslor som kan uppkomma för ett visst stimuli. Men
Schindler m. fl. p̊apekar att vissa av de underskalor som framg̊ar i enkäten kan utelämnas
beroende p̊a vilket stimuli som en forskare önskar undersöka. I tabell 4 framg̊ar en syntes
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av:

• de lokala affekter under problemlösning som observerats i tidigare forskning (se avsnitt
2.4), och

• relevanta estetiska känslor som i viss utsträckning omnämnts i tillgänglig litteratur
kring matematikens estetik som gillande, en känsla av skönhet, insikt, överraskning
och utmaning (se avsnitt 2.6).

Relevanta lokala (estetiska) affekter kan allts̊a utgöras av de som framg̊ar i tabell 4.

Känsloklasser och Underskalor Enkätfr̊agor
Prototypiska Estetiska Känslor
Känsla av skönhet/Gillande (1)

Gillade det (1)
Fann det vackert (1)

Behagliga Känslor
Glädje (2)
Humor (3)

Gjorde mig glad (2)
Roade mig (3)

Epistemiska Känslor
Överraskning (4)
Intresse (5)
Intellektuell utmaning (6)
Insikt (7)

Kände mig bortkommen (förbryllad) (4)
Överraskade mig (4)
Gjorde mig nyfiken (5)
Väckte mitt intresse (5)
Utmanade mig (6)
Kände en plötslig insikt (7)

Negativa Känslor
Känsla av fulhet/ogillande (8)
Uttr̊akning (9)
Förvirring (10)
Ilska (11)
Oro (12)
Sorg (13)

Fann det fult (8)
Kände mig uttr̊akad (9)
Kände mig förvirrad (10)
Kände mig frustrerad (11)
Kände mig ångestfylld (12)
Gjorde mig ledsen (13)

Tabell 4: Anpassad AESTHEMOS-skala. Grönmarkerade underskalor och enkätfr̊agor bely-
ser de känslor som kan förekomma i problemlösningssituationer.

Den anpassade AESTHEMOS-skalan betraktas här som en preliminär framställning av
hur lokala affekter kan samspela med en estetisk upplevelse.

3.3 Ett flerdimensionellt problemlösningsramverk
I Carlson och Blooms (2005) undersökning s̊a utkristalliseras ett flerdimensionellt ramverk
för problemlösning utifr̊an observationer av erfarna problemlösares arbete med olika mate-
matiska problem. Ramverket syftar till att utgöra ett möjligt analysverktyg för att undersöka
och förklara problemlösningsbeteenden (Carlson & Bloom, 2005, s. 69). Ramverkets dimen-
sioner best̊ar i problemlösares resurser, kontroll, heuristiker och affekt (se avsnitt 2.7 för
definitioner av dessa begrepp).

Carlson och Blooms ramverk framg̊ar i (Carlson & Bloom, 2005, s. 67, Table V II) och
jag ska här försöka sammanfatta delar av den som är relevant för mitt arbete. Carlson och
Blooms ramverk tillsammans med Goldins (2000) teori om lokala affektvägar används för att
kunna förklara elevernas beteenden utifr̊an deras svar p̊a enkäten och deras lösningsförslag.

Första fasen av framg̊angsrik problemlösning, d̊a individen söker att först̊a ett pro-
blem karaktäriseras av meningsskapande, organiserande och konstruerande. Problemlösaren
tillgängliggör här matematiska begrepp, fakta och algoritmer. Heuristiker förekommer som
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att rita figurer, införande av relevanta beteckningar och klassificeringar av problemet (”detta
är ett x typ av problem”). Motivation att först̊a problemet härrör här fr̊an Lokala affekter
som stark nyfikenhet och intresse.

Andra fasen (d̊a individen gör upp en plan) karaktäriseras av antaganden, föreställanden
och utvärderanden. Här tillgängliggör problemlösaren resurser som kunskaper om fakta
för att göra antaganden s̊aväl som att göra informerade val av lämpliga strategier. Spe-
cifika metoder i form av procedurer och geometriska relationer tillgängliggörs här för att
avgöra lösningsstrategin. Tecken p̊a lokala affekter i form av frustration och ångest är van-
ligt förekommande. Reflektioner kring effektiviteten (kontroll) i deras strategiska val är här
närvarande.

Utförandefasen karaktäriseras av beräknande och konstruerande. Här tillgängliggör pro-
blemlösaren begreppslig först̊aelse för att konstruera och utföra beräkningar. Brist p̊a be-
greppsförst̊aelse orsakar här omdömeslösa beräkningar och konstrueranden. Ett ”flyt” i pro-
blemlösarens användande av algoritmer och beräkningar är här behövligt för att effektivt
ge en lösning. Lokala affekter som frustration och glädje är vanligt förekommande och ma-
tematisk intimitet i form av viljan att producera estetiskt tilltalande lösningar. Begreppslig
först̊aelse och numerisk intuition används här för att reflektera kring rimligheten i ens resul-
tat.

Sist återst̊ar fasen ”att kolla tillbaka” som karaktäriseras av verifierande och beslutsfat-
tande. Förbindelser mellan olika begrepp nyttjas för att bedöma rimlighet och oklanderlighet
i ens lösningar. Algoritmiska genvägar används för att avgöra oklanderligheten i ens svar. I
denna fas finns ofta en tendens att lokal affekt i form av överväldigande frustration resulterar i
att problemlösaren avbryter problemlösningen eller s̊a g̊ar den framg̊angsrika problemlösaren
tillbaka till en planeringsfas.

4 Metod

4.1 Enkätadministration och urval
Det avsiktliga urvalet i detta arbete utgörs av ett bekvämlighetsurval. Ett s̊adant urval
först̊as bland annat som: att forskaren väljer ett urval som ligger nära till hands p̊a grund
av begränsad tid och resurser (Denscombe, 2009). P̊a grund av begränsad tid best̊ar un-
dersökningens avsiktliga urval i en lärares elevgrupp p̊a nio elever vilka läser Matematik 4.
Läraren s̊aväl som eleverna känner igen mig sen tidigare och jag har personligen arbetat med
dessa elever under tidigare verksamhetsförlagd utbildning.

Att göra detta bekvämlighetsurval innebär att undersökningen blir mer en fallstudie-
design (vilket beskrivs senare), än en renodlad enkätundersökning. En nyckelfr̊aga - vad
gäller val av urval - är: ”I vilken utsträckning är det för forskningssyftet bättre att ha sin
utg̊angspunkt i ett slumpmässigt urval eller i ett avsiktligt val?”(Denscombe, 2009, s. 80).
Forskare måste vara medvetna om huruvida valt ämnesomr̊ade är känsligt för respondenter-
na. Detta innebär bland annat att hänsyn tas till effekten av ”att fr̊aga om känsliga eller
genanta ämnen (personliga, emotionella)”(Denscombe, 2009, s. 242), där just den emotionel-
la aspekten explicit tas upp i mitt arbete. Av denna anledning tros föreliggande grupp elever
utgöra ett lämpligt urval, d̊a deras bekantskap med mig kan göra att den n̊agot genanta
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naturen i min undersökning blir genomförbar.
Detta bekvämlighetsurval är ett explorativt s̊adant. Ett explorativt urval används ofta i

mindre forskningsprojekt och används i syfte att

undersöka relativt outforskade ämnen och för att upptäcka nya ideér eller teori-
er. Poängen med urvalet är att ge forskaren möjlighet att generera insikter och
information (Denscombe, 2009, s. 64).

Föreliggande arbete berör elevers lokala affekter under matematisk problemlösning och tec-
ken p̊a matematisk intimitet (i termer av en estetisk upplevelse). Detta är ett relativt outfors-
kat omr̊ade inom matematikdidaktiken. Av denna anledning är ett explorativt urval lämpligt
för att generera nya insikter och s̊aledes bidra till framväxande teoretiska ramverk.

Administrationen av enkäten (se bilaga B och C) görs direkt med respondenterna efter
att kontaktad lärare godkänt undersökningen. Undersökningen best̊ar av tv̊a tillfällen under
en dag; eleverna arbetar med enkäten i bilaga B p̊a morgonen och enkäten i bilaga C p̊a
eftermiddagen.

4.2 Avgränsning
Undersökningen utförs p̊a en grupp av nio gymnasieelever (alla är 18 år gamla förutom
en som snart fyller 18) som läser Matematik 4 p̊a tredje året, p̊a gymnasiet. I min un-
dersökning avser jag att bland annat undersöka problemformuleringens inverkan p̊a elevers
estetiska upplevelser. Brinkmann (2009) visade i sin undersökning att elever som läser p̊a
gymnasieniv̊a i Tyskland hade liknande estetiska kriterier för ett vackert problem. Ett viktigt
kriterium för dessa elever är ”verklighetsförankrade uppgifter”, varför en tendens till högre
grad av gillande eller upplevd skönhet kan förekomma med avseende p̊a det tillämpade ex-
tremvärdesproblemet, än det rena i föreliggande självständiga arbete. Det ska dock noteras
att det finns anledning att vara skeptisk till att elever p̊a svenska gymnasieskolor har samma
estetiska kriterier som i tyska. Däremot har det i tidigare forskning kring matematikängslan
(Samuelsson & Muhrman, 2015) visat sig att elever i allt högre utsträckning upplever ne-
gativa känslor för matematiken, vilket bland annat orsakas av den abstrakta matematiken
som förekommer under de senare skol̊aren.

Vidare s̊a avgränsas undersökningen till elever som läser Matematik 4 p̊a grundval av
främst den definition av matematiskt problem som jag tar avstamp i (se avsnitt 2.2); eleverna
tros ha goda möjligheter (med den tid de har att disponera) att framg̊angsrikt angripa
problemen eftersom de redan läst Matematik 3 där differential- och integralkalkylen redogörs
för; eleverna kan antas ha ett generellt intresse för matematik, varför tecken p̊a matematisk
intimitet i termer av matematikestetiska upplevelser tros vara möjliga att observera.

4.3 Etiska överväganden
P̊a grund av undersökningsämnets n̊agot genanta och personliga karaktär s̊a måste vissa
forskningsprinciper tas i noggrannt beaktande.

Individskyddskravet berör faktumet att individer ej f̊ar utsättas för varken fysisk eller
psykisk skada, eller förödmjukelse och kränkning (Vetenskapsr̊adet, 2002). Ändamålet med
min undersökning är att elever rapporterar de känslor som förekommer under matematisk
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problemlösning. För det första kan elever var mycket ovana vid att göra denna typ av intro-
spektion under tiden de löser ett problem, varför det finns möjlighet att elever observerar
aspekter av deras inre liv som kan orsaka obekvämlighet. Bland annat ombeds elever att i
den problembaserade enkäten rapportera intensiteten av eventuella ångestkänslor. Av den-
na anledning görs noggranna överväganden kring urvalet (se föreg̊aende tv̊a avsnitt) men
det ses även som imperativt att jag som forskare är transparent vad gäller: syftet med min
forskning, vad undersökningen kommer innefatta, samt vikten av deras deltagande.

”[F]orskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och meto-
der förbättras” (Vetenskapsr̊adet, 2002, s. 5). Det kan enligt Vetenskapsr̊adet argumenteras
för att det nästan vore oetiskt om forskare undviker att beröra känsliga ämnen som har
att göra med människors hälsa och livsvillkor eller ”människors medvetenhet om hur de
p̊a ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser”(ibid.). Ett av de huvudsakliga syftena
med arbetet är att lyfta affekt som en central del i matematiskt utövande och att i sam-
band med detta försöka först̊a hur elevers lokala affekter kan tänkas styra dem under pro-
blemlösningsprocessen. Undersökningen söker i den meningen att ge individer medvetenhet
om hur de p̊a ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser.

Ett antal förberedande åtgärder gjordes för att upprätth̊alla individskyddskravet:

• Ungefär en vecka innan undersökningen tänktes utföras s̊a presenterade jag mig p̊a
nytt inför klassen. Vid detta tillfälle gav jag även en fullständig beskrivning av syftet
med mitt arbete samt omfattningen och vikten av deras deltagande.

• Vidare gav jag förslag p̊a tv̊a lektionstillfällen d̊a undersökningen skulle utföras. Ele-
verna fick sedan tillsammans med sin lärare överlägga kring om datumet var passande
eller inte och ombads lämna besked tv̊a dagar efter besöket.

• under besöket förs̊ag jag eleverna med ett följebrev (se bilaga A) där informationen
som gavs muntligt om undersökningen framgick skriftligt. P̊a följebrevet fick de även
kryssa i ’ja’ eller ’nej’ om de ville delta i undersökningen. Dessa följebrev fick jag sedan
tillbaka av eleverna vid undersökningstillfället.

• endast en elev var under arton år gammal. Av denna anledning förs̊ags eleven även
med ett informationsbrev (se avsnitt A) till sina föräldrar där föräldrarna lämnade sitt
skriftliga samtycke.

För att vidare uppfylla samtyckeskravet s̊a informerades eleverna om att all datainsamling
är konfidentiell och allts̊a anonym.

4.4 Metodval i tidigare affekt- och matematikestetiska un-
dersökningar

Tidigare undersökningar om affekt under problemlösning best̊ar ofta i fallstudier med
användandet av kvalitativa metoder som observationer och uppgiftsbaserade intervjuer (Gol-
din, 2000; Lehman m. fl., 2008; Hannula, 2015). Samma typ av kvalitativa metoder har även
använts i studier om elever och studenters estetiska responser (Sinclair, 2001; Koichu m. fl.,
2017). Underivsningsförsök och workshops har även använts med ändamål att karaktärisera
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en student-centrerad modell för vad som utgör estetiskt tilltalande matematikproblem (Ko-
ichu m. fl., 2007; Marmur & Koichu, 2016). Den mest omfattande enkätstudien som finns
tillgänglig kring elevers estetiska responser återges av Brinkmann (2009). Brinkmann kon-
staterar i sin studie att ”det är inte klart i vilken utsträckning de estetiska kriterier som ges
i litteraturen överensstämmer med studenters känslor”(s. 365). Brinkmann undersöker vilka
estetiska kriterier högstadie- och gymnasieelever s̊aväl som studenter p̊a lärarutbildningen
har, via en enkätundersökning.

Fallstudiedesigner med problembaserade enkäter likt de som framg̊ar i detta arbete har
förkommit tämligen sällan i den tillgängliga forskningen. Av tillgängliga undersökningar om
matematikstuderandes estetiska responser, s̊a har enkäter framförallt använts som komple-
ment till valda kvalitativa metoder. Koichu m. fl. (2007) lät nio studenter först individuellt
lösa ett antal problem under 40 minuter, varp̊a de fick fylla i en enkät där sv̊arigheten,
utmaningen och skönheten av problemen bedöms p̊a en skala 1-10.

Fallstudier är allts̊a vanligt inom affekt-forskningen men problembaserade enkäter som
huvudsakligt datamaterial har allts̊a använts sparsamt. Av denna anledning blir detta arbe-
te av typen fallstudie, med fokus p̊a metodutveckling där allts̊a elevers individuella arbete
med tv̊a extremvärdesproblem och deras själv-rapporterade lokala affekter tillsammans med
en inneh̊allsanalys av elevers lösningar, utgör den valda metodkombinationen. Valet av me-
todkombination motiveras även utifr̊an att gymnasieelever kan tänkas ha sv̊art att slappna
av i problembaserade intervjusituationer. Av denna anledning kan andra företeelser som ex-
empelvis en upplevd stress att prestera bra inför den som intervjuar, ge upphov till lokala
affekter, som allts̊a inte härrör fr̊an problemlösningen i sig.

4.5 Fallstudie med problembaserad enkät
I detta arbete s̊a utgör tv̊a problembaserade enkäter (se bilaga B och C) det empiriska under-
laget. I enkäterna f̊as kvantitativ information om elevers själv-rapporterade lokala affekter;
kvalitativ information i form av elevers öppna svar p̊a hur helhetsupplevelsen var under
problemlösningen; elevers lösningsförslag vilka analyseras s̊aväl kvantitativt (förekomsten av
en given kodning) som kvalitativt (en inneh̊allsanalys av hur eleverna bemöter problem).
Undersökningen utgör en fallstudie i den mening att ett begränsat urval av erfarna ma-
tematikstuderande gymnasieelever undersöks, för att p̊a s̊a sätt möjliggöra att s̊a mycket
information som möjligt om elevers problemlösningsbeteenden och lokala affekter ska kunna
erh̊allas.

4.5.1 Enkätutformning

Enkäterna B och C har utformats utefter de riktlinjer vilka ges av Denscombe (2009) och
Johansson och Svedner (2010). Dessa riktlinjer för enkätfr̊agor berör bland annat: formu-
leringar som är omöjliga att missförst̊a; undvik oklara fr̊ageställningar; undvik fackuttryck;
använd formuleringar som är lämpliga för målgruppen.

Första delen av enkäten i bilaga B och C är av bland annat nominalskaleniv̊a (fr̊aga 1-3)
vilket innebär att fr̊agorna ger numeriska data om exempelvis kön och etnicitet (Denscombe,
2009, s. 350). I det här fallet är det allts̊a kön, ålder och huruvida eleven är p̊a gott humör vid
undersökningstillfället eller inte. Vidare avser fr̊aga 4 - som är p̊a ordinalskaleniv̊a med en fy-

25



ragradsskala - att f̊a data om elevers egna uppfattningar om deras problemlösningsförmågor.
Denna fr̊aga har givits för att f̊a en uppfattning om elevers uppfattade självkänsla vad gäller
problemlösning.

Efter att eleverna fyllt i dessa förberedande enkätfr̊agor ges det rent matematiska pro-
blemet och tre sidor för att redovisa deras lösning p̊a problemet. Liknande struktur gäller
för den problembaserade enkät som ges vid andra tillfället C.

Sista delen av enkäten best̊ar i en bearbetad AESTHEMOS-skala för att f̊a empiriskt
underlag om intensiteten av olika lokala affekter under problemlösning. Dessa enkätfr̊agor
är ocks̊a p̊a ordinalskaleniv̊a och utg̊ar fr̊an ett urval av enkätfr̊agor (se tabell 5). Vidare
ges fr̊agor om när under problemlösningsprocessen som en given lokal affekt (enligt Goldins
(2000) ramverk) är som mest intensiv, för att f̊a en bild av vilka lokala affektvägar som
förekommer hos eleverna.

Känsloklasser och Underskalor Enkätfr̊agor
Prototypiska Estetiska Känslor
Känsla av skönhet/Gillande (1)

Gillade det (1)
Fann det vackert (1)

Behagliga Känslor
Glädje (2) Kände mig upprymd (2) (kontrollfr̊aga: Kände mig glad (2))
Epistemiska Känslor
Överraskning (3)
Intresse (4)

Kände mig överraskad (3)
Kände mig bortkommen (3)
Kände mig Nyfiken (4)

Negativa Känslor
Uttr̊akning (5)
Förvirring (6)
Ilska (7)
Oro (8)

Kände mig uttr̊akad (5)
Kände mig förvirrad (6)
Kände mig frustrerad (7)
Kände mig ångestfylld (8)

Njutningsfulla känslor
Välbehag (9) Kände välbehag (9)

Tabell 5: Delar av den anpassade AESTHEMOS-skalan, som används i detta självständiga
arbete.

4.5.2 Val av problem

Gemensamt för tillgängliga studier om matematikstuderandes estetiska upplelvelser är
användandet av teoretiska utg̊angspunkter för vad som kan tänkas framkalla en estetisk re-
spons hos den matematikstuderande. Koichu m. fl. (2007) utg̊ar fr̊an antagandet att en
överraskande lösning p̊a ett problem uppfattas som mer estetiskt tilltalande. En senare
undersökning av Koichu m. fl. (2017) ger ytterligare indikation p̊a vikten av överaskande
lösningar p̊a problem, för att möjliggöra elevers estetiska responser. Sinclair (2001, s. 26)
utg̊ar fr̊an teoretiska utg̊angspunkter för vad som kan utgöra rika estetiska lärandesituationer
där fokus ligger p̊a möjligheten för barn att undra, upptäcka och föreställa sig alternativa
synsätt samt uppleva känslor av njutning och stolthet. Sinclair konstruerar en öppen pro-
blemlösningsmilljö där högstadieelever f̊ar interagera med mjukvaran colour calculator för
att visualisera egenskaper hos de reella talen. Här uppmanas eleverna att allts̊a själva undra,
upptäcka och framförallt generera egna antaganden om egenskaper hos reella tal.

Valet av matematikproblem i detta arbete har sin utg̊angspunkt i resultat fr̊an Brinkmann
(2009). Av denna anledning konstrueras det i detta arbete tv̊a likartade matematiska problem
där det ena är rent matematiskt och den andra är av tillämpad sort. En förväntning i
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föreliggande undersökning är att den tillämpade uppgiften kommer ge upphov till högre
grad av gillande och upplevd skönhet av eleverna, det vill säga att ett tillämpat problem
betraktas som mer estetiskt tilltalande än ett rent matematiskt problem.

Större delen av kursplanen i matematik 3b och 3c p̊a gymnasiet lägger vikt vid integral-
och differentialkalkylen, varför valet av problem i denna undersökning söker återspegla detta.
Följande centrala inneh̊all berörs i föreslagna matematiska problem:

• Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion,
s̊aväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.

• Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive tec-
kenstudium, andraderivata och användning av numeriska och symbolhanterande verk-
tyg.

• Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer,
s̊aväl med som utan digitala verktyg och programmering (Skolverket, 2011, s 25).

Problemen i fr̊aga utgör extremvärdesproblem där framförallt andra- och tredjegrads-
funktioner samt första- och andraderivatan berörs. Det rent matematiska problemet är

1. Summan av tv̊a icke-negativa tal 2x och 3y är 72. Bestäm det maximala värdet av x ·y.

2. För varje tal c > 0. Vad blir det maximala värdet av x · y, om summan av tv̊a icke-
negativa tal 2x och 3y är lika med c?

3. Kan du hitta n̊agon generalisering av metoden du använt för att hitta det maximala
värdet av x · y i uppgift 1 och 2?

Detta är ett rent matematiskt problem eftersom problemet inte beror av n̊agot ursprungligt
tillämpat sammanhang. Här analyseras allts̊a endast orsakssambanden mellan matematiska
begrepp och metoder och vilka konsekvenser de leder till.

Det tillämpade problemet är: Elsa har öppnat en liten matvagn och behöver tillverka
små kvadratiska l̊ador som ska användas vid servering av lasange. En s̊adan l̊ada tillverkas
genom att vika upp ett kvadratiskt material med sidan a = 54 cm till en öppen l̊ada (se
figur [p̊a nästa sida]). Detta görs genom att först kapa bort fyra kvadrater med sidan x p̊a
hörnen av materialet. Efter detta viks sidorna upp till en l̊ada.

Elsa vill att l̊adorna ska rymma s̊a mycket som möjligt. Vilka dimensioner ska l̊adorna
ha för att ge maximal volym? Vad blir den maximala volymen?
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Problemet är ett tillämpat problem eftersom problemställningen är av praktisk sort där
allts̊a optimering av l̊ador utgör sammanhanget där matematiken är tänkt att appliceras.

4.6 Prospektiva lösningsförslag
Jag vill i detta avsnitt ge läsaren en översikt kring prospektiva lösningsförslag (de lösningar
som kan förväntas ges av eleverna) av de tv̊a extremvärdesproblemen. I samband med att
dessa lösningar beskrivs, s̊a ges även exempel p̊a:

• de matematiska resurser som eleverna redogör för, exempelvis kunskaper om relevanta
procedurer och algoritmer samt kunskaper om fakta och först̊aelse för de matematiska
objekt eller begrepp som betraktas.

• möjliga heuristiker som eleverna kan tänkas använda i relation till vald lösningsmetod.

• I koppling till valda heuristiker och metodval s̊a omnämns ocks̊a hur tecken p̊a elevers
kontroll kan synliggöras. Allts̊a hur elever exempelvis avgör effektiviteten i ett givet
metodval (för definitioner av resurser, heuristik och kontroll se avsnitt 2.7).

Jag söker inte att i p̊aföljande tv̊a avsnitt ge uttömmande beskrivningar av ovanst̊aende
punkter, utan endast exemplifiera dessa.

4.6.1 Rent problem

Eftersom det rena problemet best̊ar av tre deluppgifter s̊a hänvisar jag till dessa som ”uppgift
1”, ”uppgift 2” respektive ”uppgift 3” i den löpande texten.

Uppgift 1 kan lösas p̊a i alla fall tre olika sätt utan att använda sig av deriva-
tan. Jag redogör inledningsvis för lösning med derivata eftersom den antas vara vanli-
gast förekommande, för att sedan ge tre lösningar utan derivatan. Efter detta s̊a följer
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lösningsförslag p̊a uppgift 2 och 3. Samtliga lösningar p̊a uppgift 1 innefattar dock insik-
ten om att

2x + 3y = 72⇔ y = 24− 2
3x,

där 0 ≤ x ≤ 36 och 0 ≤ y ≤ 24.

Lösning med hjälp av förstaderivatans nollställen: L̊at produkten x · y betecknas
som A = x · y. Uppgift 1 kan lösas med derivatan, ty

A = x · y = x · (24− 2
3x) = 24x− 2

3x2 ⇒ A′(x) = 24− 4
3x.

Detta medför sedan att

A′(x) = 0⇔ 24− 4
3x = 0⇔ 4x = 72⇔ x = 18,

vilket medför att y = 12 och det maximala värdet av produkten blir d̊a 216. Hade uttrycket
för produkten A varit av högre grad än 2 s̊a hade vi dock behövt utföra en teckenstudium
över derivatans tecken för att avgöra om funktionsvärdet först växer, för att sedan avta
efter extrempunkten. I det här fallet ser vi att A har ett maximivärde eftersom koefficienten
framför x2 är negativ.

Metoden att använda derivatans nollställen visar att eleven lyckats tillgängliggöra sig en
generell metod vid lösning av extremvärdesproblem. I ett s̊adant lösningsförslag som framg̊ar
här ovan s̊a ger eleven uttryck för kunskaper om procedurer och heuristiker som införande
av lämpliga beteckningar, derivering av potensfunktioner, ekvationslösning, insättning av tal
i uttryck, samt utförandet av algebraiska omskrivningar. Eleven kan visa tecken p̊a kontroll
d̊a bivillkor specificeras och anger s̊aledes begränsningar p̊a de värden som x och y kan
anta. Kontroll kan ocks̊a komma till uttryck d̊a resultatet verifieras genom att användandet
av grafritande räknare. Här finns även en möjlighet att eleven ger en teckenstudie för att
bekräfta att de hittat en maximipunkt.

Eftersom eleverna inte studerat integral- och differentialkalkylen p̊a mer än ett år s̊a
tros en vanlig lösningsmetod best̊a i varianter av lösning med avläsning i tabell. Metoden
tros vara vanligt förekommande för elever som av olika anledningar inte erinrar sig tidigare
kunskaper om användning av derivata för lösning av extremvärdesproblem. De kan ocks̊a
tänkas använda tabellen som heuristik för att komma vidare i sin lösning.

Lösning med hjälp av avläsning i tabell: I tabellen nedan s̊a ser man att det maxima-
la värdet 216 erh̊alls d̊a x = 18 och y = 12. Denna lösningsmetod best̊ar i att problemlösaren
testar x-värden (exempelvis heltalsmultipler av 3) för att sedan beräkna y och A. Detta utgör
inte en fullständig lösning p̊a problemet men innefattar dock användning av heuristiker som
att: införa lämpliga beteckningar, ställa upp en tabell, sätta in tal i uttryck, göra uppskatt-
ningar och utföra algebraiska omskrivningar. Även om detta inte utgör en fullständig lösning
s̊a kan tecken p̊a elevers kontroll komma i uttryck d̊a elever betonar bristen i metodvalet,
vilket kan framg̊a genom informella/formella resonemang i deras lösningsförslag samt spe-
cificerande av bivillkor, vilka begränsar de värden x och y kan anta. De kan ocks̊a hänvisa
till kontrollräkningar med deras grafritande räknare.
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x 1 2 3 · · · 6 9 17 18 19
y = 24− 2/3 · x 23.333 22.6667 22 · · · 20 12 12.7 12 11.3
A 23.33 45.3333 66 · · · 120 162 215.3 216 215.3

En ytterligare metod som kan p̊aträffas är att kvadratkomplettera.

Lösning med hjälp av kvadratkomplettering:

A =x · y = x · (24− 2
3x) = 24x− 2

3x2 = −2
3(x2 − 2 · 18x + 182 − 182)

=− 2
3((x− 18)2 − 182) = −2

3(x− 18)2 + 216.

Fr̊an ovanst̊aende uttryck ser vi att produkten A n̊ar sitt maximala värde d̊a x = 18 och
y = 24− 12 = 12, ty

−2
3(18− 18)2 + 216 = 216.

Och för alla x < 18 eller x > 18 s̊a blir produkten mindre p̊a grund av koefficienten −2/3
framför uttrycket (x− 18)2.

Detta lösningsförslag är fullständigt, givet att eleverna gör en liknande argumentation
som ovan. I ett s̊adant lösningsförslag ger eleven tydligt uttryck för avancerade aritmetis-
ka kunskaper genom proceduren kvadratkomplettering. Eleven ger d̊a ocks̊a uttryck för god
begreppsförst̊aelse d̊a symmetrier observeras med avseende p̊a andragradsfunktioner, vilket
möjliggör härledandet av produktens maximala värde. Vidare s̊a används heuristiker som
exempelvis att: införa lämpliga beteckningar, sätta in tal i uttryck och utförandet av alge-
braiska omskrivningar. Det kan ocks̊a tänkas vara s̊a att eleven ritar en andragradskurva
för att övertyga sig om att observerad symmetri gäller. Vidare kan eleven hänvisa till kon-
trollräkningar med grafritande räknare. Specificerande av bivillkor kan även här förekomma.
P̊a s̊a vis reflekterar eleven kring effektiviteten i sin valda metod, och visar s̊aledes indikation
p̊a viss kontroll.

En tredje metod best̊ar i att hitta x-värdet för symmetrilinjen.

Lösning med hjälp av x-värdet för symmetrilinjen: Eftersom produkten

A = x · y = x(24− 2
3x) = 24x− 2

3x2

är symmetrisk kring maximivärdet (vi är säkra p̊a att det är ett maximivärde eftersom
koefficienten framför x2 är negativ) s̊a vet vi att x-värdet för symmetrilinjen är

xsymm = x1 + x2

2 ,

där x1 och x2 exempelvis är funktionens nollställen. x-värdet för symmetrilinjen är detsamma
som x-värdet för maximipunkten. Vi löser ut funktionens nollställen:

x(24− 2
3x) = 0⇔ x = 0 eller x = 36,
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vilket d̊a ger att xsymmetri = 36 + 0
2 = 18, vilket ger att y = 12 och det maximala värdet för

produkten blir d̊a 216.
I detta metodval återges samma matematiska resurser, heuristiska processer och tecken

p̊a kontroll som för kvadratkompletteringsmetoden.

Lösning av uppgift 2: Uppgift 2 syftar till att använda lämplig metod för att f̊a ett
generellt samband för det maximala värdet av A om 2x + 3y = c. I detta fall s̊a är in-
te längre avläsning i tabell-metoden ett lämpligt metodval. Däremot kan kvadratkomplette-
ringsmetoden, x-värde för symmetrilinjen-metoden samt förstaderivatans nollställen-metoden
användas. Lösningen innefattar att upprepa de steg som förekommer i uppgift 1 fast för sum-
man 2x + 3y = c. Eftersom användning av derivatans nollställen förväntas vara vanligast
förekommande s̊a redogör jag här för denna lösningsmetod.

Vi har att
2x + 3y = c⇔ y = c

3 −
2
3x

och
A = x ·

(
c

3 −
2
3x

)
= cx

3 −
2
3x2.

Detta medför sedan att

A′(x) = 0⇔ c

3 −
4x

3 = 0⇔ 4x = c⇔ x = c

4 .

Insättning av x = c/4 i
y = c

3 −
2
3x

ger nu att
y = c

3 −
2
3x = c

3 −
2
3 ·

c

4 = c

3 −
c

6 = 2c

6 −
c

6 = c

6 .

Det maximala värdet av produkten blir s̊aledes

c

4 ·
c

6 = c2

24 .

Lösning av uppgift 3: Slutligen s̊a innefattar uppgift 3 att vidare generalisera pro-
blemet. Här söker problemställningen f̊a problemlösaren att undersöka den generella linjära
ekvationen

ax + by = c, där a, b, c > 0. (1)

Vi kan använda samtliga metoder som föreslagits i uppgift 2 för att lösa uppgift 3. Jag
redogör här för lösning med derivatans nollställen av samma anledning som för uppgift 1.
Fr̊an ekvation 1 har vi att:

ax + by = c⇔ y = c

b
− a

b
x,

s̊a
A = x ·

(
c

b
− a

b
x

)
= cx

b
− a

b
x2.
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Detta medför sedan att

A′(x) = 0⇔ c

b
− 2ax

b
= 0⇔ 2ax = c⇔ x = c

2a
.

Insättning av x = c/2a i
y = c

b
− a

b
x

ger nu att
y = c

b
− a

b
x = c

b
− a

b
· c

2a
= c

b
− c

2b
= 2c

2b
− c

2b
= c

2b
.

Det maximala värdet av produkten blir s̊aledes

c

2a
· c

2b
= c2

4ab
=

(
c

2

)2
· 1

ab

för alla a, b, c > 0.
I s̊aväl uppgift 2 som 3 s̊a kan eleven tänkas ge uttryck för samma resurser, heuristiker

och tecken p̊a kontroll som beskrivits i uppgift 1. Däremot visar de ocks̊a en förmåga att
generalisera en problemställning.

4.6.2 Tillämpat problem

För att lösa det tillämpade matematiska problemet s̊a är förstaderivatans nollställen-metoden
en lämplig metod och är den som förväntas användas av eleverna. Jag redogör nu för denna
lösning.

(i) D̊a vi betraktar l̊adan i figuren, inför lämplig beteckning för volymfunktionen och
skriver in relevanta mått s̊a f̊ar vi att

V (x) = x(54− 2x)2 = 2916x− 216x2 + 4x3.

(ii) Ett rimligt villkor är att V (x) > 0 (alla mått p̊a l̊adan måste vara större än noll).
Allts̊a x > 0 och 54 − 2x > 0, vilket ger att definitionsmängden för V (x) är DV =
{x : 0 < x < 27}.

(iii) Vi hittar nollställena till förstaderivatan:

V ′(x) = 0⇔ 12x2 − 432x + 2916 = 0⇔ x2 − 36x + 243 = 0⇔
x = 18±

√
324− 243 = 18± 9⇔ x = 9 eller x = 27.

Vi vet att V (x) inte är definierad för x = 27, s̊a det enda alternativet vi har är x = 9,
vilket ger V (x) = 11664 cm3 ≈ 12 l. Vi bör dock kolla att vi har en maximipunkt
i x = 9. Detta kan vi göra genom att kolla derivatans tecken runt x = 9, eftersom
derivatans tecken ger huruvida funktionen växer eller avtar, det vill säga om tangentens
lutning är positiv eller negativ.
Fr̊an teckenstudien kan vi sluta oss till att vi har en maximipunkt i x = 9 vilket ger
den maximala volymen V (x) ≈ 12 l och l̊adans dimensioner är 36× 36× 9.
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x 0 9 27
V ′ + 0 −
V 0 ↗ 11664 ↘ 0

Med ovanst̊aende lösningsmetod s̊a ger eleven uttryck för matematiska resurser i form
av kunskaper och heuristiker som: ritande av kvadratiskt material eller l̊ada, införande av
lämpliga beteckningar, derivering av potensfunktioner, ekvationslösning, insättning av tal i
uttryck, samt utförandet av algebraiska omskrivningar. Tecken p̊a kontroll yttrar sig d̊a eleven
specificerar bivillkoren och s̊aledes begränsningarna för ansatt volymfunktion. Vidare s̊a kan
eleven verifiera sitt resultat genom att använda sin grafritande räknare. Ytterligare tecken
p̊a kontroll kan yttra sig i elevers användande av teckenstudiet för att bekräfta att de hittat
en maximipunkt.

I p̊aföljande avsnitt beskrivs inneh̊allsanalysen kortfattat som metod och relate-
ras sedan till föreliggande undersökning. Detta leder sedan in i ett delavsnitt där in-
neh̊allsanalysmetoden (som används i resultatavsnitet) utförligt exemplifieras. Detta (till-
sammans med tidigare prospektiva lösningsförslag) gör det enklare för läsaren att följa de
kvalitativa resultaten som följer i senare avsnitt, och följdaktligen de slutsatser som ur dessa
dras.

4.7 Inneh̊allsanalys
I detta arbete görs en inneh̊allsanalys av elevers lösningsförslag. En inneh̊allsanalys kan
tillämpas p̊a text, bild och ljud och följer väsentligen följande procedur:

1. Val av lämplig text, där det ska vara tydligt varför en specifik text väljs.

2. Bryt ner text i mindre bitar. Analysen av texten kan göras utifr̊an hela meningar, ord
eller bilder. Dessa utgör d̊a analysenheten.

3. Skapa relevanta kategorier. Forskaren bör upprätta relevanta kategorier i form av ex-
empelvis nyckelord som relaterar till det som är av intresse för undersökningen.

4. Upprätta lämplig kodning av analysenheter. Detta innebär att exempelvis text eller
meningar ur ett textutdrag delas upp och sätts in under ens tidigare skapade kategorier.

5. Beräkning av enheternas förekomst. Räkna antalet g̊anger analysenheterna
förekommer.

6. Analysera texten i förh̊allande till enheternas frekvens och hur de förh̊aller sig till andra
enheter. I detta steg söker man relatera kategorierna till texten i fr̊aga och förklara när
och varför analysenheterna förekommer som de gör (Denscombe, 2009, s. 392-393).

4.7.1 Inneh̊allsanalys som verktyg i föreliggande undersökning

Valet av text i föreliggande undersökning är, som tidigare omnämnt, elevers lösningsförslag.
I lösningsförslagen s̊a utgörs analysenheterna av de metoder och heuristiker som eleverna
använder för att lösa problemet vilka best̊ar dels av matematiska symboler, bilder och text.
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De kategorier som är relevanta i föreliggande undersökning är elevers matematiska resur-
ser, heuristiker, kontroll och specfika metoder (Kategorierna betecknas (R) Resurser, (K)
Kontroll, (GH) Generella heuristiker respektive (SH) Specifika metoder, se tabell 6). Notera
att kategorin (K) Kontroll delats in i tre underkategorier, precis som i Carlson och Blooms
(2005) undersökning. Detta görs för att kunna ge en mer finkornig beskrivning av hur kogni-
tiva faktorer under problemlösningsprocessen kan samvariera med affektiva faktorer, i termer
av själv-rapporterade lokala affekter och affektvägar.

Kategorierna relateras sedan till olika kodningar som framg̊ar i tabell 6. I tabellen ser man
allmänt hur en specifik kodning kan framg̊a i elevers lösningsförslag, exempelvis ”(RB) Be-
greppsmässig först̊aelse” vilket kan framg̊a d̊a elever redogör för relationen mellan derivata-
begreppet och lutningen för tangenten i en extrempunkt. I p̊aföljande delavsnitt exemplifierar
jag inneh̊allsanalysen utifr̊an en students lösningförslag som framgick i pilotundersökningen.
P̊a s̊a vis ser läsaren hur jag avgör förekomsten av en viss kodning.

I resultatpresentationen ges antalet kodningar (förekomsten av en analysenhet) i första
kolumnen p̊a följande vis ”(GH) Generella heuristiker= 10”. Denna notation innebär att
eleven använder väsentligen tio olika heuristiker. Denna kvantifiering av analysenheterna
ger läsaren möjlighet att översiktligt se hur bra eller d̊aligt problemlösningen har g̊att för en
viss elev, i relation till elevens själv-rapporterade lokala affektväg.

När steg 1-5 genomförts återst̊ar att relatera kategorierna och enheternas förekomst till
texterna självt för att - i föreliggande undersökning - ge en kvalitativ analys av elevers lokala
affektvägar och hur de relaterar till deras problemlösningsprocess. Kodningen (KKE) i tabell
6 är allts̊a den som erh̊alls via enkätsvaren. I resultatpresentationen återges inneh̊allsanalysen
i form av tabeller (liknande tabell 6) där förekomsten av en specifik kodning kortfattat
beskrivs och de som inte förekommer utesluts. Kodningen (KKE) ges alltid men räknas
endast d̊a eleven lyckats hantera uppkommna lokala affekter. Kodningen ges d̊a i fet stil.

Tabell 6: Tabellen utgör ett verktyg för inneh̊allsanalys av elevers lösningar. Tabellen är en
modifiering av (Carlson & Bloom, 2005, s. 51, tabell 1).

(R) Resurser (RK) Kunskap, fakta och procedurer
(RB) Begreppsmässig först̊aelse

(K) Kontroll

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Anstränging att läsa och först̊a problemet
(KBO) Information organiseras
(KBM) Målet och det som är givet etableras och representeras
(KBS) Strategier och verktyg planeras, betraktas och väljs
(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Tecken p̊a meningsskapande
(KMP ) Ansträningar görs för att konstruera logiskt kopplade
p̊ast̊aenden
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(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKA) Reflektioner kring effektivt av ens kognitiva aktivitet
(KKM) Reflektioner kring effektivtet av ens valda metoder
(KKC) Medveten ansträningen att ta fram resur-
ser/matematiska kunskaper
(KKP ) Genererar antaganden
(KKV ) Verifierar processer och resultat
(KKR) Relaterar problem till parallellt problem
(KKB) Renodlar, reviderar, eller överger plan
(KKE) Kontrollerar lokala affekter under problemlösningen

(GH) Generella Heu-
ristiker

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHB) Arbetar baklänges
(GHS) Observerar symmetrier
(GHN) Sätter in tal
(GHF ) Representerar situationen med figur, graf eller tabell
(GHV ) förenklar bivillkor
(GHU) Delar upp problemet i mindre bitar
(GHH) Sammanfogar delar till helhet
(GHE) Ändrar problemet s̊a det blir enklare
(GHM) Letar efter ett motexempel
(GHR) Undersöker randvillkor/värden

(SH) Specifika meto-
der

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.
(SHT ) Testar värden/Avläsning i tabell
(SHK) Kvadratkomplettering
(SHS) Hittar x-värde för symmetrilinje
(SHD) Använder sig av första derivatans nollställen.

4.7.2 Exemplifiering av inneh̊allsanalysen

För att exemplifiera inneh̊allsanalysen och s̊aledes även resultaten i avsnitt 5.3.1-5.3.3 s̊a
ger jag här en inneh̊allsanalys av en student (S3) och hennes lösningsförslag under pilo-
tundersökningen och ger en kvalitativ analys av enkätsvaren utifr̊an begreppen matematisk
intimitet (i termer av en estetisk upplevelse), Global- och lokal affekt samt lokala affektvägar
och hur de kan tänkas relatera till kategorierna i inneh̊allsanalysen.

Endast en student (S3) fann det rena problemet vackert. Detta resulterande este-
tiska bedömande ackompanjeras med hög intensitet av de lokala affekterna välbehag,
överraskning, att vara bortkommen, nyfikenhet, och glädje. Studenten kan allts̊a sägas ge
uttryck för matematisk intimitet eftersom problemlösningsprocessen givit upphov till ett
estetiskt bedömande. Matematisk intimitet kommer även i uttryck d̊a en problemlösare, i
utförandefasen av problemlösningen, försöker producera estetiskt tilltalande lösningar (Carl-
son & Bloom, 2005). I föreliggande analys ger student S3 antydan om en vilja att producera
en estetiskt tilltalande lösning; lösningsförslaget är välstrukturerat och tydligt (se bilaga D).
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P̊a den öppna fr̊ageställningen ”Vilken känsla beskriver bäst din helhetsupplevelse av
problemet? Varför?” svarade studenten:

Det var roligt, s̊a känslan jag fick var väl glad. Varför tror jag grundar sig i att
jag alltid tyckt att problemlösning är kul rent generellt.

Studenten återger positiv global affekt d̊a studenten till viss del instämmer i upplevelsen av
att ha god problemlösningsförmåga. Vidare s̊a framg̊ar i ovanst̊aende citat att studenten
har en positiv attityd till problemlösning generellt; att uppfatta sig själv som en bra pro-
blemlösare har betydelse för l̊angsiktig positiv global affekt (s̊a som intresse och motivation),
men ocks̊a för att cementera affektiva kompetenser som hjälper problemlösaren i framti-
da problemlösning (Goldin, 2000). Med avseende p̊a studentens lösningsförslag i bilaga D
s̊a framg̊ar ett brett användande av resurser, kontroll, generella heuristiker samt specifika
metoder vilka hjälper studenten i problemlösningsprocessen, se tabell 7.

Tabell 7: Student S3: inneh̊allsanalys av lösningsförslag

(R) Resurser= 2

(RK) Genomg̊aende i lösningsförslaget visar S3 breda kunskaper
om och redogör för fakta om rektanglar och relaterar detta till
problemet i fr̊aga.
(RB) Begreppsmässig först̊aelse kommer i uttryck d̊a S3 relaterar
sin kunskap om rektanglar till faktumet att en rektangel med lika
l̊anga sidor (en kvadrat) ger maximal area för given konstant
omkrets, vilket ger det maximala värdet för x · y.

(K) Kontroll= 12

(KB)Kognitivt engagemang
(KBO) Eleven organiserar information ur problemställningen ge-
nom att beteckna och ange omkretsen som O = 72 · 2, skriver
upp relevant ekvation 2x + 3y = 72 samt ritar upp en rektangel
med sidan 2x och 3y.
(KBM) S3 etablerar det som är givet genom att ställa upp re-
levant ekvation samt etablerar målet genom att införa notation
för omkretsen och konstaterar att sidorna (2x och 3y) av en op-
timerad rektangel d̊a bör vara omkretsen delat p̊a fyra, för att
kunna avgöra det maximala värdet av x · y.
(KBS) Att eleven har betraktat, planerat och valt olika strate-
gier och verktyg framg̊ar i viss mening d̊a S3 initialt skriver om
ansatt ekvation och löser ut x men överger sedan denna strategi.

(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Tecken p̊a meningsskapande tydliggörs bland annat av
ritandet av en rektangel vilken söks relateras till problemet.
(KMP ) I uppgift 3 görs en väsentlig anstränging att samman-
fatta lösningen genom att logiskt koppla samman geometriska
insikter med problemformuleringens talteoretiska karaktär.
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(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKM) Studenten redogör för sin valda metod i uppgift 3 och
ger s̊aledes uttryck för att ha reflekterat kring effektiviteten i ens
valda metod, men redogör inte för dess begränsningar.
(KKC) Att eleven gjort medveten ansträngning att ta fram re-
surser/matematiska kunskaper framg̊ar i den mening att flera
heuristiker används genomg̊aende i lösningsförslaget (se (GH)
Generella Heuristiker).
(KKP ) S3 genererar antaganden om hur en rektangel ska vara
beskaffad för att ge maximal area.
(KKV ) S3 verifierar sina resultat i uppgift 1 genom insättning av
ett antal värden p̊a x och y och övertygar sig d̊a om att lösningen
är korrekt.
(KKR) Eleven relaterar extremvärdesproblemet till ett parallellt
problem, vilket är optimering av en rektangels area.
(KKB) Som tidigare p̊apekats s̊a revideras studentens initiala
försök att lösa ansatt ekvation. Eleven verkar överge denna plan
ganska omg̊aende.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven till mindre grad upplevt förvirring och i n̊agot
högre grad en känsla av att vara bortkommen d̊a eleven
läser och försöker först̊a problemformuleringen. Dessa
känslor verkar ha kontrollerats av en hög grad av ny-
fikenhet under problemlösningsprocessen, vilket sedan
resulterat i ett välbehag d̊a problemet anses vara löst.
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(GH) Generella Heu-
ristiker= 8

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHB) Studenten arbetar baklänges fr̊an ansatt målarea av
optimerad rektangel
(GHS) Studenten observerar symmetrier d̊a S3 skriftligt redogör
för insikten att hälften av rektangelns omkrets är c, s̊a hela
omkretsen måste var 2c.
(GHN) Studenten sätter in tal d̊a lösningen försöks verifieras
(GHF ) Studenten representerar situationen med en figur i form
av en rektangel med sidorna 2x och 3y
(GHU) Studenten delar upp problemet i mindre bitar där
studenten först relaterar problemet till ett parallellt problem,
inför beteckningar och anger omkretsen av en rektangel vars
area sedan optimeras. Det återknyts sedan till den ursprungliga
problemställningen i uppgift 3.
(GHH) Studenten försöker sammanfoga delar till en helhet i sin
sammanfattande beskrivning av metodgeneralisering.
(GHE) Eleven förenklar problemet väsentligen i den mening
att hon arbetar med ett parallellt problem till den givna
problemställningen.
(GHR) Studenten undersöker erh̊allna värden efter att angivit
tänkta värden p̊a x och y i uppgift 1. Eleven testar genom
insättning ifall erh̊allna värden är rimliga.

(SH) Specifika heu-
ristiker= 0

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.

I den inneh̊allsanalys som framg̊ar i tabell 7 s̊a observeras att studenten ta till vara
p̊a tidigare resurser och kunskaper (se (R) Resurser) för att angripa problemet. Vidare s̊a
präglas problemlösningen av ett högt kognitivt engagemang (se (K) Kontroll) och ett varierat
användande av diverse heuristiker (se (GH) Generella Heuristiker). Vidare s̊a kan det ur
studentens rapporterade intensitet och förekomst av specfika lokala affekter, utkristalliseras
en n̊agorlunda tydlig positiv lokal affektväg (se även kodning (KKE)):

• Initialt rapporterar studenten känna sig bortkommen d̊a hon läser problemet.

• Viss förvirring förekommer under problemlösningsprocessen men studenten rapporte-
rar ocks̊a att hon är väldigt nyfiken under tiden problemet löses.

• D̊a studenten anser sig färdig med problemet s̊a följs föreg̊aende känslor av ett välbehag.

Studentens lösningsförslag och själv-rapporterade lokala affekter ger en indikation p̊a
användandet av affektiva kompetenser som exempelvis att agera p̊a nyfikenhet men ocks̊a
att p̊a ett framg̊angsrikt sätt handskas med att känna sig n̊agot förvirrad och bortkommen.
Denna kontroll av uppkommna negativa lokala affekter kan förklaras av att fler än en heu-
ristik används samtidigt redan i början av studentens lösning (se (GHB), (GHF )) samt
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att studenten visar ett högt kognitivt engagemang ((K) Kontroll= 12) samt använder flera
heuristiker ((GH) Generella Heuristiker= 8) genomg̊aende under problemlösningen. Denna
kvalitativa analys ger en antydan om hur hanterandet av lokala affekter samvarierar med
kognition och heuristiker p̊a ett icke-trivialt vis.

4.8 Resultat av pilotundersökning
För att testa de tv̊a extremvärdesproblemen utfördes en pilotunderökning p̊a 6 studenter
som läser matematik. Ett antal viktiga slutsatser att dra av pilotundersökningen är att:

• Av en inneh̊allsanalys av tv̊a studenters lösningsförslag s̊a framg̊ar vissa tecken p̊a
affektiva kompetenser (stark nyfikenhet övermannar negativa disorienterande lokala
affekter) och hur de interagerar med matematiska resurser, heuristiker och kontroll.
Men det framg̊ar ocks̊a att starka negativa känslor i form av ångest kan leda in deltagare
i negativa lokala affektvägar som hämmar problemlösningsprocessen och ger upphov
till exempelvis undvikande av problemsituationen.

• Det framg̊ar ocks̊a att en deltagares relation till ens egna problemlösningsförmåga kan
ha betydelse för hur de bemöter en problemställning.

• Med det l̊aga antalet deltagare i s̊aväl pilotundersökningen som ordinarie undersökning
s̊a väntas ingen signifikant skillnad i upplevd känsla av skönhet eller gillande kunna
observeras. Möjligen kan en antydan till skillnad i estetisk uppskattning observeras.
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5 Resultat
Följande resultatavsnitt ges i fyra etapper:

1. Först ges en översiktlig beskrivning av de lokala affekter som synliggjorts i elevers
rapporterande via den problembaserade enkäten. Detta för att besvara fr̊ageställning
1 och 2 (p̊a gruppniv̊a).

2. Efter detta ges ett antal retrospektiva lösningsförslag som förekommit i arbetet med
de tv̊a extremvärdesproblemen för att tillsammans med de prospektiva lösningarna (se
avsnitt 4.6.1-4.6.2) besvara fr̊ageställning 3.

3. Sedan ges en detaljerad inneh̊allsanalys av tre elevers lösningsförslag, vilka anses vara
tre talande fall i föreliggande undersökning. Inneh̊allsanalysen görs allts̊a med avseen-
de p̊a elevers matematiska resurser, använda heuristiker och tecken p̊a kontroll. Jag
söker sedan kvalitativt att relatera inneh̊allsanalysen till elevers själv-rapporterade lo-
kala affekter och lokala affektvägar. P̊a s̊a vis kan allts̊a elevers känslotillst̊and under
problemlösningen relateras till deras konkreta arbete med problemen, för att s̊aledes
besvara fr̊ageställning 2 (p̊a individniv̊a) och 4.

4. Sist ges ett sammanfattande avsnitt där ett antal slutsatser konkretiseras i relation till
fr̊ageställningarna i detta arbete.

5.1 Nio elevers själv-rapporterade intensitet av lokala affekter
I tabell 8 framg̊ar de lokala affekter som 9 gymnasieelever rapporterat som mest intensiva
(markerat 4 eller ”väldigt”(5) p̊a likertskalan) under lösning av ett rent matematiskt problem.

Lokal-affekt Hög intensitet (antal elever)
Gillade det 6
Kände mig upprymd 8
Kände välbehag 7
Kände mig överraskad 6
Kände mig bortkommen 8
Kände mig nyfiken 7
Kände mig förvirrad 7
Kände mig glad 6
Kände mig frustrerad 6

Tabell 8: Antalet elever som rapporterat hög intensitet av ett antal lokala affekter under
arbete med ett rent matematiskt problem.

Vidare rapporterar mer än hälften av eleverna att de huvudsakligen känner sig nyfikna
d̊a de läser problemet; bortkommna, frustrerade och upprymda under tiden de löser proble-
met; samt känner välbehag d̊a de är färdiga med uppgiften. Större delen av elevgruppen
rapporterar allts̊a en positiv lokal affetkväg i arbetet med det rena problemet.
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Liknande själv-rapporterande av lokala affekter görs med avseende p̊a arbete med ett
tillämpat problem, men viss skillnad finns. I tabell 9 framg̊ar att mer än hälften av eleverna
rapporterar att de upplevt starkt gillande och en känsla av skönhet och att negativa lokala
affekter rapporteras i mindre utsträckning.

Lokal-affekt Hög intensitet (antal elever)
Gillade det 7
Fann det vackert 6
Kände mig upprymd 6
Kände välbehag 6
Kände mig överraskad 5
Kände mig bortkommen 5
Kände mig nyfiken 9
Kände mig glad 8

Tabell 9: Antalet elever som rapporterat hög intensitet av ett antal lokala affekter under
arbete med ett tillämpat matematiskt problem.

För det tillämpade problemet s̊a rapporterar elever att de är som mest nyfikna d̊a de
läser problemet; bortkommna och förvirrade vid lösning av problemet; samt känner välbehag
och upprymdhet d̊a de är färdiga med problemet. Större delen av elevgruppen rapporterar
även här en positiv lokal affektväg (präglat av färre negativa lokala affekter) som i n̊agot
större utsträckning även framkallat en känsla av skönhet.

5.2 Retrospektiva lösningsförslag p̊a de tv̊a problemen
5.2.1 Maximering av summa och areaoptimering

En vanligt förekommande strategi (för att lösa uppgift 1) för eleverna i föreliggnade un-
dersökning är att maximera summan i vänsterledet av ekvationen

2x + 3y = 72. (2)

Jag ska här ge en renodlad version av deras lösningsförslag och diskutera brister i den.

Lösning med hjälp av att maximera en summa: Strategin eller de heuristiska
processer som tillämpas i det här fallet innefattar att man förslagsvis gör följande substitution

m = 2x och n = 3y,

vilket ger att
2x + 3y = 72⇔ m + n = 72,

där allts̊a bivillkoren nu är 0 ≤ m ≤ 72 och 0 ≤ n ≤ 72 (bivillkoren brukar inte ges av
eleverna). En del elever ansätter sedan att m = n = 72/2 = 36. Oftast framg̊ar inte ett
resonemang kring denna ansättning (vilket allts̊a återger en brist p̊a kontroll). Eleverna
fortsätter sedan med att lösa ut x och y likt följande:

m = 2x och n = 3y ⇔ 2x = 36 och 3y = 36⇔ x = 18 och y = 12,
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vilket ger det maximala värdet 18 · 12 = 216.
Observera allts̊a att detta korrekt ger det maximala värdet p̊a produkten x · y. Fr̊agan

är varför? Ett resonemang som eleverna kan tänkas bära p̊a är att 72 kan skrivas p̊a fler än
ett sätt som summan av tv̊a icke-negativa tal m och n, exempelvis

0 + 72 = 1 + 71 = · · · = 36 + 36 = · · · = 71 + 1 = 72 + 0.

Eleven kan d̊a ha resonerat att om de kan göra m och n i ekvationen

m + n = 72

”s̊a stora som möjligt, samtidigt”, s̊a kan de i sin tur erh̊alla det maximala värdet av x
och y via substitutionen m = 2x och n = 3y. Vi observar d̊a att m och n är b̊ada som
störst d̊a m = n = 72/2 = 36 och resultatet som redogjorts för i föreg̊aende stycke erh̊alls
s̊aledes. Däremot är även detta resonemang bristfälligt; man kan fr̊aga sig varför m och n
ska vara ”s̊a stora som möjligt, samtidigt”? Hur relaterar det till att maximera produkten
x ·y? P̊aföljande retrospektiva lösningsförslag ger ett geometriskt rättfärdigande av elevernas
ansatser, vilket innefattar att maximera arean av en rektangel med sidorna 2x och 3y.

Lösning med hjälp av areaoptimering: Ekvationen

2x + 3y = 72

motsvarar hälften av omkretsen C av en rektangel med sidorna 2x och 3y och arean A =
6 · x · y, likt följande figur

2x A = 6 · x · y

3y

Observera att A allts̊a skiljer sig fr̊an produkten x · y endast med en konstant faktor som
är lika med 6 samt att C följer av att

2x + 3y = 72⇔ C

2 = 72⇔ C = 144 l.e.

Efter detta görs den viktiga insikten att en rektangel f̊ar maximal area (för den konstanta
omkretsen C = 144 l.e) d̊a rektangeln motsvaras av en kvadrat. Detta innebär följdaktligen
att sidorna måste förh̊alla sig s̊a att 2x = 3y, där allts̊a varje sida av kvadraten är C/4 =
144/4 = 36 l.e. Av detta följer allts̊a att

2x = 36 och 3y = 36⇔ x = 18 och y = 12,

vilket ger att det maximala värdet p̊a x · y, vilket är 12 · 18 = 216.
Ett n̊agot starkare resonemang är att utifr̊an observationen att A = 6 · x · y, explicit

p̊apeka att om den maximala arean A erh̊alls, s̊a f̊as det maximala värdet av x · y efter
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division med den konstanta faktorn 6. Varje sida i en kvadrat med omkretsen C är lika med
C/4 = 144/4 = 36 s̊a den maximala arean blir

Amax = 6 · x · y = 36 · 36 = 1296 l.e2,

vilket ger att
x · y = 1296

6 = 216.

Detta retrospektiva lösningsförslag visar att studenten i fr̊aga har lyckats tillgängliggöra
sig kunskaper om relationen mellan geometriska begrepp, allts̊a: rektangel, kvadrat, om-
krets och area. Heuristiska processer som att rita rektanglar och kvadrater förekommer samt
införande av lämpliga beteckningar, insättning av tal i uttryck, ekvationslösning och algebra-
iska omskrivningar.

5.2.2 Lösningsförslag via ansättning som ej bevisas

I föreliggande undersökning förekom ett oväntat lösningsförslag, som likt det rena problemet
innefattar elevers ansättande för att erh̊alla volymens maximala värde. Lösningsförslaget
innefattar att vi betecknar l̊adans bredd och längd som

b = a− 2x⇔ b + 2x = a. (3)

Därefter ansätter eleven att
b = 2a

3 och 2x = a

3 ,

vilket gör att ekvation 3 blir sann, ty

b + 2x = 2a

3 + a

3 = 3a

3 = a.

Givet att a = 54 f̊ar eleven att
b = 2 · 54

3 = 36 l.e.

och
2x = 54

3 = 18 l.e.⇔ x = 9 l.e.

vilket ger samma svar som tidigare prospektiva lösning.
Elevens ansättande i det här fallet är dock i viss mening godtyckligt. Det finns ett oändligt

antal val av värden p̊a b respektive 2x som gör ekvation 3 sann, exempelvis

b = a

2 och 2x = a

2 .

För att vara generell s̊a är det s̊a att

b = (n− 1)a
n

och 2x = a

n
,

eller
b = a

n
och 2x = (n− 1)a

n
,
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för godtyckligt n ∈ N, gör ekvation 3 sann. Det återst̊ar allts̊a fortfarande att bevisa att
elevens ansättning är den korrekta för att erh̊alla l̊adans maximala volym.

I detta retrospektiva lösningsförslag s̊a är det sv̊art att utifr̊an elevers lösningsförslag
utläsa tecken p̊a begreppsförst̊aelse eftersom ett enhetligt resonemang kring deras
ansättningar inte ges. Följdaktligen ger de endast uttryck för matematiska resurser i form av
kunskaper kring enkla procedurer som addition och enkel ekvationslösning. De heuristiska
processer som kan synliggöras är allts̊a: ritande av kvadratiskt material eller l̊ada, införande
av lämpliga beteckningar, insättning av tal i uttryck, ekvationslösning och algebraiska om-
skrivningar.

5.3 Elevers arbete med tv̊a extremvärdesproblem
I detta avsnitt ges inneh̊allsanalyser av tre elevers lösningsförslag som anses intressanta
i föreliggande undersökning. Elevernas svar har valts ut för att ge en tydlig bild av den
variation i rapporterade lokala affekter samt använda heuristiker och tecken p̊a kontroll som
förekommit:

• Den första elevens lösningsförslag och enkätsvar ses som relevanta d̊a eleven gör ett
väsentligt skifte i lokal affektväg mellan de tv̊a olika problemen, vilka b̊ada präglas
av en hög grad av initial nyfikenhet. Här blir det tydligt hur lokala affekter b̊ade kan
hämma eller gynna problemlösningen.

• Den andra eleven ger ett tydligt uttryck för affektiva kompetenser och visar hur pro-
blemlösarens självförtroende kan vara avgörande för reglerandet av framkallade lokala
affekter, där en hög grad av nyfikenhet (och förmåga att agera p̊a den) övervinner
negativa lokala affekter som förvirring och frustration.

• Den tredje eleven återger viss självförtroende som problemlösare, vilket yttrar sig i ele-
vens risktagande där ansättningar görs som inte alltid ges fullständiga rättfärdiganden.
Eleven ger tv̊a lösningsförslag som inte förväntades förekomma. Lösningsförslagen vi-
sar att han inte kunnat erinra sig om problemspecifika metoder vid lösning av ex-
tremvärdesproblem, men gör trots detta en väsentlig insats. I kontrast till föreg̊aende
fall s̊a uttrycker eleven högre grad av uttr̊akning än nyfikenhet.

5.3.1 Elev E1: Ett tydligt skifte i lokal affektväg

Elev E1 kryssade i 1 respektive 4 för en känsla av skönhet, samt 1 och 5 med avseende p̊a
gillande mellan de tv̊a problemen. Elev E1 rapporterar i enkäten att han inte känner sig
p̊a gott humör innan undersökningen p̊abörjas. Han tar fullständigt avst̊and till p̊ast̊aendet
att han har god problemlösningsförmåga. Eleven rapporterar starka känslor av förvirring,
frustration och ångest. Eleven säger även följande om sin helhetsupplevelse:

Ångestfylld d̊a jag inte visste vad jag skulle göra för att lösa problemen. Frustre-
rad d̊a jag inte riktigt fattade fr̊agan.

Nedan i tabell 10 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag (se även bilaga E).
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Tabell 10: Inneh̊allsanalys av rent matematiskt problem (Elev E1).

(R) Resurser= 1 (RK) Enkla procedurer används som division och multiplikation.

(K) Kontroll= 6

(KB)Kognitivt engagemang
(KBM) Eleven etablerar det som är givet genom uppställning
av relevant ekvation.

(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMP ) Viss ansträngning görs för att koppla samman
p̊ast̊aenden. Se exempelvis implikationen x · y ⇒ 2x + 3y = c.
(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKA) Eleven reflekterar kring ens först̊aelse för problemet och
konstaterar att han inte först̊ar fr̊aga 2.
(KKM) Efter en algebraisk omskrivning i uppgift 2 konstaterar
eleven att erh̊allet värde p̊a x · y inte kan stämma.
(KKV ) Eleven verifierar inte resultaten men kan sägas falsifiera
sina resultat d̊a han konstaterar orimligheten i en uträkning.
(KKB) Det är synligt att planer har utförts men övergivits d̊a
delar av lösningen suddats ut.
(KKE) Det framg̊ar ur den problembaserade enkäten att eleven
känt initial nyfikenhet d̊a problemställningen lästs för att sedan
känna sig bortkommen, förvirrad, frustrerad och ångestfylld un-
der arbetet med problemet.

(GH) Generella heu-
ristiker= 1

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHE) Eleven ändrar i viss mening problemet s̊a att det blir
enklare d̊a eleven ansätter att 36/2 = 18 och 36/3 = 12 är tv̊a
kandidater för att erh̊alla maximalt värde p̊a x · y. Vilket även
ger rätt värde p̊a x och y.

(SH) Specifika meto-
der= 0

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.

Eleven rapporterar i arbetet med det tillämpade problemet starka känslor av gillande,
känsla av skönhet, välbehag, överraskning, nyfikenhet och glädje. Eleven har bara i mindre
utsträckning känt sig bortkommen och frustrerad. Eleven rapporterar även följande helhets-
upplevelse:

Glad av att jag tror att jag klarade problemet!

Nedan i tabell 11 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag p̊a det tillämpade
matematiska problemet (se även bilaga E).

Tabell 11: Inneh̊allsanalys av tillämpat problem (Elev E1).
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(R) Resurser= 2

(RK) Det framg̊ar bl.a. att eleven ger uttryck för kunskaper
om procedurer som insättning av värden i algebraiska uttryck,
lösning av andragradsekvationer, ekvationsuppställning och rela-
tionen mellan den maximala volymen och derivatans nollställen.
(RB) Eleven ger uttryck för viss begreppslig först̊aelse d̊a han
uttrycker att den maximala volymen f̊as d̊a man söker efterlikna
l̊adan med en kub.

(K) Kontroll= 10

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Anstränging att först̊a problemet framg̊ar d̊a eleven söker
klassificera nollställena för volymfunktionen genom att skissa en
tredjegradsfunktion
(KBM) Eleven etablerar det som är givet, dvs sidan a = 54 cm.
Målet med problemet etableras ocks̊a via resonemanget i (RB).
(KBS) Det framg̊ar i lösningsförslaget att eleven betraktar vo-
lymfunktionen, planerar sedan och väljer att derivera funktio-
nen.
(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Elevens meningsskapande kommer till viss del i uttryck
i resonemanget som framg̊ar i (RB).
(KMP ) Eleven gör ansträngningar att logiskt koppla samman
p̊ast̊aendena med hjälp av pilar i lösningsförslaget.
(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKC) Eleven har gjort en ansträngning att ta fram matema-
tiska resurser och kunskaper vilket bl.a. framg̊ar i observationen
att en av de upphittade nollställena m̊aste motsvara det max-
imala värdet, vilket förankras i en grafisk representation av en
tredjegradskurva.
(KKP ) Eleven genererar antaganden (se (KKC))
(KKV ) Eleven testar sitt antagande genom insättning av
nollställena i volymfunktionen.
(KKB) Att eleven övergivit eller reviderat en vald plan framg̊ar
bl.a. i att han suddat sin lösning ett antal g̊anger.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven till hög grad upplever nyfikenhet men ocks̊a n̊agot
bortkommen, förvirrad och frustrerad d̊a han arbe-
tar med problemet. Vidare upplever eleven i hög grad
välbehag d̊a han anser sig vara färdig med problemet.
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(GH) Generella heu-
ristiker= 5

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHN) Eleven sätter in tal i s̊aväl algebraiska uttryck, som
funktioner.
(GHF ) Eleven representerar delar av problemsituationen med
figurer i form av skisser för att övertyga sig själv om var
extrempunkterna finns för volymfunktionen.
(GHU) Av lösningsförslaget s̊a verkar eleven ha delat upp pro-
blemet p̊a s̊a vis att han först givit en generell volymfunktion,
för att sedan sätta in relevanta värden, derivera funktionen och
sedan hitta nollställena.
(GHE) Eleven ändrar problemet s̊a att det blir i viss mening
enklare d̊a eleven argumenterar fr̊an utseendet av en tredje-
gradskurva att endast ett lokalt maxima för volymfunktionen
kan förekomma. Detta görs allts̊a istället för att klassificera
extrempunkterna med andraderivatan.
(GHR) Eleven undersöker (utifr̊an (GHE)) vilket av derivatans
nollställen som ger det maximala värdet genom insätning i
volymfunktionen. Däremot undersöks inga randvillkor.

(SH) Specifika meto-
der= 1

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.
(SHD) Eleven använder sig av derivatans nollställen som
specifik lösningsmetod.

Utifr̊an de tv̊a inneh̊allsanalyserna i tabell 10 och 11 s̊a framg̊ar väsentliga skillnader i
de olika kategorierna. Detta framg̊ar framförallt av att eleven lyckats bättre utnyttja ma-
tematiska resurser ((R) Resurser= 2) i arbetet med det tillämpade problemet, i form av
relevanta procedurer vid lösning av extremvärdesproblem. Om vi ser till antalet kodningar
inom kategorierna (K) Kontroll och (GH) Generella heuristiker s̊a ger eleven uttryck för:

• 6 respektive 10 stycken under kategorin (K) Kontroll, för det rena respektive det
tillämpade problemet.

• 1 respektive 5 stycken under kategorin (GH) Generella heuristiker, för det rena re-
spektive det tillämpade problemet.

Eleven har allts̊a i n̊agon mening haft bättre kontroll och använt fler heuristiker under
problemlösningsprocessen.

Det är även tydligt att en positiv lokal affektväg sammanfaller med en högre grad av
kontroll (se kodning (KKE)), där eleven p̊a ett bättre sätt hanterar negativa lokala affekter
som förvirring och frustration. I tabell 10 framg̊ar att elevens initiala nyfikenhet för det
rena problemet överskuggas av frustration, förvirring och ångest, vilket leder in eleven i en
negativ lokal affektväg som hämmar problemlösningen. I kontrast s̊a r̊ader allts̊a ett motsatt
förh̊allande för det tillämpade problemet där viss förvirring och frustration överskuggas av
en hög grad av nyfikenhet som allts̊a kan ha reglerat elevens känslotillst̊and, för att p̊a s̊a
vis möjliggöra risktagande i form av användandet av heuristiker.
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Gällande elevens estetiska upplevelse av problemen s̊a har eleven i hög grad upplevt en
känsla av skönhet, gillande och välbehag i samband med det tillämpade problemet. Men
som tidigare diskuterats kan detta inte p̊alitligt relateras till problemformuleringens ka-
raktär. Däremot kan elevens framg̊ang med problemet delvis förklara den själv-rapporterade
estetiska upplevelsen. Detta är speciellt tydligt i elevens utl̊atande att glädjen av att ha
lyckats präglat hans helhetsupplevelse av problemlösningsprocessen.

5.3.2 Elev E5: Ett yttrande av affektbaserade kompetenser

Elev E5 är en av flera elever i undersökningen som ger tydligt uttryck för affektbaserade
kompetenser, vilket jag ska redogöra för i detta delavsnitt. Eleven rapporterar i enkäten att
hon känner sig p̊a gott humör innan undersökningen p̊abörjas. Hon instämmer delvis i att
ha god problemlösningsförmåga. Eleven rapporterar intensiva lokal affekter som upprymdhet,
välbehag, överraskning, och nyfikenhet. Eleven säger följande om sin helhetsupplevelse:

Förvirrad när jag läste fr̊agan och var osäker p̊a hur jag skulle lösa det, osäker
om jag skulle klara det. Glad när jag kom p̊a hur jag skulle ta mig an problemet
och ville fortsätta när jag förstod uppgiften.

Nedan i tabell 12 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag (se även bilaga E).

Tabell 12: Inneh̊allsanalys av tillämpat problem (Elev E5).

(R) Resurser= 2

(RK) Det framg̊ar bl.a. att eleven ger uttryck för kunskaper
om fakta och procedurer som insättning av värden i algebraiska
uttryck, lösning av andragradsekvationer, ekvationsuppställning
och att derivatans nollställen ger det maximala värdet
(RB) Eleven ger uttryck för begreppsmässig först̊aelse d̊a hon
p̊ast̊ar att derivering av erh̊allen funktion f(y) och lösning av
ekvationen f ′(y) = 0 ger funktionens extrempunkter, och som
konsekvens x · y maximala värde.

(K) Kontroll= 10

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Ansträngning att först̊a problemet framg̊ar d̊a eleven
skriver upp ett relevant ekvationssystem för problemets ändamål.
(KBO) Information (det som är givet) organiseras i början av
lösningsförslaget.
(KBM) Eleven etablerar det som är givet (se (KBO)) men ocks̊a
i viss mening det som är målet d̊a eleven skriver x · y = max,
dvs. att det är det maximala värdet p̊a x · y som eftersöks.
(KBS) Det framg̊ar i lösningsförslaget att eleven betraktar
erh̊allen omskrivning av ekvationen 2x + 3y = 72 i termer av
y, dvs. en funktion f(y). Eleven väljer sedan att derivera funk-
tionen ”för att f̊a fram extrempunkt, allts̊a där x·y har sitt största
värde”.
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(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Elevens meningsskapande kommer till viss del i uttryck
i (RB) d̊a eleven förklarar vad derivatans nollställen ger för in-
formation om det maximala värdet. Vidare s̊a ger eleven en ge-
neralisering av problemställningen och beskriver detaljerat hur
hennes metod har använts (se uppgift 3).
(KMP ) En väsentlig ansträngning görs att logiskt koppla sam-
man p̊ast̊aenden, vilka beskriver elevens metodval i deluppgift 3.
I lösningsförslaget kopplar eleven även samman p̊ast̊aenden med
hjälp av pilar.
(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKM) Eleven reflekterar kring effektiviteten i ens metodval
i deluppgift 3 d̊a eleven sammanställer sin metod och ger en
generalisering som konekvens av den använda metoden, dvs.
ax + by = c.
(KKC) Fr̊an (RB) framg̊ar att n̊agon ansträngning har gjorts
för att ta fram relevanta resurser och matematiska kunskaper,
men framg̊ar ocks̊a av att heuristiska processer nyttjats för att
ta sig fram i problemet (se (GH)).
(KKB) Eleven renodlar sin lösning i deluppgift 3 i form av
en generalisering av problemställningen. Eleven har tillsynes in-
te övergivit sin plan under problemlösningsprocessen utan har
istället valt metod och använt den framg̊angsrikt genom hela
processen.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven till viss del känt sig bortkommen och förvirrad d̊a
hon läser problemställningen. Vidare känner eleven sig
väldigt nyfiken, och upprymd under arbetet med pro-
blemet och ett välbehag när problemet är löst.
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(GH) Generella heu-
ristiker= 5

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHS) Eleven observerar symmetrin i att produkten x · y kan
skrivas s̊aväl i termer av y som i termer av x för att erh̊alla det
maximala värdet, ”f ′(x eller y) = 0”.
(GHN) Eleven sätter in tal i s̊aväl algebraiska uttryck, som
funktioner.
(GHV ) Förenkling av bivillkor görs i början av lösningsförslaget
där eleven skriver ”2x och 3y är positiva tal > 0”, vilket inte är
de exakta bivillkoren, dvs. 0 ≤ x ≤ 36 och 0 ≤ y ≤ 24.
(GHU) Av lösningsförslaget s̊a har eleven samma uppdelning
p̊a deluppgift 1 och 2; eleven anger det som är givet, skriver om
uttrycket i termer av y, deriverar härledd funktion, sätter in
erh̊allna värden i x · y.
(GHH) Eleven sammanfogar delar till en helhet i deluppgift 3,
i den mening att metodvalet sammanfattas och generaliseras.

(SH) Specifika meto-
der= 1

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.
(SHD) Eleven använder sig av derivatans nollställen som
specifik lösningsmetod.

Eleven rapporterar i arbetet med det tillämpade problemet intensiva lokala affekter som
upprymdhet, välbehag, nyfikenhet, förvirring och frustration. Eleven säger följande om sin
helhetsupplevelse:

Frustrerad när det blev fel och när jag kände att svaret blev orimligt och fick
göra om. Nöjd när jag lyckades och inte gav upp.

Nedan i tabell 13 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag p̊a det tillämpade
matematiska problemet.

Tabell 13: Inneh̊allsanalys av tillämpat problem (Elev E5).

(R) Resurser= 2

(RK) Det framg̊ar att eleven ger uttryck för kunskaper om fakta
och procedurer som insättning av värden i algebraiska uttryck,
lösning av andragradsekvationer, ekvationsuppställning och att
derivatans nollställen ger den maximala volymen
(RB) Eleven ger uttryck för begreppsmässig först̊aelse d̊a hon
p̊ast̊ar att derivering av erh̊allen volymfunktion och lösning av
ekvationen V ′ = 0 ger funktionens extrempunkter, och som kon-
sekvens den maximala volymen.
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(K) Kontroll= 11

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Ansträngning att först̊a problemet framg̊ar d̊a eleven ri-
tar det kvadratiska materialet samt organiserar det som är givet
och inför beteckningar för volymen (V ), l̊adans bas (B) och höjd
(H).
(KBO) Eleven organiserar information (Se (KBA)).
(KBM) Eleven etablerar det som är givet (se (KBA)) men ocks̊a
i viss mening det som är målet d̊a eleven efter derivering av
erh̊allen volymfunktion skriver ”största volym när v′ = 0, ex-
trempunkt”, dvs. att den maximala volymen f̊as av derivatans
nollställen.
(KBS) Det framg̊ar i lösningsförslaget att eleven betraktar
erh̊allen volymfunktion i termer av x. Eleven väljer sedan att
derivera funktionen för att sedan lösa ekvationen v′ = 0.
(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Elevens meningsskapande kommer till viss del i uttryck
i (RB) d̊a eleven förklarar vad derivatans nollställen ger för in-
formation om det maximala värdet. Tecken p̊a meningsskapande
framg̊ar även i (KBM).
(KMP ) Viss ansträngning att logiskt koppla samman
p̊ast̊aenden framg̊ar p̊a sista sidan av elevens lösningsförslag där
hon slutligen kopplar samman sitt resultat (dvs. sitt erh̊allna x-
värde) med det som efterfr̊agas i problemställningen (dvs. l̊adans
dimensioner och volym).
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(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKM) Eleven har reflekterat kring effektiviteten i ens metod-
val d̊a eleven verifierar att erh̊allet x-värde faktiskt motsvarar
ett maximivärde för volymfunktioen, genom att konsultera sin
grafritande räknare.
(KKC) Fr̊an (RB) framg̊ar att n̊agon ansträngning har gjorts
för att ta fram relevanta resurser och matematiska kunskaper,
men ocks̊a fr̊an använda heuristiska processer.
(KKV ) Eleven verifierar hennes process att hitta extrempunk-
terna (se (KKM))
(KKB) Det framg̊ar att eleven har reviderat sitt lösningsförlag,
dels eftersom eleven har suddat ut tidigare nedskrivet material,
men det framg̊ar framförallt fr̊an elevens svar p̊a enkätens öppna
fr̊aga där eleven beskriver att lösningen reviderats eftersom ett
erh̊allet svar s̊ags som orimligt.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven till viss del känt sig bortkommen d̊a hon läser
problemställningen. Vidare känner eleven sig väldigt ny-
fiken, och förvirrad och frustrerad under arbetet med
problemet och s̊aväl upprymdhet som ett välbehag när
problemet är löst.

(GH) Generella heu-
ristiker= 3

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHN) Eleven sätter in tal i s̊aväl algebraiska uttryck, som
funktioner.
(GHU) Av lösningsförslaget s̊a har eleven delat upp problemet
p̊a följande vis: Eleven etablerar först det som är givet; sedan
ges en allmän volymfunktion för en l̊ada med sidan a; relevanta
värden sätts sedan in i volymfunktionen; varefter funktionen
deriveras och extrempunkterna hittas och klassificeras.
(GHR) Eleven undersöker vilken av de erh̊allna x-värdena
för volymfunktionens extrempunkter som motsvarar ett maxi-
mivärde, med hjälp av grafritande räknare.

(SH) Specifika meto-
der= 1

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.
(SHD) Eleven använder sig av derivatans nollställen som
specifik lösningsmetod.

Utifr̊an de tv̊a inneh̊allsanalyserna i tabell 12 och 13 s̊a framg̊ar inga väsentliga skillna-
der i de olika kategorierna (R) Resurser, (K) Kontroll, och (SH) Specifika metoder. Med
avseende p̊a (GH) Generella heuristiker s̊a skiljer sig lösningsförslagen n̊agot, där eleven
nyttjar fler heuristiker i arbetet med det rent matematiska problemet, än för det tillämpade
problemet. Detta kan naturligtvis bero p̊a att det rent matematiska problemet är i n̊agon
mening mer omfattande, där eleven inte enbart ombeds lösa ett problem, utan ocks̊a att ge
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en generalisering. Vidare s̊a är det möjligt att eleven inte behövt använda sig av heuristis-
ka processer för att ta sig fram i problemet, eftersom hon snabbt tillgängliggör relevanta
kunskaper om lösning av extremvärdesproblem

Eleven har i b̊ada problemen lyckats utnyttja matematiska resurser i form av huvud-
sakligen relevanta procedurer vid lösning av extremvärdesproblem. Eleven återger en hög
grad av kontroll (se antalet kodningar under kategorin (K)) under arbetet med b̊ada proble-
men, vilket sammanfaller med de positiva lokala affektvägar som framg̊ar under kodningen
(KKE). Eleven ger framförallt i arbetet med det tillämpade problemet tydliga tecken p̊a
affektbaserade kompetenser eftersom eleven (trots en hög grad av förvirring och frustration)
tar sig an problemet p̊a nytt, efter att ha erh̊allit ett orimligt svar. Här har allts̊a elevens fru-
stration och förvirring givit upphov till gynnsamma meta-kognitiva beteenden (se (KKB))
som att revidera ens lösningsförslag och ändra p̊a delar av den (vilka ändringar som gjorts
framg̊ar ej). Som konsekvens fortsätter eleven att lösa problemet (med en hög grad av nyfi-
kenhet) för att sedan uppleva upprymdhet och välbehag d̊a problemet anses vara löst. Detta
indikerar att eleven i fr̊aga redan har väletablerade affektvägar, vilka understödjer hennes
problemlösning.

Gällande elevens estetiska upplevelse av problemen s̊a har eleven i hög grad gillat och
upplevt ett välbehag i samband med arbetet med b̊ada problemen. Eleven har dessutom
rapporterat att hon i viss mån (markerat 3 p̊a likertskalan) fann arbetet med problemen
vackert. Eleven ger allts̊a en indikation p̊a att redan ha väletablerade upplevelser av ma-
tematisk intimitet, vilket allts̊a dels framg̊ar i att problemen upplevs som lika vackra men
ocks̊a i att eleven ser sig själv som en bra problemlösare; eleven ger allts̊a uttryck för en
god relation mellan sin självkänsla och hennes interna representation av matematiken som
s̊adan. Eleven verkar dessutom ha en vilja att producera estetiskt tilltalande lösningar, vilket
framg̊ar av välstrukturerade och tydliga lösningsförslag (se bilaga E). Vidare präglas elevens
estetiska upplevelse av en blandning av lokala affekter som en hög grad av nyfikenhet och
upprymdhet men ocks̊a förvirring och frustration.

5.3.3 Elev E8: Ett brett användande av riskfyllda lösningsmetoder

Majoriteten av eleverna i undersökningen har använt metoder som är typiska vid lösning
av extremvärdesprobleem (derivatans nollställen). Vissa har dock, vid arbetet med det rent
matematiska problemet använt en n̊agot mer originell metod vilken är att maximera en
summa. Många gjorde detta med viss framg̊ang (i den mening att de erh̊allit rätt svar) men
visar p̊a brister i reflektioner kring ens valda lösningsmetod.

Jag väljer här att redogöra för lösningsförslaget av elev E8, eftersom samma elev även ger
en originell lösning p̊a det tillämpade problemet samt själv-rapporterar en lokal affektväg
som snarare präglas av uttr̊akning, än av nyfikenhet. Vilket är ovanligt för elevgruppen.
Eleven utgör ett intressant fall eftersom hans tv̊a lösningsförslag inte är fullständiga, men
visar änd̊a problemlösningskvaliteér i den mening att eleven v̊agar ta risker och ge informella
resonemang i problemsituationen, när kunskaper kring relevanta lösningsmetoder inte lyckats
tillgängliggöras.

Elev E8 rapporterar i enkäten att han känner sig p̊a gott humör innan undersökningen
p̊abörjas. Han instämmer delvis i att ha god problemlösningsförmåga. Eleven rapporterar
intensiva lokala affekter som upprymdhet, välbehag, överraskning, nyfikenhet och endast i viss
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mån förvirring och frustration. Eleven säger följande om sin helhetsupplevelse:

Förvirring blandat med glädje.

Nedan i tabell 14 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag (se även bilaga
E).

Tabell 14: Inneh̊allsanalys av rent problem (Elev E8).

(R) Resurser= 1
(RK) Det framg̊ar att eleven ger uttryck för kunskaper om pro-
cedurer som insättning av värden i algebraiska uttryck,skriftliga
informella resonemang, och ekvationsuppställning

(K) Kontroll= 10

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Ansträngning att först̊a problemet framg̊ar bl.a. i att
eleven ställer upp det som är givet, dvs. 2x + 3y = 72.
(KBM) Eleven etablerar det som är givet (se (KBA))
(KBS) Det framg̊ar i lösningsförslaget att eleven betraktar det
som är givet och ger ett resonemang kring varför 2x = 3y = 72/2
ger det maximala värdet p̊a x · y. Varp̊a eleven väljer strategin
att ställa upp tidigare omnämnda ekvationer, för att lösa ut x
och y.
(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Elevens meningsskapande kommer till uttryck d̊a eleven
försöker resonera och argumentera för den valda metoden via
skriftliga informella resonemang: ”största värde p̊a x · y är d̊a
2x = 72/2 och 3y = 72/2 d̊a detta blir ’mitten’ av grafen [...].”
(KMP ) Eleven försöker logiskt koppla samman p̊ast̊aenden (se
(KMM)).
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(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKM) Eleven har reflekterat kring effektiviteten i ens metodval
(om än p̊a ett bristfälligt sätt) i deluppgift 3 men gör det ocks̊a i
uppgift 1 där eleven för ett resonemang kring att 2x = 3y = 72/2
svarar mot ”mitten” av grafen, där maximipunkten bör befinna
sig.
(KKC) Fr̊an (RK) framg̊ar att en ansträngning har gjorts
för att ta fram relevanta resurser och matematiska kunskaper,
bl.a. kunskaper kring maximipunkter och procedurer som ek-
vationslösning framg̊ar. Det framg̊ar ocks̊a via användandet av
vissa heuristiska processer (se (GH)).
(KKR) I n̊agon mening s̊a har eleven relaterat problemet med
att maximera produkten x · y till ett parallellt problem, vilket är
att maximera summan i vänsterledet av 2x + 3y = 72. Däremot
framg̊ar detta inte av elevens resonemang, utan endast fr̊an de
ekvationer som uppställts.
(KKB) Det framg̊ar att eleven har reviderat sitt lösningsförlag
eftersom eleven har suddat ut tidigare nedskrivet material ett
antal g̊anger.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven endast känt sig lite bortkommen d̊a han läst pro-
blemet. Eleven kände sig i hög grad nyfiken, frustre-
rad och upprymd under arbetet med problemet och ett
välbehag när problemet ans̊ags löst.

(GH) Generella heu-
ristiker= 5

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHS) Eleven ger uttryck för att ha observerat symmetrier i
problemet (se (KKM)).
(GHN) Eleven sätter in erh̊allna värden p̊a x och y i x · y.
(GHU) Av lösningsförslaget s̊a har eleven delat upp problemet
p̊a följande vis: Eleven etablerar först det som är givet; sedan
löses tv̊a enkla ekvationer; varp̊a eleven sätter in erh̊allna värden
i x · y.
(GHH) Eleven försöker sammanfatta sin metod i deluppgift 3
där deluppgifterna sammanfogas till en helhet.
(GHE) Det parallella problem (se (KKR)) som eleven arbetar
med kan ses som en förenkling av problemet, vilket utg̊ar fr̊an
en n̊agot orättfärdigad ansats.

(SH) Specifika meto-
der= 0

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.

Eleven rapporterar i arbetet med det tillämpade problemet intensiva lokala affekter som
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att vara bortkommen, uttr̊akad, förvirrad och frustrerad. Eleven har i samband med arbetet
med det tillämpade problemet endast i viss mån känt sig upprymd, nyfiken och glad. Eleven
rapporterar följande om sin helhetsupplevelse:

Visste svaret men ej matematisk lösning vilket provocerade.

Nedan i tabell 15 framg̊ar en inneh̊allsanalys av elevens lösningsförslag p̊a det tillämpade
matematiska problemet (se även bilaga E)

Tabell 15: Inneh̊allsanalys av rent problem (Elev E8).

(R) Resurser= 1

(RK) Det framg̊ar att eleven ger uttryck för kunskaper om proce-
durer och fakta som insättning av värden i algebraiska uttryck, ek-
vationsuppställning, skriftliga informella resonemang, samt egen-
skaper hos geometriska storheter som area och volym.

(K) Kontroll= 12

(KB)Kognitivt engagemang
(KBA) Ansträngning att först̊a problemet framg̊ar bl.a. i att ele-
ven ritar upp det kvadratiska materialet samt organiserar infor-
mation, t.ex. det som är givet a = 54cm samt inför beteckningar
för bredd, höjd, volym och area.
(KBO) Eleven organiserar informationen i problemet (se
(KBA)).
(KBM) Eleven etablerar det som är givet (se (KBA))
(KBS) Det framg̊ar i lösningsförslaget att eleven betraktar orga-
niserad information för att sedan föra ett resonemang kring att
om bredden b = 2a/3 och om dubbla höjden 2x = a/3 av l̊adan,
s̊a f̊as l̊adans maximala volym. Eleven väljer sedan att lösa dessa
ekvationer.
(KM)Engagemang under problemlösnigen
(KMM) Elevens meningsskapande kommer till uttryck d̊a eleven
försöker resonera och argumentera för den valda metoden, dvs.
ekvationslösning utifr̊an ansatsen som framg̊ar i (KBS).
(KMP ) Eleven försöker logiskt koppla samman p̊ast̊aenden (se
(KMM)).
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(KK)Meta-kognitiva beteenden under problemlösningen
(KKA) Elevens reflektioner kring effektiviteten i ens kognitiva
aktivitet framg̊ar i viss mening d̊a han argumenterar för ansatsen
som framg̊ar i (KBS).
(KKC) Fr̊an (RK) framg̊ar att en ansträngning har gjorts för
att ta fram relevanta resurser och matematiska kunskaper, bl.a.
kunskaper procedurer som ekvationslösning samt kunskaper om
begreppen area och volym.
(KKP ) Eleven genererar antaganden i form av ansatsen som
framg̊ar i (KBS) och medföljande resonemang kring valet av
denna ansats.
(KKR) I n̊agon mening s̊a har eleven relaterat problemet med
att maximera volymen av l̊adan till ett parallellt problem, vilket
är att maximera summan i vänsterledet av b + 2x = a där allts̊a
b är bredden av l̊adan, 2x är dubbla höjden av l̊adan och a är det
kvadratiska materialets sida.
(KKB) Det framg̊ar att eleven har reviderat sitt lösningsförlag
eftersom eleven har suddat ut tidigare nedskrivet material ett
antal g̊anger.
(KKE) Fr̊an den problembaserade enkäten framg̊ar att
eleven endast i viss m̊an känt sig nyfiken d̊a eleven läst
fr̊agan för att sedan i hög grad känna sig bortkommen,
förvirrad och frustrerad under arbetet med problemet.
Eleven känner sedan ett välbehag d̊a problemet anses
vara löst.
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(GH) Generella heu-
ristiker= 5

Använder generella heuristiker under pro-
blemlösningsprocessen dvs.
(GHN) Eleven sätter in erh̊allna värden p̊a b och x i erh̊allet
uttryck för volymen V = b2 · x.
(GHF ) Eleven representerar problemet genom att rita upp
figuren som givits i problemställningen.
(GHU) Av lösningsförslaget s̊a har eleven delat upp problemet
p̊a följande vis: Eleven etablerar först det som är givet; sedan
införs beteckningar för relevanta storheter som area och volym;
sedan löses tv̊a enkla ekvationer; varp̊a eleven sätter in erh̊allna
värden i erh̊allen volymfunktion.
(GHH) Eleven försöker sammanfatta sin lösning i form av ett
skriftligt resonemang kring valet av ansats som framg̊ar i (KBS)
(GHE) Eleven kan i viss mening sägas ändra p̊a problemet
s̊a att det blir enklare att hantera; elevens ansats (se (KBS))
gör att ekvationen b + 2x = a blir sann. Däremot ges inte ett
lättförst̊aeligt rättfärdigande av denna ansats eftersom eleven
likaväl hade kunnat ansätta att b = a/2 och 2x = a/2, vilket d̊a
ocks̊a hade gjort ekvationen sann.

(SH) Specifika meto-
der

Använder problemspecifika (prospektiva)
lösningsmetoder för extremvärdesproblem dvs.

Utifr̊an de tv̊a inneh̊allsanalyserna i tabell 14 och 15 s̊a framg̊ar inga väsentliga skillnader
i de olika kategorierna (R) Resurser, (K) Kontroll, (GH) Generella heuristiker och (SH)
Specifika metoder.

Eleven har i b̊ada problemen lyckats utnyttja matematiska resurser i form av procedurer
som ekvationslösning men ocks̊a informella skriftliga resonemang samt begreppsliga kunska-
per kring geometriska storheter som volym och area. Eleven ger uttryck för en hög grad
av kontroll (se antalet kodningar under kategorin (K)). Däremot är det värt att notera att
elevens kontroll (i arbetet med det tillämpade problemet) inte präglas av att eleven söker
motexempel eller verifierar sin lösning. Hade dessa heuristiker använts s̊a skulle eleven märka
att ansatsen (se (KBS)) är godtycklig.

Eleven kan kontrollera olika lokala affekter (se (KKE)) som att till exempel förvirring
och en känsla av att vara bortkommen under arbetet med det rent matematiska problemet.
Dessa lokala affekter kan ha kontrollerats av en hög grad av nyfikenhet och upprymdhet i
arbetet med det rena problemet.

Det är intressant att observera att elevens rapporterade lokala affektväg i arbetet med det
tillämpade problemet (se (KKE) i tabell 15) beskriver i huvudsak negativa lokala affekter
som sedan upplöses i ett välbehag d̊a problemet anses vara löst. Denna elev ger p̊a detta
sätt uttryck för affektbaserade kompetenser i den mening att eleven, trots en hög grad av
förvirring, frustration och till och med uttr̊akning, kan agera p̊a viss nyfikenhet i problemet.

Att eleven tar risker i problemlösningen framg̊ar speciellt d̊a eleven betraktar ekvationen

b + 2x = a (4)
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och gör ansatsen att
b = 2a

3 och 2x = a

3 .

I lösningsförslaget ger eleven som tidigare omnämnt inte ett lättförst̊aeligt rättfärdigande för
denna ansats, trots att den gör s̊a att ekvation 4 blir sann. Elevens ansats ger korrekt värden
p̊a l̊adans dimensioner, varför eleven kan bära p̊a ett resonemang som tydligare rättfärdigar
ansatta värden p̊a b och 2x, vilket hade kunnat komma till uttryck i t.ex. en intervju efter
undersökningen.

Gällande elevens estetiska upplevelse av problemen s̊a har eleven uttryckt att han i viss
mån funnit arbetet med problemen vackert. Här kan samma resonemang som för elev E5
göras med avseende p̊a väletablerad matematisk intimitet. Elevens estetiska upplevelse av
problemen kan sägas präglas av lokala affekter som nyfikenhet, upprymdhet och överraskning
men ocks̊a förvirring och frustration.

5.4 Sammanfattning av resultat
Vilka själv-rapporterade lokala affekter uppkommer för en grupp gymnasieelever vid ar-
betet med ett tillämpat respektive ett rent matematiskt problem och när uppkommer de?
Det framg̊ar, ur den problembaserade enkäten att flera av de lokala affekterna (nyfiken-
het, förbryllelse (att vara bortkommen), förvirring, frustration, upprymdhet, välbehag och
ångest) som beskrivs av Goldin (2000) har hos de 9 gymnasieeleverna rapporterats i varie-
rande grad. Det p̊aträffas inga väsentliga skillnader i dessa lokala affekter mellan de tv̊a olika
problemen. För majoriteten av eleverna s̊a framg̊ar en positiv lokal affektväg som best̊ar i
bland annat initial nyfikenhet; förbryllelse (att vara bortkommen) och förvirring under ar-
betet med problemet samt ett välbehag d̊a problemet anses vara löst. Däremot finns det
individuella skillnader.

Hur skiljer sig känslor av skönhet och gillande i arbetet med ett rent respektive ett tillämpat
problem? Eleverna rapporterar att under arbetet med det tillämpade problemet s̊a har färre
negativa lokala affekter uppkommit, samt att fler än hälften av eleverna i hög grad upplevt
att de gillat problemet och funnit det vackert. Däremot g̊ar det inte att dra n̊agon p̊alitlig
slutsats ang̊aende att problemformuleringen ska ha betydelse för elevers estetiska upplevelser.
I varje fall inte i meningen att distinktionen: ren kontra tillämpade matematiska problemfor-
muleringar har betydelse. Detta blir tydligt ur inneh̊allsanalysen där individuella skillnader
p̊aträffas; elev E1 har en estetisk upplevelse som tros härröra fr̊an elevens framg̊ang med pro-
blemet, medan det för E5 och E8 snarare har att göra med redan väletablerad matematisk
intimitet. I enighet med tidigare forskning s̊a verkar allts̊a elevers estetiska upplevelse vara
högst individuell.

Däremot är det intressant att notera att utifr̊an resultatet s̊a kan en estetisk upplevelse
anses vara närvarande hos dessa 9 gymnasieelever. Denna estetiska upplevelse kan ha bety-
delse för framg̊angsrik problemlösning vilket tydliggörs i resultatet p̊a det vis att de elever
som har givit framg̊angsrika lösningsförslag, konsekvent även rapporterar att de i viss mån
eller i hög grad upplevt en känsla av skönhet och gillande. Ofta synliggörs matematisk intimi-
tet i utförandefasen, i form av problemlösarens ”flyt” vad gäller användandet av algoritmer
och beräkningar (Carlson & Bloom, 2005). Detta framg̊ar även av resultatet i föreliggande
undersökning, där många elever planerar och väljer att använda sig av derivatans nollställen
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för att lösa problemet och gör detta sedan framg̊angsrikt genom hela processen (se bl.a. elev
E5 i avsnitt 5.3.2). Däremot är det sv̊art att säkert veta om det är själva processen eller om
det är resultatet som givit upphov till denna estetiska upplevelse.

Vilka lösningsmetoder kan elever tänkas använda och vilka använder de i arbetet med
ett tillämpat- respektive ett rent matematiskt problem? Föreliggande undersökning visar att
det för elevgruppen förekommer endast en prospektiv lösningsmetod vid arbetet med ex-
tremvärdesproblem och det är att nyttja derivatans nollställen. De övriga föreslagna prospek-
tiva lösningarna förekommer allts̊a inte. Av avsnit 5.2 s̊a framg̊ar istället att tv̊a retrospektiva
lösningsmetoder är vanligt förekommande, som ofta präglas av bristfälliga resonemang eller
rättfärdiganden. Däremot bör det noteras att lösningsmetoderna i n̊agon utsträckning kan
sägas ”träffa rätt”, eftersom de ger korrekta resultat. Vidare kan det vara s̊a att eleverna bär
p̊a rimliga resonemang eller rättfärdiganden som de av olika anledningar inte redogör för i
sina lösningsförslag.

P̊a vilket sätt kan gymnasieelevers själv-rapporterade lokala affektvägar under pro-
blemlösning sägas ha betydelse för deras matematiska resurser, heuristiker och kontroll? Det
är sv̊art att p̊a detaljniv̊a säga exakt hur elevers valda strategier och beteenden under pro-
blemlösningen har influerats av lokala affektvägar. Däremot kan det observeras att utifr̊an de
fall som beskrivits i avsnitt 5.3.1-5.3.3, s̊a tenderar framg̊angsrik problemlösning präglas av
en hög grad av kontroll där eleverna bland annat har lyckats kontrollera framkallade lokala
affekter, vilket även sammanfaller med ett större (eller mer medvetet) användande av diver-
se heuristiker. Det som g̊ar att utröna ur resultatet är allts̊a att positiva lokala affektvägar
sammanfaller med andra tecken p̊a kontroll, vilket visar att lokal affekt p̊a ett komplicerat
sätt influerar eller influeras av kognitiva och meta-kognitiva aspekter under problemlösning.

Framg̊angsrika problemlösares affektiva kompetenser har betydelse för huruvida de lyc-
kas ta till vara p̊a befintliga matematiska resurser. Av de fallen som tidigare beskrivits (och
gruppen i sin helhet) s̊a framg̊ar tydligast att en stark känsla av initial nyfikenhet är kopplad
till s̊aväl framg̊angsrik som bristande problemlösning. Fr̊amg̊angsrik problemlösning präglas
dock av kvarvarande nyfikenhet och upprymdhet under arbetet med problemet som ackom-
panjeras av s̊aväl förvirring som frustration. Det ter sig ocks̊a vara s̊a att problemlösarens
självkänsla har stor betydelse för hanterandet av lokala affekter.

En implikation av denna undersökning är allts̊a vikten av att elever ges konkreta verk-
tyg i form av exempelvis heuristiker och alternativa lösningsmetoder (för exempelvis ex-
tremvärdesproblem) s̊a att de kan agera p̊a sin nyfikenhet under problemlösning för att p̊a
s̊a vis kunna utveckla gynnsamma lokala affektvägar där frustration och förvirring ses som
ett tecken p̊a att ändra strategi (exempelvis försöka först̊a problemet p̊a nytt), snarare än
ett tecken p̊a misslyckande.

6 Metod- och resultatdiskussion

6.1 Den problembaserade enkäten
Det finns s̊aväl fördelar som nackdelar med användandet av enkät i sammanhanget d̊a in-
dividers känslor är föremål för ens studie men det finns ingen tydlig konsensus kring hur
individers känslor bör mätas, givet ett visst stimuli (Ciuk, Troy & Jones, 2015). I en un-

60



dersökning av Ciuk m. fl. (2015) s̊a framg̊ar att de flesta undersökningar kring beteenden
och känslor förlitar sig p̊a att individer ger p̊alitliga svar via själv-rapporterande i enkäter.
Enligt Ciuk m. fl. har det tidigare föreslagits att individer

1. har sv̊art att klargöra specifika anledningar till deras attityder

2. tvekar att ge ärliga svar när de anser att det är socialt oönskat

3. rationaliserar sina svar utav olika anledningar.

Notera att detta berör allts̊a själv-rapporterade attityder och allts̊a inte specifikt lokala
affekter, men motsvarande problem vad gäller validiteten i denna fallstudies resultat kan
p̊aträffas. Det är exempelvis inte säkert att eleverna p̊a ett p̊alitligt vis kan ge svar p̊a vilken
känsla/känslor som präglat deras helhetsupplevelse. Eleverna kan även ha tvekat p̊a att ge
ärliga svar kring deras känslor, eftersom de eventuellt ger svar som de tror att jag som forskare
vill ha. Ett exempel p̊a detta skulle kunna vara att de kryssar i högre svar p̊a gillande och
en känsla av skönhet för det tillämpade problemet, eftersom de kan ha en föraning om mina
egna hypoteser kring deras estetiska uppskattning. Tvärtom skulle de av samma anledning
kunna tänkas kryssa i lägre p̊a dessa enkätfr̊agor. Inget av dessa alternativ tros vara fallet
eftersom ingen större skillnad i deras själv-rapporterande av dessa enkätfr̊agor mellan de tv̊a
problemen observerades.

Vad gäller reliabiliteten s̊a har flera åtgärder gjorts för att försäkra sig om att resultaten i
föreliggande undersökning är tillförlitliga. I den problembaserade enkäten erfodrades en kon-
trollfr̊aga till enkätfr̊agan ”kände mig upprymd” vilket är ”kände mig glad” för att se huruvi-
da deltagarna gav konsekventa svar genom enkäten. Eleverna har i undersökningen liknande
svar p̊a dessa fr̊agor, varför svaren p̊a enkäten tros ge tillförlitliga svar. Vidare undersöktes
enkätfr̊agornas formuleringar s̊aväl ur ett teoretiskt perspektiv (via relevant litteratur) som
utifr̊an en pilotundersökning. Fr̊an pilotundersökningen gjordes mindre omformuleringar för
att fr̊agorna inte skulle missförst̊as.

6.2 Inneh̊allsanalys: vad g̊ar egentligen att utläsa?
Ett väsentligt analysverktyg för att söka relatera elevernas olika lokala affekter och rappor-
terade lokala affektvägar till tillgängliggörandet av matematiska resurser, tecken p̊a kontroll
och användande av heuristiker är inneh̊allsanalysen av elevers lösningsförslag. Analysverk-
tyget utg̊ar fr̊an Carlson och Blooms (2005) tabulering vilken de använde initialt i deras
observationsundersökning. Carlson och Bloom (2005) observerade allts̊a problemlösares be-
teenden för att urskilja tecken p̊a bland annat kontroll.

Det är allts̊a rimligt att ifr̊agasätta lämpligheten i att försöka mäta kontroll i form av kog-
nitivt engagemang och meta-kognitiva beteenden genom en inneh̊allsanalys. I föreliggande
undersökning bedömdes det som rimligt eftersom flera av de underkategorierar (eller kod-
ningar) till kategorin ”Kontroll (K)” som framg̊ar i tabell 6 svarar mot flertalet kodningar
under kategorin ”generella heuristiker (GH)”. Exempelvis s̊a kan kodningen ”(KKV ) verifie-
rar processer och resultat” relateras till heuristiken ”(GHR) undersöker randvillkor/värden”
som tydligt kan framg̊a i ett givet lösningsförslag. Genom användandet av heuristiska pro-
cesser s̊a framg̊ar allts̊a tecken p̊a kontroll.
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Vidare s̊a framg̊ar elevers reflektioner explicit i lösningsförslagen eftersom de ombads
att ge s̊a utförliga svar som möjligt p̊a de rutade papprena i den problembaserade enkäten.
Tyvärr var det inte alltid möjligt att urskilja tydliga tecken p̊a kontroll. Kodningen ”(KKA)
reflektioner kring effektivitet i ens kognitiva aktivitet” (som framg̊ar i Carlson och Blooms
(2005) ursprungliga tabulering) handlar om att eleven tänker och reflekterar kring sina egna
tankar och processer. S̊adana reflektioner sker ofta internt hos problemlösaren, vilket kan
innebära att eleverna har haft sv̊art att formulera dessa p̊a papper eller rent av en ovilja att
formulera dessa reflektioner. I Carlson och Blooms (2005) undersökning fick de information
om problemlösarens kontroll genom att de ombads verbalisera deras kognitiva processer.
Min egna bedömning i föreliggande undersökning är att gymnasieelever kan ha det sv̊art att
verbalisera sina kognitiva processer under matematisk problemlösning eftersom de d̊a i n̊agon
mening tvingas erinra sig om relevanta matematiska begrepp och informella resonemang,
vilket kan orsaka osäkerhet eller rent av ångestkänslor hos eleven. Av denna anledning kan
undersökningens syfte hämmas eftersom jag avs̊ag att undersöka vilka lokala affekter som
rapporteras fr̊an elevers individuella arbete med matematiska problem och inte lokala affekter
som uppkommer p̊a grund av att jag ställt fr̊agor som de haft sv̊art att svara p̊a.

6.3 Urvalet
Urvalet har i tidigare avsnitt motiverats men ska här problematiseras. Eleverna i föreliggande
underökning kan anses vara erfarna matematikelever och s̊aledes erfarna problemlösare ef-
tersom de läser en av de högre matematikkurserna för gymnasiet (Matematik 4). Av denna
anledning kanske det inte är s̊a förv̊anande att m̊anga elever som de som framg̊ar i avsnitt
5.3.2 och 5.3.3 ger uttryck för matematisk intimitet. Dessa elever har ju trots allt valt att
studera högre gymnasial matematik och kan därför antas ha en huvudsakligen god relation
till matematiken som s̊adan. Det är dock intressant att (trots detta antagande) observera
att även erfarna gymnasiala matematikelever kan uppleva starka ångestkänslor under mate-
matisk problemlösning och hysa starka tvivel om sina egna problemlösningsförmågor (detta
framg̊ar bland annat för elev E1 i avsnitt 5.3.1), vilket har konsekvenser för hur de tar till-
vara p̊a sina matematiska resurser. Det är allts̊a tydligt fr̊an denna fallstudie att elevers
lokala affekter bör beaktas i alla stadier av gymnasiet och allts̊a inte enbart reserveras för de
elever som stereotypiskt sett tros bära p̊a många negativa känslor om matematiken; starka
negativa känslotillst̊and under problemlösning kan p̊aträffas hos elever, oavsett förutfattade
meningar om deras matematik intresse och/eller ointresse.

6.4 Förslag till framtida forskning
En förhoppning (d̊a denna undersökning p̊abörjades) var att f̊a ett representativt urval
gymnasieelever som svarade p̊a enkäterna. P̊a s̊a vis hade möjligen hypotesen att typen
av tillämpade matematiska problemformuleringar har betydelse för elevers estetiska upple-
velser bättre kunnat testas. Vidare hade gymnasieelevers estetiska förh̊allningssätt kunnat
ges en mer generell karaktärisering, t.ex. genom en explorativ faktoranalys av underskalor-
na i tabell 4. P̊a s̊a vis hade s̊aväl relationen mellan de olika underskalorna och s̊aledes de
olika lokala affekterna tydligare kunnat relateras till varandra, för att ge en tydligare bild av
den matematikestetiska upplevelsen under problemlösning. Jag hade gärna sett att framtida
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forskning gör just detta. Allts̊a att forskare testar renodlade känsloskalor likt den i tabell 4
för att p̊a s̊a vis kunna ge en tydligare bild av vilka känslor som ses som väsentliga för den
matematikestetiska upplevelsen.

I föreliggande undersökning fanns det varken tid eller fokus p̊a att undersöka elevers glo-
bala affekter och hur de kan tänkas p̊averka lokal affekt under problemlösning, dvs. huruvida
exempelvis negativa attityder eller distinkta föreställningar om matematiken har p̊averkan
p̊a vilka lokala affektvägar som elever utvecklar under gymnasiematematiken. S̊adan forsk-
ning hade med fördel kunnat göras som longitudinella projekt där exempelvis elever i en
gymnasieklass följs under sina tre gymnasie̊ar. P̊a s̊a vis hade globala och lokala affekter
kunnat studeras över längre tidsspann för att mer p̊alitligt dra eventuella samband mellan
dessa tv̊a centrala begrepp inom en framväxande matematikdidaktisk forskning med fokus
p̊a affekt.

Ett s̊adant longitudinellt forskningsprojekt skulle även kunna best̊a i en viss del aktions-
forskning där allts̊a insatser görs för att exempelvis främja elevers affektbaserade kompeten-
ser, som jag föreslagit i resultatavsnittet, där en möjlig hypotes är att: ju fler lösningsmetoder
och kunskaper om heuristiska processer som gymnasieelever ackumulerar under sin gymna-
sietid, ju fler yttranden av affektbaserade kompetenser och gynnsamma lokala affektvägar
kommer att med tiden observeras. Den lärare som deltar i ett s̊adant forskningsprojekt
skulle s̊aledes kunna bli instruerad i att tillämpa en (för tillfället okänd) utarbetad un-
dervisningsmetodik som ämnar att ge eleverna förtrogenhet till sina egna förmågor under
problemlösningsprocesser, exempelvis:

• Utförliga demonstrationer av problem i klass som utg̊ar fr̊an Pólyas (2004) olika faser
för att ge eleverna en tydlig uppfattning om vad de olika faserna av problemlösning
är eller kan vara samt vad man i dessa faser kan göra för att framg̊angsrikt lösa ett
problem (rita figurer, använda tabeller, gissa, osv).

• Under elevers individuella arbete med uppgifter i deras studielitteratur ges läraren
instruktioner och möjligen kompetensutveckling kring hur han eller hon bör bemöta
elevernas fr̊agor och oklarheter. Detta skulle exempelvis kunna best̊a i att effektivt
ställa fr̊agor som leder eleven framåt i att först̊a problemet, som t.ex: Vad är det som
är okänt?, Vilken data har vi?, Vad är villkoren? eller fr̊agor som ämnar att ge eleven
bättre möjligheter att göra upp en plan och utföra den: Känner du till ett relaterat
problem?, Här är ett problem som är relaterat till ditt och som lösts förut! Tror du att
du kan använda dig av den?, Kan du oformulera problemet? (Pólya, 2004, s. 24-25).

• I samband med ovanst̊aende punkter är det viktigt för utvecklandet av affektbaserade
kompetenser att känslor (lokala affekter) synliggörs i undervisningen. Detta kan inne-
fatta att läraren öppet reflekterar kring hur han eller hon agerar utifr̊an känslor som
frustration, förvirring eller nyfikenhet under problemlösning, för att p̊a s̊a sätt tydligt
relatera allmänna heuristiska processer till lokala affekter. Detta har i tidgare forskning
föreslagits (Goldin, 2000; DeBellis & Goldin, 2006; Hannula, 2015). Ett s̊adant under-
visningssätt skulle kunna normalisera de känslor elever själva har, vilket kan underlätta
deras hanterande av disparata känslotillst̊and men ocks̊a ge dem konkreta verktyg som
kan nyttjas när dessa känslor p̊aträffas.
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Jag vill här understryka att jag inte betvivlar att läraren för gymnasieeleverna i föreliggande
undersökning nyttjar liknande (eller till och med exakt motsvarande) instruktioner i klass-
rummet, utan jag vill endast poängtera att longitudinella aktionsforskningsprojekt som
ämnar att undersöka och främja elevers affektkbaserade kompetenser kan dra nytta av att
systematiskt förh̊alla sig till instruktioner och undervisningsförslag som i tidigare matema-
tikdidaktisk forskning givits (Goldin, 2000; Pólya, 2004; DeBellis & Goldin, 2006; Hannula,
2015).

Den explorativa fallstudie som beskrivs i detta arbete kan allts̊a ses som en preliminär in-
dikation p̊a dels elevers befintliga matematikestetiska förh̊allningssätt och dels vilka typer av
affektbaserade kompetenser som kommer till yttrande i individuella problemlösninsprocesser.
I fallstudien betonas vikten av att elever ges heuristiker och metoder för att kunna han-
tera problemlösningssituationer, och p̊a s̊a vis kunna plocka fram befintliga matematiska
kunskaper om procedurer och fakta. Det bör noteras att affektfokuserad matematikdidak-
tikforskning är relativt nytt, varför nya analysverktyg och metodutveckling bör ses som en
väsentlig del i framtida matematikdidaktisk forskning, med fokus p̊a elevers lokala affekter
under problemlösning.
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A Följebrev och informationsbrev till föräldrar







B Enkät 1









C Enkät 2





D Lösningsförslag fr̊an pilotundersökning

Figur 2: Lösningsförslag p̊a rent matematiskt problem av student S3.

E Elevers lösningsförslag



Figur 3: Lösningsförslag p̊a rent matematiskt problem av Elev E1. Se inneh̊allsanalys i avsnitt
5.3.1.



Figur 4: Lösningsförslag p̊a tillämpat matematiskt problem av Elev E1. Se inneh̊allsanalys i
avsnitt 5.3.1.



Figur 5: Lösningsförslag (s. 1) p̊a rent matematiskt problem av Elev E5. Se inneh̊allsanalys
i avsnitt 5.3.2.



Figur 6: Lösningsförslag (s. 2) p̊a rent matematiskt problem av Elev E5. Se inneh̊allsanalys
i avsnitt 5.3.2.



Figur 7: Lösningsförslag (s. 3) p̊a rent matematiskt problem av Elev E5. Se inneh̊allsanalys
i avsnitt 5.3.2.



Figur 8: Lösningsförslag (s. 1) p̊a tillämpat matematiskt problem av Elev E5. Se in-
neh̊allsanalys i avsnitt 5.3.2.



Figur 9: Lösningsförslag (s. 2) p̊a tillämpat matematiskt problem av Elev E5. Se in-
neh̊allsanalys i avsnitt 5.3.2.



Figur 10: Lösningsförslag p̊a rent matematiskt problem av Elev E8. Se inneh̊allsanalys i
avsnitt 5.3.3.



Figur 11: Lösningsförslag p̊a tillämpat matematiskt problem av Elev E8. Se inneh̊allsanalys
i avsnitt 5.3.3.
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