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Förord
Först och främst vill jag rikta ett tack till mina handledare Anna Brändström och 
Teresia Jakobsson-Åhl. Tack för tips och ledning, förslag och för att ni lyssnat på 
mina idéer. Och tack för att ni inte lät mig flyga iväg alltför långt utan hjälpte mig att 
begränsa arbetet till något praktiskt hanterbart. Ett tack även till andra (ingen nämnd 
ingen glömd) som givit tips och stöd.

Luleå den 7 juni 2006

David Thunborg

I lärandets trappa, jag tar kliv på kliv
Det är en trappa jag ska gå i hela mitt liv
En del steg är låga en del är höga
Ibland är den bred som en gata, ibland smal som ett nålsöga
Man stöter på hinder, problem, en dörr
En del är låsta, jag har sett dem förr 
Andra står som en öppen port
Kan passeras fort
Jag säger inte vilka som är bäst
Vilka som lär mig mest
Men om jag får önska
Så att kunskapens träd får grönska
Så vill jag ha mina dörrar, mina problem
Öppna

Eget upphov
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Abstract
The purpose of this essay is to investigate the presences of open-ended problems in 
the textbooks of high school Mathematics A. For practical reasons the study was 
limited to three textbooks and two topics, Fractions and Area & Volume. The Essay 
also describes the theory behind open-ended problems and why tjey should be used. I 
identify three criteria as a definition for open-ended problems. The study found that 
only 7,6 % of the investigated tasks qualified, and met at least 1 criterion. I also found 
some statistical significant differences between the different books and the different 
topics. Implications of this are discussed.

Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av öppna problem inom 
läroböcker i gymnasiets Matematik A. Av praktiska skäl begränsades studien till tre 
böcker och två områden Bråk samt Area & Volym. Uppsatsen innehåller även teori 
kring öppna problem och varför man ska använda dem. Jag identifierar tre kriterier 
som kännetecken för öppna problem. Studien fann sen att 7,6 % av de undersökta 
uppgifterna uppfyllde minst 1 kriterium. Jag fann även att det finns statistiskt säkra 
skillnader mellan de olika böckerna samt de två olika områdena. Innebörden av detta 
diskuteras.
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Disposition
Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning öppna problem finns i 
vissa matematiska läroböcker, i praktiken inom vissa områden i dessa böcker. För att 
vara i en position att göra den undersökningen har jag börjat grundligare. Jag har tagit 
avstamp i didaktiska grundfrågor som hur vi lär och motiveras för att sedan definiera 
öppna problem och hur dessa kan möta upp de didaktiska grundfrågorna. Detta utgör 
bakgrundsdelen där dessa teorier läggs fram Därefter presenterar jag upplägg och 
grunderna för min studie. Sedan redovisas resultatet och sist en analys och tankar 
kring teorierna, studien och resultatet.
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Inledning
Ursprungligen är jag en civilingenjörsstudent på rymdteknikprogrammet, här på Luleå 
tekniska universitet, som bytt spår och sadlar om till lärare. Områden som 
lärandeteori, kunskapsteori och motivation, det vill säga en stor del av didaktikens 
grund, är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Jag anser att det är frågor som inte 
får tillräckligt stort utrymme under en lärares utbildning (åtminstone den jag upplevt). 
Samtidigt har jag upplevt att det är frågor som lärarstudenter vill behandla och ha svar 
på. Därför tog jag tillfället i akt när jag fick möjlighet att skriva en uppsats som just 
tar sitt avstamp i didaktiken och behandlar ett spännande område inom matematiken, 
öppna problem.

Jag måste säga att resan under vilken uppsatsen kommit till varit intressant. Jag har 
vid flera tillfällen fått stanna upp och tänka till, konfrontera mina egna tankesätt och 
värderingar. På sätt och vis nådde jag upp till den aktivitet som jag kom att tycka 
öppna problem siktar på, och jag kan bara säga att det är mycket utvecklande.
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Kunskap och lärande
I SOU1992:94 presenterar Ingrid Carlgren de grundläggande tankarna för hur man ser 
på kunskap i läroplanerna från 1994, Lpo94 som omfattar de obligatoriska 
skolformerna (SKOLFS1994:1) och Lpf94 som omfattar de frivilliga skolformerna, 
exempelvis gymnasiet (SKOLFS1994:2). Kunskap där sammanfattas i de så kallade 
fyra F:en; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (SOU1992:94). Carlgren gör 
denna uppdelning för att visa på kunskapens mångsidighet, och att man kan se på 
kunskap från olika perspektiv, men menar samtidigt inte att denna uppdelning är helt 
täckande. 

Faktakunskap är en kunskap som man har eller inte har om något, det vill säga den 
går inte att fördjupa. Det är information, regler och konventioner. Det är kunskap om 
att vissa saker förhåller sig på ett eller annat sätt. Förståelsekunskapen kan sättas en 
aning i motsats till faktakunskapen. Där faktakunskapen är kvantitativ så är 
förståelsekunskap kvalitativ. Här kan man tala om nivåskillnader, djup och ytlig 
kunskap. Att få förståelse innebär att man tillgodogör sig kollektiva begrepp, lägger 
nya referensramar och öppnar nya perspektiv. På så sätt är förståelse en grund för 
kommunikation och för att diskussion individer emellan ska bli meningsfull. Fakta 
och förståelse är dessutom intimt sammankopplade med varandra. Ur förståelsen 
kommer faktas meningsfullhet men fakta är samtidigt förståelsens byggstenar 
(SOU1992:94). 

Nästa kunskapsform, färdighet, skiljer sig på ett annat sätt från de två ovanstående, 
om man gör en uppdelning mellan teoretisk och praktisk kunskap. De två ovanstående 
är teoretiska medan färdighetskunskapen är praktisk. Man ska däremot inte göra 
misstaget att anta att praktiskt automatiskt innebär kroppsligt arbete eller arbete med 
händerna. Färdighet innebär att veta hur något ska göras, veta hur en viss procedur går 
till. Som synes så kan det innebära något man gör med händerna, som exempelvis 
slöjdarbete, men det kan även innebära en matematisk kunskap, en färdighet, att 
kunna använda en viss procedur för att lösa vissa uppgifter (SOU1992:94; 
Gustavsson, 2002). På så sätt kan den ändå falla under vad många elever skulle 
uppfatta som teoretisk. Det finns kopplingar mellan färdighet och förståelse. Ofta är 
färdighet den proceduriska motsvarigheten av förståelsen, och samspelet fungerar bäst 
när färdigheten är mentalt inramad av förståelse, men det är ingalunda tvunget att 
ligga som grund. Man kan ha färdigheter utan att bygga dem på förståelse. 

Den sista kunskapsformen är förtrogenhet. Till skillnad från de övriga tre, som i 
någon mening är synbara och mätbara, så är förtrogenhet mer dold och svår att mäta.
Att ha förtrogenhet innebär att vara erfaren, att veta hur en situation ska tolkas, att 
veta när man ska påbörja och avsluta en aktivitet (SOU1992:94).

Teori och Praktik

Sedan Aristoteles tid har det varit populärt att dela upp kunskap i en teoretisk och en 
praktisk del. Den teoretiska kunskapen har då traditionellt sammankopplats till ämnen 
där man läser sig till kunskap, exempelvis matematik, medan praktisk kunskap har 
sammankopplats till ämnen där man gör något, och/eller arbetar med händerna, 
exempelvis slöjd (Gustavsson, 2002). Den här uppdelningen finns det spår av i våra 



8

nuvarande läroplaner, exempelvis så har Lpo94 följande formulering. ”I skolarbetet 
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas.” (SKOLFS 1994:1, s. 3).

Men det finns argument för att denna uppdelning i teori och praktik egentligen är helt 
onödig och meningslös. Gustavsson (2002) påpekar att teori är att ha kännedom om 
omvärlden. Men denna kännedom om omvärlden kommer påfallande ofta från 
”praktiska” experiment och observationer. Och experiment och observationer grundas 
oftast på teorier och slutsatser från tidigare experiment. Det vill säga, det finns en 
cykel, ett intimt samband mellan praktik och teori. Det ena kan inte stå självständigt 
utan det andra. Mycket stora delar av den moderna vetenskapen bygger på detta 
samband, men man kan också se det i ett mer vardagligt hantverkarexempel. En 
duktig hantverkare vet ju inte bara vad han ska göra, utan varför. Därmed är det 
egentligen inte intressant att upprätthålla en skillnad mellan teori och praktik 
(Gustavsson, 2002).

Hur lär vi

Under senare tid har teorierna för lärande, som tidigt under förra seklet dominerades 
av behaviorism övergivits för ett kognitivt och framför allt ett socialt 
konstruktivistiskt sett att se på lärande, där Vygotskij är det stora namnet (Korp, 
2003). Underligt nog så har detta inte helt slagit igenom i läroplanerna, och faktum är 
att Lpo94 och Lpf94 faktiskt skiljer sig åt (Lundgren & Thunborg, 2005). Lpf94
uttrycker sig som följer; ”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att 
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och 
utveckla kunskaper” (SKOLFS 1994:2, s. 2), medan Lpo94 säger ”Skolans uppdrag är 
att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (SKOLFS 1994:1, 
s. 2). Med andra ord har det obligatoriska skolväsendet tagit steget över till en 
konstruktivistisk grundsyn, åtminstone i läroplanen, medan skolformer såsom 
gymnasieskolan faktiskt grundar sitt uppdrag både på behavioristiska och 
konstruktivistiska grunder (Lundgren & Thunborg, 2005). Man kan konstatera att 
underlagen till båda läroplanerna bygger på konstruktivistisk teori (SOU1992:94). 
Även Skolverkets kursplan för matematik på gymnasial nivå (SKOLFS 2000:5) har 
adopterat en konstruktivistisk syn på undervisningen då de i upprepade tillfällen talar 
om att eleven ska utveckla något hos sig själv. Oftast handlar det om att utveckla sin 
förmåga men det kan även handla om tilltron till sig själv.

Den sociala konstruktivismen, med Vygotskijs teorier i grunden, ser kunskap som en 
mänsklig konstruktion. Individen konstruerar sin kunskap efter stimuli, information 
och erfarenheter som kommer utifrån. Med andra ord menar den sociala 
konstruktivismen att kunskapsbyggandet sker i interaktion med omgivningen. 
Vygotskij menade att inlärning och kunskapsbyggande hade sitt ursprung ur social 
aktivitet. Samtidigt så erkände Vygotskij att den biologiska mognaden hade en viss 
roll i en människas utveckling, men inte att den var styrande. Vygotskij menar att 
biologisk mognad i samspel med social interaktion var det som styrde och påverkade 
individens utveckling. Därav konstruerades den proximala utvecklingszonen (se figur 
1) (Imsen, 2000).
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Figur 1. Den proximala utvecklingszonen.

Den proximala utvecklingszonen representerar vad en elev kan klara på egen hand, 
men även att han kan klara med hjälp, i interaktion med andra. På så sätt är den 
proximala utvecklingszonen en symbol för en aktiv social interaktion och på hur 
Vygotskij uppfattade undervisning. Han såg inte en individs förmåga som konstant 
utan något som ändrades och växte vartefter utvecklingen fortskred. Denna utveckling 
och lärande kunde med fördel ske genom samarbete, antingen med läraren eller med 
andra elever. På så vis stimulerade den sociala interaktionen utvecklingen inom 
individen samtidigt som eleverna får utveckla sina språkliga kunskaper. Den 
proximala utvecklingszonen ger också en bild av var undervisningsnivån ska ligga. 
Uppgifterna som eleverna får ska inte vara för enkla, utan vara en utmaning, något 
som ligger utanför deras personliga sfär. Samtidigt får det inte ligga utanför elevens 
proximala utvecklingszon, uppgiften måste vara möjlig att lösa för eleven/eleverna, 
efter en viss ansträngning (Imsen, 2000). 

Sociokulturella teorier är en vidareutveckling från Vygotskijs socialkonstruktivistiska 
teorier. I de sociokulturella har man tagit ett steg från Vygotskijs individsyn, där det 
sker en inre förändring från ett yttre stimuli, och psykologiska tankar för att än mer 
fokusera på det sociala interaktiva samspelet. Istället så ger den sociala lärande 
aktiviteten en möjlighet till begrepps och meningsbyggnad och en 
betydelseupptagning (Carlgren, 1999). I dessa teorier är aktivitet, deltagande och 
begrepp centrala. Lärandet är helt enkelt en del av det sociala samspelet. 
Sociokulturella teorier för fram att kunskap och lärande är beroende och 
sammanknutet med en situation som ger kunskapen en mening. Samtidigt så försöker 
skolan ofta göra sitt stoff fritt från specifika situationer och dekontextualisera 
materialet, vilket kan, enligt sociokulturella teorier, istället skapa hinder för lärandet. 
Elever kan helt enkelt inte applicera lärda kunskaper till verkliga situationer (Löfstedt, 
1999).
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Motivation
Motivation är ett komplext och brett begrepp, och jag kommer här bara att presentera 
vissa utvalda delar, för en mer komplett bild, se exempelvis Human Motivation av 
Robert Franken (2002). En kort och grov definition av motivation kan hämtas från 
Nationalencyklopedin (www.ne.se) där det förklaras som ”inre behov som ligger 
bakom visst (potentiellt) beteende” men också, i skolsammanhang, som lusten att 
studera. Och det är i den andra bemärkelsen, lusten att studera som begreppet är 
aktuellt för den här uppsatsen. Man kan dela upp motivation i två delar, dels inre och 
dels yttre motivation. Inre motivation härrör inom individen själv, inte oberoende av 
yttre omständigheter men i första hand beroende på individen själv. Yttre motivation 
kommer helt och hållet från omgivningen. Belöning och bestraffning är exempel på 
yttre motivation (Lundgren & Thunborg, 2005).

Yttre Motivation

Som sagts ovan så består yttre motivation i teori att ett visst beteende förstärks vid 
belöning, eller försvagas vid bestraffning, och att en individ gör en uppgift för att 
uppnå en belöning som i sig egentligen är orelaterad till uppgiften (Imsen, 2000). I 
skolvärlden kan yttre motivation i form av belöningar exempelvis bestå av extra rast 
eller bra betyg. De namn som närmas förknippas med yttre motivation och inlärning 
är E Thorndike samt B. F. Skinner, men idéerna kan spåras ända tillbaka till den 
grekiske filosofen Epikuros (341-270 f Kr) som grundlade hedonismen. Thorndike 
var verksam i början av förra århundradet och följdes av Skinner som formulerade 
sina teorier på 1960-talet. Med sina teorier tog de avstånd från att det var enbart 
biologiska motiv som drev en individ att agera som den gjorde, något som vart 
rådande innan dessa herrar tog scenen. Till grund för sina teorier hade de bland annat 
djurförsök, mest känd är kanske den så kallade ”Skinner Box” (Lundgren & 
Thunborg, 2005).

Inre Motivation

Sann motivation att lära kommer inifrån, och sann motivation för att lära är för 
lärandets egen skull, inte för att komma vidare i boken eller att konkurrera med någon 
annan (Grouws & Lembke, 1996). Konceptet blev aktuellt på 1970-talet, alltså efter 
Skinners teorier om yttre motivation. Även de tog avstånd från de rent biologiska 
drivkrafterna, som tidigare oftast sammankopplats med inre motivation (Lundgren & 
Thunborg, 2005). Franken definierade termen på följande vis: ”the inherent tendency 
to seek out novelty and challenge, to extend and exercise one’s capacities, to explore 
and learn”. (Franken, 2002, s. 341-342). Fritt översatt blir det; en inre drivkraft att 
upptäcka nya saker, att utmana, utöka och utöva den kapacitet man har och att 
utforska och lära. Detta ligger ganska nära ett annat motivationsbegrepp, som 
visserligen diskuteras mer när det gäller fritidsaktiviteter, nämligen ”flow” som 
Mihály Csikszentmihályi myntat. Inom det begreppet går individen så totalt upp i vad 
den gör att det blir aktiviteten som ger en starkt motiverande effekt istället för att den 
avklarade prestationen gör det (Lundgren & Thunborg, 2005).

Eftersom motivation, och möjligen speciellt inre motivation, är så komplext har man 
försökt att faktorisera begreppet till mindre och mer hanterbara komponenter. 

http://www.ne.se
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Exempel på sådana faktorer är intresse, miljö, aktivitet, kompetens, autonomi och 
anknytning (Lundgren & Thunborg, 2005). Det är nödvändigt att påpeka dock att 
varje forskare tycks ha egna faktorer och definitioner på dessa. Många flyter samman, 
och det finns olika benämningar på samma fenomen. En viss försiktighet och 
efterforskning kan vara nödvändig för att få reda på vad som specifikt menas med en 
viss faktor. Men det ska nämnas att faktorer som aktivitet, kompetens och autonomi 
ger en naturlig återkoppling till Vygotskijs sociala konstruktivism och den proximala 
utvecklingszonen. Uppgifterna ska ligga på den nivån att eleverna kan lösa uppgiften, 
men samtidigt bli utmanade, vilket kopplar till kompetens. Lösningen på uppgifterna 
grundas enligt Vygotskij på att eleven själv är aktiv och att eleven är på något sätt 
självständig i sin sociala omgivningen, vilket alltså kopplar mot autonomi (Lundgren 
& Thunborg, 2005).

Läromedel
Läromedel har i en skola många olika uppgifter, den ska presentera vad som ska läras, 
definiera målen men också vara ett stöd i undervisningen. Samtidigt ger boken ett stöd 
till läraren när det gäller planering och upplägg av undervisningen samt att den är en 
trygg och konsekvent grund för elever (Brändström, 2005). Enligt Gelfman, 
Podstrigich och Losinskaya (2004) så har en skoltext, exempelvis en lärobok, följande 
uppgift i skolan. Den ska presentera information på ett logiskt och koncist sätt, och 
dessutom stimulera en elev att konstruera ny kunskap och ställa hypoteser samt 
hantera dessa på ett bra sätt.

Läroböcker har möjligtvis en unik ställning inom matematiken. Matematikboken har 
en dominerande ställning i undervisningen och är kanske den aktör som mest påverkar 
undervisningens innehåll och upplägg (Bremler, 2003; Brändström, 2005; SOU 
2004:97). Dessutom är det en av de största källorna av information om ämnet. Därför 
är det viktigt att de läroböcker och läromedel som används i skolorna granskas av 
forskare, men också att lärare förhåller sig kritiskt till innehållet. I olika länder löses 
detta på olika sätt. I Sverige har vi länge haft en central statlig granskning men i 
praktiken upphörde denna i början av 1990-talet (se vidare, Bremler, 2003). Bremler 
talar om det didaktiska kontraktet där det ingår att läraren i huvudsaklig mån följer 
läroboken, och att läroboken ställer frågor som elever kan lösa och som oftast har 
korta och enkla svar. På så sätt bildar läraren och läroboken en helhet, ett partnerskap, 
där de legitimerar varandra. Dessutom ger läroboken kontinuitet och ger berörda 
parter en insikt. Inte bara lärare och elever, utan även föräldrar kan bli delaktiga i 
elevens lärande, och elever har en möjlighet att studera på egen hand (Bremler, 2003). 

Men Gelfman, Podstrigich och Losinskaya (2004) lägger fram en viktig fråga. 
Representerar läroböckerna dagens skolplaner? Författarna finner att det finns en 
motsägelse mellan läroböckers (och möjligtvis specifikt matematikböckers) 
ämnesfokus och dagens pedagogiska mål som individuellt bemötande och 
intellektuella utveckling hos elever som åligger ett skolämne idag. Man bör 
visserligen ha i åtanke att författarna hämtar sina erfarenheter ur en rysk skolkultur, 
men det är enkelt att hitta liknande pedagogiska tankar i de svenska läroplanerna, 
exempelvis så står det i Lpf94 ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå” (SKOLFS 1994:2, s 2). Och ”Eleverna skall bli medvetna 
om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling” (s 3). 
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Matematikdelegationen slår fast att ”Den växande trenden av ‘tyst räkning’ i svensk 
skola är skadlig” (SOU2004:97 ,s 15). Dessutom uppmanar Matematikdelegationen 
att det finns ett behov av att utmana och ifrågasätta rådande tillstånd med lärobokens 
dominans inom matematikämnet.

Öppna problem
Ett sätt att utmana och ifrågasätta rådande strukturer med lärobokens och den ”tysta 
räkningens” dominans med i huvudsak individuell lösning av lärobokens uppgifter är 
att använda sig av öppna frågor. Vissa författare använder en terminologi där orden 
fråga, uppgift och problem äger en inneboende skillnad sinsemellan. Se exempelvis 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005). Personligen kommer jag inte göra någon skillnad 
på fråga och uppgift, medan jag menar att ett problem är en viss speciell uppgift där 
lösningsproceduren inte är given i frågeställningen. Som vi kommer att se nedan så är 
det givet att en uppgift även blir ett problem om det är öppet eftersom kriterierna för 
öppet innefattar kriteriet för problem. Därmed inte sagt att alla problem är öppna.

Vad är ett öppet problem?

På namnet kan man höra att ett öppet problem är motsatsen till ett slutet problem där 
den ursprungliga situationen och målet förklaras exakt (Pehkonen, 1997). Men det 
säger ju inget alls om vad ett öppet problem egentligen är. Vad som behövs är en klar 
definition. Denna definition varierar beroende på vilken källa man konsulterar, men 
generellt finns det en gemensam grund för de olika definitionerna. Bremler (2003) 
anser att ett problem är öppet om:

- det finns flera lösningsmetoder
- det finns flera korrekta svar
- problemlösaren får konstruera problemet

Att det kan finnas flera korrekta svar kan bero på att frågan är ställd på ett sådant sätt 
att problemlösaren måste tolka förutsättningarna eller göra en personlig bedömning 
som påverkar vidare behandling av problemet (Bremler, 2003). Chan Chun Ming 
(2005) presenterar öppna problem som problem som har mer än en korrekt lösning 
och att det finns ett flertal vägar att nå en lösning. Björkqvist (2001) diskuterar mer 
löst att ett öppet problem är ett problem som lämnar proceduren öppen och 
överlämnar åtminstone delar av målsättningen till eleven. Jakobsson-Åhl (2000) 
definierar i sitt examensarbete öppna problem som problem där processerna, 
lösningsmetoderna, är opreciserad, slutresultatet är öppet eller problemformuleringen 
inte är klar och öppen för tolkningar. Med andra ord kan man skönja ett mönster för 
åtminstone gemensamma kriterier för att ett problem ska vara öppet, det ska vara 
möjligt att använda flera lösningsmetoder, problemet ska ha flera möjliga svar och att 
ursprungsproblemet ska vara tolkningsbart. Pehkonen (1995) skriver att benämningen 
öppet problem är oklar, och en viss osäkerhet kvarstår eftersom det är oklart om ett 
problem måste uppfylla alla kriterier för att räknas som öppet, eller om det räcker med 
ett.

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) har tagit fram kriterier för matematiska problem, 
som de kallar för ”rika problem”. Man kan diskutera om detta är en förlängning eller 
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en fördjupning av öppna problem, en parallell definition jämte öppna problem eller 
helt fristående från öppna problem. När man läser kriterierna för ”rika problem” så 
inser man snabbt att de har mycket gemensamt med öppna problem. Kort presenterat 
så är ett problem ”rikt” om:

- Problemet introducerar matematiska idéer eller lösningsstrategier.
- Problemet ska vara lättförstått och alla ska kunna arbeta med det utifrån sin 

kunskapsnivå.
- Problemet ska vara en utmaning, kräva en ansträngning och få ta tid.
- Problemet ska vara möjligt att lösa på olika sätt med olika strategier.
- Delvis utifrån ovanstående punkt men även i sig själv initiera en matematisk 

diskussion.
- Problemet ska göra kopplingar mellan olika matematiska områden.
- Problemet ska leda till att elever och lärare kan utforma nya matematiska 

problem.

Dessutom är kriterierna så strängt formulerade att problemet måste uppfylla alla, eller 
åtminstone en majoritet av ovanstående kriterier för att få kallas ett ”rikt problem” 
(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). I och med kriterierna om flera lösningsstrategier, 
skapande av en diskussion och möjligheten att vidareutveckla nya problem så är 
kopplingen till öppna problem, enligt mig åtminstone, ganska klar. Men även det 
andra kriteriet ska kunna passa alla och möta elever på dess individuella kunskaps och 
färdighetsnivå är en av andemeningarna med ett öppet problem. Man skulle alltså 
kunna ta rika problem som en parallell vidareutveckling av öppna problem som är 
intressant, men det är öppna problem som jag koncentrerar mig på.

Exempel på öppna problem

Presenterar ett par exempel på matematiska uppgifter som passar in på definitionen på 
öppet problem. Självklart så kan man med fördel avgränsa, vidareutveckla eller 
anpassa dess problem till sin egen situation, men ett par exempel kan förtydliga 
innebörden av öppna problem.

Klippa gräs

”Jenny klipper gräsmattan hos Bo på 2 timmar. Mona gör det på 4 timmar. Hur lång 
tid tar det om de hjälps åt?” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s 123). Problemet, som 
även diskuteras av Hagland, Hedrén och Taflin kan lösas på lite olika sätt, och det 
påverkar givetvis vilken matematik som eleverna övar och använder. Men generellt 
kan man säga att detta problem handlar om bråk, enhetsomvandling och 
proportionalitet. Även area och ekvationslösning kan ingå. Intressant kuriosa om 
problemtypen är att det är ett väldigt anrikt typ av problem, med rötter tillbaka till det 
antika Grekland (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Det är möjligt att även 
introducera en lön. Det vill säga att Jenny och Malin får en viss summa pengar för 
besväret, och att elever individuellt eller i grupp, får komma fram till ett bra sätt att 
fördela lönen mellan Jenny och Malin.
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Tangram

Tangram är ett geometriskt pussel av kinesiskt ursprung. Pusslet består av sju bitar(se 
figur 2).

Figur 2. Tangram.

Hagland, Hedrén & Taflin (2005) presenterar tangram som ett exempel på uppgift 
som klarar deras kriterier, och därmed även kriterierna för öppna problem. Även 
Pehkonen (1995) har använt tangram-problem i sin forskning om öppna problem med 
gott resultat. Tangram har en stor variationsrikedom, något som uppskattas av 
eleverna, vilket även öppnar för att man relativt enkelt kan anpassa uppgifter lämpliga 
för varje individ. Med tangram kan man arbeta med area och geometri, men man kan 
även koppla till estetisk verksamhet genom att arbeta med sina egna tangram (för 
instruktion se Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Men genom att benämna längd och 
eller area med antingen givna tal eller abstrakt så kan man även öva areaberäkning, 
räkning med bråk och ekvationslösning, något som både Pehkonen och Hagland, 
Hedrén & Taflin uppmärksammat. I och med tangrams variationsrikedom och 
möjlighet att forma nya figurer kan man även öva mönsterseende. Det finns stora 
möjligheter att finna nya uppslag om tangram på nätet. ( Se vidare, 
http://www.tangram.i-p.com/ , 2006).

Addition med okänd summa eller termer

Det här är en samling problem som går att variera i stor skala. Jakobsson-Åhl (2000) 
använde exempelvis i sitt arbete problemet ”Summan av tre, på varandra följande, 
udda tal är 177. Försök att finna de tre talen på så många olika sätt som du kan.” Här 
är det alltså termerna som är okända. Pehkonen & Vaulamo (1999) har en variant på 
problemet där summan söks, men dessutom där termerna går att diskutera. De 
formulerar sitt problem på följande sätt. ”Carl has 5 friends and George has 6 friends. 
They decide to give a party together and they are asking all their friends. How many 
guests are coming?” Problemen behandlar främst talteori och känsla för tal, men 
lämnar öppet för olika lösningsmetoder och olika svarsalternativ givet hur man tolkar 
de fakta man har givna.

http://www.tangram.i-p.com
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Laborationer

Laborationer går ju att variera i oändlighet, och kan vara ett välkommet praktiskt 
inslag i matematiken, som bryter av mot den vardagliga matematiklunken, som oftast 
består av teoretiskt lösande av räkneuppgifter. Exempel på områden man kan arbeta 
med är area, geometri, volym och vikt. Kombinationer av dessa ger densitet och 
ekvationslösning. Ett undersökande problem som jag under en praktik stötte på där 
uppgiften var att mäta upp hur mycket det rymdes i olika vardagliga rymdmått, som 
ett glas, en kopp, en matsked och en droppe. Till sin hjälp hade eleverna olika 
mätinstrument såsom pipett, mätglas och så vidare. Eleverna fick själva utveckla sina 
metoder. Man kunde se att eleverna själva anpassade uppgiften efter egen nivå och 
ambition, och att den laborativa matematiken överlag mottogs positivt.

Varför använda öppna problem?

För att motivera användandet av öppna problem utgår jag från olika citat som pekar 
på nödvändigheten av öppna problem. Det första lyder: “…the introduction of this 
type of problems to the classroom brings mathematical education one step closer to 
real mathematics.” (Wu, 1994). Det andra lyder: “Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.” (SKOLFS 1994:2, s2). Ett tredje: ” Eleverna skall i skolan få utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt 
och tillsammans med andra.” (SKOLFS 1994:2 s2). Eller ett fjärde: ”Variation och 
kreativitet är nyckelord för att öka intresset för att lära sig matematik.” (SOU 
2004:97, s15) och till sist ”… utvecklar sin förmåga att tolka en problemsituation och 
att formulera den med matematiska begrepp och symboler samt välja metod och 
hjälpmedel för att lösa problemet” (SKOLFS 2000:5). Dessa citat, lyfter fram 
essensen i svaret till varför man ska använda sig av öppna problem i undervisningen. 
Det handlar om att effektivisera lärandet, det handlar om att lyfta matematiken upp ur
skolvärlden och placera den i den verklighet som den hör hemma i, och det handlar 
om att motivera elever. 

För det första så kopplar öppna problem och användandet direkt tillbaka till ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och Vygotskijs proximala utvecklingszon. 
Öppna problem är ämnat att aktivera eleven då denne blir involverad på alla nivåer, 
de ska ju dels tolka problemet, välja (minst) en lösningsstrategi, genomföra denna och 
sedan tolka och värdera resultatet. I och med att eleven själv får välja lösningsstrategi 
kan eleven själv anpassa uppgiften så att den blir lagom utmanande, och därmed faller 
väl in i den proximala utvecklingszonen, där eleven tillsammans med kompisar och 
lärarens handledning, kan utmana sig själv. ”What makes open-ended problems an 
attractive approach towards teaching and learning is their open nature that poses the 
challenge to engage the students’ minds.” (Chan Chung Ming, 2005, s2). Även 
Pehkonen & Vaulamo (1999) påpekar att genom att använda öppna problem så 
närmar man sig tänkandet bakom det sociokulturella lärandet. De menar att genom att 
eleverna ges möjlighet till att på egen hand upptäcka, formulera hypoteser och teorier, 
testa dessa och diskutera med sina kamrater skapas just en sådan miljö som de 
sociokulturella teorierna förespråkar.

En andra aspekt av öppna problem är det om situationsbaserat lärande och kontext, 
och där kan man lite tvetydigt faktiskt använda öppna problem för att både stärka och 
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bryta vissa kontexter. Men faktum är att det egentligen handlar om samma sak, att 
lyfta matematikundervisningen ur just kontexten matematikundervisning och in i en 
verklighetsbaserad kontext. Det finns nämligen mycket att vinna på det. Bremler 
(2003, s 24) nämner ett exempel där elever på matematikundervisning hade markant 
sämre resultat jämfört med elever på samhällskunskapsundervisning när de ställdes 
inför samma uppgift, att lösa hur mycket porto ett visst brev kräver. Brevet vägde 120 
gram, men portotabellen gav enbart priser för 20, 100, 250 gram. Med andra ord 
handlar det om en enkel avläsning om man vet hur man använder portotabellen, men 
många elever på matematiklektionen använde beräkningar. Även Säljö (2000) nämner 
ett problem där många elever inte reflekterar över uppgiften. Uppgiften ger 
informationen att John springer 100 meter på 17 sekunder och frågar hur lång tid det 
tar för John att springa 1 km. Enbart ett fåtal elever reagerar på uppgiften och 
orimligheten som ligger i frågan. Båda exemplen beror på att elever vant sig vid och 
sätter matematikuppgifter i en speciell kontext, just matematiklektionens kontext. 
Öppna problem, där information och lösningar kan, och ibland måste, tolkas öppnar 
upp för att elever lär sig, eller snarare vänjer sig vid att reflektera över lämpliga svar 
och lösningsmetoder. På så sätt får öppna problem, förutom från den eventuella 
beskrivning som problemet har, en mer verklighetsbaserad kontext. Just denna 
verklighetskoppling, förutom att ge mer realistiska och reflekterade svar, kan också 
vara ett svar på att höja motivation och intresse hos eleverna.

Just den motivationshöjande aspekten presenterar en hel del forskare att de sett i 
samband med sina studier om öppna problem. Förklaringarna varför varierar något, 
vilket är förståeligt runt ett så komplext och komplicerat område. Chan Chun Ming 
(2005) säger att möjligheten till diskussion och verklighetskopplade problem utmanar 
och engagerar eleverna. Även Boaler (1998) noterar att elever som arbetar med öppna 
problem får en positiv syn på matematik. Pehkonen (1995) som använde öppna 
uppgifter ofta i form av kreativa former liknande spel fann även han, att de öppna 
uppgifterna var omtyckta bland eleverna. En anledning Pehkonen nämner är att hans 
uppgifter bryter den stela matematiska vardagen och utmanar eleverna med nya 
kreativa uppgifter. Men det är intressant att Pehkonen även påpekar att denna 
motivation smittar av sig och sätter spår även på de övriga delarna av 
matematikundervisningen.

Ännu en anledning att använda öppna problem är att de i mångt och mycket ligger 
närmre den ”riktiga” matematiken än vad skolboksuppgifter oftast gör. Wu (1994) 
påpekar att öppna problem oftast ligger närmre den forskningsvardag som 
matematiker arbetar i. Han välkomnar dess intåg i skolvardagen, men höjer även ett 
varningens finger, vilket jag tänker presentera i nästa avsnitt.

Problem med öppna problem
Även om Wu (1994) framför att öppna problem i matematikundervisningen för 
undervisningen närmare riktig matematik så påpekar han även att öppna problem kan 
ge utrymme för missförstånd och felaktig övertygelse, speciellt när det gäller 
bevisföring. I artikeln nämner Wu exempelvis sina farhågor kring ett omkretsproblem. 
Eleverna får ett problem att konstruera ett hägn med given omkrets och beräkna dess 
area, och eleverna får även uppgiften att beräkna största möjliga area. Uppgiften kan i 
sig vara intressant och ge bra övning på geometriska beräkningar och kopplingar 
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mellan omkrets och area för olika figurer, men kan leda till en villfarelse om bevis, 
och även att frågan inte entydigt går att besvara. Wu påpekar att eleverna säkerligen 
kan gissa rätt svar, som är cirkeln, och kan ledas att tro att deras gissning är bevis nog 
för att slutgiltigt lösa problemet. Detta är ju dock inte sant, och Wu påpekar att ett 
bevis, och för den delen ett entydigt svar, existerar, cirkeln, och att det går att lösa 
med den isoperimetriska olikheten. Wu tvivlar att elever, och för den delen en 
majoritet av lärarna, känner till och kan lösa och/eller förevisa lösningen till 
problemet.

Det finns även andra aspekter som kan ge problem i användandet av öppna problem. 
Som med mycket annat så passar vissa saker bättre till vissa personer än andra. Chan 
Chun Ming (2005) nämner exempelvis i sin studie att en del elever blev osäkra inför 
den nya ”öppna” miljön, både vad gäller uppgiften självt och den gemensamma 
lösningsmetoden. En del elever söker fortfarande efter det ”rätta svaret” även ifall där 
sådana nödvändigtvis inte existerar, och grupper som saknade verbalt starka ”ledare” 
blev grupparbetet lidande och större insatser krävdes av läraren. Även Boaler (1998) 
rapporterar att elevaktiviteten i vissa fall blir lidande när det arbetas med öppna 
problem. Möjliga förklaringar (författarens förslag) till att elevaktiviteten sjunker är 
att eleverna, likt i Chan Chun Mings studie är osäkra på uppgiften, men även att mer 
bekväma elever nöjer sig med minsta möjliga ansträngning och lättaste och minsta 
möjliga svar. Ett mer öppet grupparbete kan även det leda till att vissa individer 
möjligtvis försöker åka snålskjuts på sina kamraters insatser.
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Syfte
Studiens syfte är dels att kartlägga omfattningen av öppna problem i läroböcker för 
gymnasiets kurs Matematik A, dels att studera hur dessa problem används i böckerna.

Syftet är dessutom att påvisa den teoretiska grunden och den praktiska nyttan av 
öppna problem i matematikundervisningen. I och med den starka teoretiska 
kopplingen som öppna problem har till läroplaner och didaktiska teorier, vilket 
presenterats i den teoretiska bakgrunden av arbetet så anser jag det av vikt att 
undersöka och presentera i vilken omfattning dessa uppgifter finns i läroböckerna.
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Metod

Val av läroböcker

Jag har för denna studie valt att undersöka tre stycken matematikböcker för 
gymnasiets matematik A. Anledningen till att det blev just denna kurs är tvåfalt. För
det första så innehåller matematik A mycket matematik från grundskolans högstadium 
(år 7-9), men med gymnasiets stil, tempo och influenser. Kursen matematik A är 
således en bro mellan högstadiet och gymnasiet och tillåter således utblickar åt båda 
riktningarna. Den andra anledningen är att matematik A är en grundläggande kurs och 
läses av samtliga gymnasieprogram. Därmed är kursen aktuell för alla 
gymnasieelever.

Jag har valt att studera tre läroböcker, beroende på att dessa böcker har en stor 
spridning och används mycket.

Matematik 3000 Kurs A Grundbok (Björk m.fl., 1999). Boken är avsedd att vara en 
grundbok för gymnasiets kurs A. Boken är tilltagen och är menad att fungera såväl i 
självstudier som i lärarledd undervisning. Härefter benämner jag boken ”3000G”.

Matematik 3000 Kurs A och B Naturvetenskap och Teknik (Björk & Brolin, 1999). 
Boken är mer komprimerad jämfört med grundboken och har delvis ett annat upplägg. 
Boken är fortfarande avsedd att fungera både om kursen läses på egen hand eller 
handleds av lärare. Härefter benämner jag boken ”3000NT”.

Dessa böcker, eller böcker i serien, är de jag av personlig erfarenhet bedömer är de 
som används mest. Det ska även sägas att det till böckerna egentligen hör 
programspecifika böcker med anpassade uppgifter, det är dock min erfarenhet att 
dessa sällan används, och de inkluderas därför inte i studien.

Matematik A (Norberg, Viklund & Larsson, 2004) har andra författare än ovanstående 
och utges även av ett annat förlag. Boken sägs vara komplett med avseende på kurs A 
och utan att det sägs uttryckligen så känns det som om boken är anpassad både till 
självstudier och till lärarledd undervisning. Bokens uppgifter är dessutom direkt 
kopplade till författarnas uppfattning av vilken betygnivå de representerar. Härefter 
benämner jag boken ”Ma A”.

För att begränsa studien ytterligare har jag valt att begränsa undersökningen till två 
matematiska områden; Bråk samt Area & Volym. Jag har ämnat göra jämförelser av 
förekomsten av öppna uppgifter mellan de olika böckerna samt mellan de olika 
ämnesområdena.
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Undersökningsfrågor

Om varje uppgift har jag ställt tre frågor baserade direkt ur min definition av öppna 
problem. Dessa tre kriterier kännetecknar om ett problem är öppet eller inte. Frågorna 
är:

1) Har uppgiften fler än ett korrekt svar; 
2) Kan uppgiften lösas på mer än ett sätt; 
3) Kan problemformuleringen tolkas på olika sätt. 

Kriterium 2 kanske behöver en något närmre förklaring. För att uppgiften ska räknas 
ha mer än en lösningsmetod ska metoderna skilja sig åt rejält, det vill säga det ska 
exempelvis inte bara vara en fråga om ordningen på beräkningar.

Dessa tre kriterier har applicerats på samtliga uppgifter inom det valda matematiska 
området. Jag har räknat så kallade deluppgifter som egna uppgifter, det vill säga en 
uppgift X som har del uppgifter a, b samt c räknas som tre stycken uppgifter där a, b 
och c prövas separat. För att därefter räkna ett problem som öppet har jag nöjt mig 
med att endast ett kriterium är uppfyllt. Denna åsikt grundas i att ett problem är öppet 
om man kan ha en meningsfylld diskussion om det, vilket blir fallet om ett av 
ovanstående kriterier är uppfyllt.

Jag ämnar även studera huruvida det finns någon skillnad i förekomst av öppna 
problem mellan uppgifter som är klassade som G-nivå och uppgifter som är klassade 
som svårare. Detta för att se om öppna problem är något som duktiga elever möter i 
än större utsträckning än andra elever. Frågan kan även appliceras på en jämförelse 
mellan böckerna 3000G samt 3000NT.

Eftersom studien undersöker förekomsten av öppna problem så är undersökningen 
helt kvantitativ, där resultatet insamlas, behandlas och presenteras på ett kvantitativt 
sätt.
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Resultat
Totalt sett, i de 3 böckerna sammanräknat, granskades 433 uppgifter varav 33 stycken 
befanns uppfylla åtminstone ett kriterium och 7 stycken uppfyllde två kriterier, ingen 
uppgift uppfyllde alla tre kriterier. Andelen uppgifter som uppfyller minst ett 
kriterium utgör 7,6 % av uppgifterna. Kriterium 1 uppfylldes i 25 fall, kriterium 2 i 10 
fall samt kriterium 3 i 5 fall. Fördelningen mellan böckerna såg ut som följer:
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Figur 3. Fördelningen av uppgifter på de tre böckerna.

Som synes hade 3000G störst antal uppgifter, men jämfört med 3000NT ungefär lika 
många uppgifter som klarade åtminstone 1 kriterium för öppna uppgifter. Den 
procentuella andelen hos varje bok redovisas i Tabell 1.

Antal 
uppgifter

Antal uppgifter som uppfyller minst 1 
kriterium

Procentuell andel 
(%)

3000G 255 16 6,3
3000NT 98 13 13,3

Ma A 80 4 5
Totalt 433 33 7,6

Tabell 1. Fördelning och procentuell andel öppna problem i de olika böckerna.

Jag har gjort ett statistiskt test (för metod se Moore (1995) s506, eller Bilaga 1) om 
det föreligger någon statistiskt signifikant skillnad mellan 3000NT och 3000G. Jag 
fann, se Bilaga 1, att på signifikansnivån 0,05 föreligger det en statistiskt signifikant 
skillnad (P-värde = 0,0162) att 3000NT innehåller en större andel öppna problem än 
3000G, bland de undersökta områdena.

Därefter undersökte jag förekomsten och en eventuell skillnad mellan de två 
ämnesområdena, Bråk samt Area & Volym. Uppgifterna fördelade sig som följer:
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Figur 4. Öppna uppgifter fördelade på ämnesområde.

Som synes i Figur 4 så var antalet uppgifter totalt ganska jämnt mellan de två 
ämnesområdena, men Bråk verkar innehålla mer öppna problem än Area & Volym. 
Tabell 2 visar fördelningen av uppgifter mellan områdena och respektive bok och 
Tabell 3 ger den procentuella andelen öppna problem för respektive ämnesområde.

Antal uppgifter Antal uppgifter som uppfyller minst 1 kriterium
Bråk Area & Volym Bråk Area & Volym

3000NT 65 33 11 2
3000G 103 152 11 5
Ma A 46 34 3 1
Totalt 214 219 25 8

Tabell 2. Fördelning mellan ämnesområden på respektive bok.

Antal 
uppgifter

Antal uppgifter som uppfyller minst 
1 kriterium

Procentuell andel 
(%)

Bråk 214 25 11,7
Area & 
Volym

219 8 3,7

Totalt 433 33 7,6
Tabell 3. Fördelning och procentuell andel öppna problem i de två ämnesområdena.

På samma sätt som ovan kan man testa om det finns en statistiskt signifikant skillnad 
mellan de två ämnesområdena. Med ett beräknat P-värde på 0,0008 kan jag säga att på 
signifikansnivån 0,01, eftersom 0,0008 < 0,01, att andelen öppna problem inom 
ämnesområdet Bråk är större än inom ämnesområdet Area & Volym (se Bilaga 1).

Alla tre böcker har även någon sorts uppdelning av grundläggande uppgifter och 
uppgifter som ställer lite högre krav. Fördelningen av öppna problem mellan ”G-
uppgifter” respektive ”över G-uppgifter” såg ut som följer i Figur 5.
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Figur 5. Fördelning av öppna problem med avseende på uppgiftens svårighetsnivå.

Fördelningen av uppgifter och öppna problem med avseende på uppgiftens 
svårighetsgrad visas i Tabell 4 samt den procentuella andelen öppna problem i Tabell 
5.

Antal Uppgifter Antal Uppgifter som uppfyller minst 1 
kriterium

G-
uppgifter

Över G-
uppgifter

G-uppgifter Över G uppgifter

3000NT 57 41 7 6
3000G 255 0 16 0
Ma A 57 23 2 2
Totalt 369 64 25 8

Tabell 4. Fördelning av svårighetsnivå samt öppna problem.

Antal 
Uppgifter

Antal Uppgifter som uppfyller 
minst 1 kriterium

Procentuell andel 
(%)

G-uppgifter 369 25 6,8
Över G-
uppgifter

64 8 12,5

Totalt 433 33 7,6
Tabell 5. Andelen öppna problem med avseende på svårighetsnivå.

Som synes i tabell 5 så har uppgifter som ligger över en grundläggande nivå en högre 
procentuell andel öppna problem än de uppgifter som är på grundläggande nivå. 
Statistiskt test visar däremot, med ett P-värde på 0,0559, att det inte är statistiskt 
signifikant säkert att skillnaden inte är slumpmässig på signifikansnivån 0.05 (se 
Bilaga 1).
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Diskussion

Reliabilitet och Validitet

För det första ska man vara medveten om att den här undersökningen är ett begränsat 
nedslag inom begränsade områden och dessutom inom ett begränsat urval av 
litteratur. Man ska inte dra för stora växlar av undersökningen, även om vissa 
intressanta tendenser syns, då underlaget är relativt litet.

Vidare ska man vara medveten om att resultatet är känsligt för hur man räknar 
uppgifter. Som sagt ovan så har jag räknat deluppgifter som a, b och c som separata 
uppgifter, i och med att jag ser att det är så eleven möter uppgiften. Men inkluderas 
deluppgifterna och räknas som en under ett visst uppgiftsnummer så kommer 
proportionerna förändras och resultaten ovan ändras.

Kriterium 2 och 3, det vill säga antalet lösningsmetoder samt tolkningen av 
problemformuleringen, kan möjligtvis uppfattas som något subjektiva. I viss mån är 
det beroende på att de försöker fånga upp saker som kan uppfattas just subjektivt. 
Men med tillräcklig noggrannhet i undersökningen av uppgifterna är det möjligt att 
finna dessa möjligheter till olika lösningar och olika tolkningar. Jag är övertygad om 
att jag hållit denna noggrannhet, även om den kan vara svår att mäta, så jag är  nöjd 
samt säker på att undersökningen är objektiv och rättvisande.

Man ska vara medveten om att undersökningen är begränsad, både vad gäller antalet 
böcker men också vad gäller avsnitt inom böckerna. Det kan finnas, eller är snarare 
troligt, att det finns avsnitt med högre koncentration öppna problem. Exempelvis så 
har 3000-böckerna i slutet på varje kapitel ett par sidor med problemlösning och 
blandade problem. Dessa avsnitt är inte inkluderade i undersökningen, delvis på grund 
av att det är min uppfattning, grundade på egna erfarenheter och observationer utanför 
denna studie, att de inte används i undervisningen i någon större utsträckning. I det 
tidspressade schema som råder har jag upplevt att man i de flesta fall, visserligen inte 
felaktigt, koncentrerar sig på grunderna.  Enbart få snabbräknande individer får möta 
problemlösningen som en sorts extra utmaning samt för att de inte ska hamna för 
långt framför övriga klassen. Därför tycker jag det står ganska klart, i alla fall utifrån 
den här studien, att eleverna möter mycket få öppna problem i matematikens 
skolundervisning. Ifall de får arbeta med öppna problem så kommer de öppna 
problemen ”utifrån” det vill säga inte från boken eller det ordinarie materialet. Man 
kan även notera att i de flesta studier som rör öppna problem där forskare/lärare testat 
att använda öppna problem så har det skett med eget material, utöver lärobokens.

Teoridiskussion

Min personliga åsikt om öppna problem, och varför de är bra att använda, är att de 
ökar möjligheten för mer djupförståelse, såväl som ökad färdighet och förtrogenhet. 
Får elever öva i situationer som inte är helt givna på förhand bör de bli mer vana att 
hantera problem i verkligheten som på förhand inte berättar hur de ska lösas, vilket 
också Boaler (1998) och Pehkonen (1995) verkar anse. Dessutom så tycker jag 
principerna och målen med öppna problem överensstämmer med de krav och mål som 
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figurerar i kursplaner och läroplaner. Att ta hänsyn till kursplaner och läroplaner kan 
kanske någon tycka är mindre väsentligt, speciellt om man ”vet bäst” om hur man lär 
ut matematik själv. Men läroplaner och kursplaner är ändå de krav och mål som 
förenar svensk undervisning idag till den skola vi har. Men jag vill inte säga att den 
läroboksbaserade och fokuserade undervisningen är dålig eller oanvändbar. Tvärtom. 
Jag anser att den är viktig när man lär sig grunderna, och införskaffar de verktyg man 
behöver för att lösa senare problem. Men de båda områdena kompletterar varandra, att 
variation är bra och utmanande och jag håller med författare som Gelfman, 
Podstrigich & Losinskaya (2004), Boaler (1998) med flera som förespråkar denna 
variation.

Jag håller även med bland annat Chan Chun Ming (2005) om att öppna problem är ett 
sätt att aktivera och stimulera elever både till egen aktivitet och till social interaktion 
med varandra. Det är något som jag personligen tycker är eftersträvansvärt och något 
som jag tycker överensstämmer med både de konstruktivistiska och de sociokulturella 
principerna, eftersom dessa teorier poängterar just individens lärande som aktivitet 
och socialt samspel. Över lag kan man säga att jag står bakom de anledningar som 
framförts tidigare under stycket Varför använda öppna problem. En återupprepning i 
längd av dessa skulle inte gagna någon.

Dessutom tycker jag att öppna problem på ett sätt överbryggar, eller kanske snarare 
sammanfogar, uppdelningen mellan just teori och praktik. Givetvis beroende på hur 
uppgiften utformats, men jag tycker att öppna problem står med ett ben i varje del. 
Öppna problem är ju ofta teoretiska i den mening att de fortfarande till stor del 
grundar sig i beräkningar men samtidigt är praktiska i och med att de närmar sig 
verkliga frågeställningar och ”verklig matematik” (Wu, 1994, s1), det vill säga 
verklighetsanknutna problembaserade, där svar och lösningsmetoder kan variera, 
uppgifter. Dessutom kan man till uppgifterna hämta information från mätningar eller 
experiment. Därmed är öppna problem ett steg att närma sig den målsättning som 
läroplanerna sätter med avseende på de olika kunskapsformerna.

Wus (1994) inlägg om problem med öppna problem är dock intressant. Generellt 
tycker jag illa om att lärostoff förenklas för mycket, och framför allt förenklas till 
felaktigheter vilket ibland inträffar i utbildningsvärlden (jag har själv upplevt det upp 
till och med universitetsnivå). Och Wu har helt klart en poäng med att lärare och 
författare, bör tänka både en och två gånger när de formulerar öppna problem så att 
fokus hamnar rätt och frågan inte ger några oönskade implikationer eller svårigheter. 
Men jag tycker Wus oro är lite överdriven i det här fallet. Bevisföring i matematik är 
extremt viktig men har också sin plats. Bevisföring ska enligt min personliga mening 
inte introduceras för tidigt när elever fortfarande lär sig grunder. Annars skulle lätt 
löjliga och totalt bisarra situationer uppstå. Exempelvis kan en genomgång av den 
isoperimetriska olikheten förvirra mer för elever som behöver träna geometrisk 
räkning i och med att bevisföringen faktiskt ligger på en djupare mer avancerad nivå. 
Dessutom, om man ska dra det till extremer, så är teorin bakom addition relativt 
komplicerad jämfört med att praktiskt använda den, och ingen kräver, riktigt nog, den 
bevisföringen varje gång vi adderar. Men jag håller med Wu om att problemet går till 
största del att undvika om läraren innan användandet av öppna problem verkligen 
tänker till i uppgiftskonstruktionen.
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Resultatdiskussion

Bremler (2003) samt Brändström (2005) påpekar vilken dominant ställning läroboken 
har för matematikämnet. Dessutom anser jag att de presenterade och diskuterade 
teorierna klart påvisar varför öppna problem borde vara en del av 
matematikundervisningen. Med detta som utgångspunkt är det nedslående att se att 
enbart 7,6 % av alla uppgifter uppfyllde ett kriterium. Figur 3 illustrerar klart den 
totala dominans som övriga uppgifter har över öppna problem. Och då ska jag även 
klargöra att jag haft ett ”snällt” och inkluderande tillvägagångssätt i studien. Man 
skulle kunna diskutera om uppgifter där eleven enbart ska fylla i en siffra för att 
uppfylla något visst krav, exempelvis sätt in en siffra så att 3,5_ avrundas till 3,6, 
verkligen är ett öppet problem. Det är väl tveksamt om en sådan uppgift verkligen 
lever upp till den elevaktivitet, klurande och diskussionsgrund som jag egentligen 
avser att ett öppet problem utgör. Men det uppfyller det första kriteriet, och visst kan 
det finnas en poäng att diskutera varför en 5:a ger en avrundning uppåt medan en 4:a 
ger en avrundning nedåt. Så de kvalificerar sig som öppna problem, men bara precis 
enligt min mening, och ger upphov till att läroböckerna innehåller fler öppna problem. 
Lite tydligare att pålysa avsaknaden av öppna problem är kanske att bara 7 av 
samtliga 433 uppgifter uppfyllde två kriterier eller att enbart 5 uppgifter lämnade 
öppet för tolkningar av eleven.

För att exemplifiera mitt resonemang kring uppgifter tänkte jag presentera och 
resonera kring en av de uppgifter som enligt mig uppfyllde två kriterier. Jag hämtar 
den ur läroboken 3000NT, det är uppgift 1138 (Björk & Brolin, 1999, s13). Den 
består egentligen av en a och en b uppgift, men jag håller mitt resonemang generellt 
om hela uppgiften. Uppgiftstexten beskriver en situation där två personer köpt en lott, 
där förhållandet mellan de tvås insatser är 2:3, och en vinst på 2500 kronor utfaller. 
Elevens uppgift är att fördela vinstpengarna. Jag har funnit att uppgifterna uppfyller 
kriterie 1 samt 3, det vill säga att uppgiften har fler än ett svar samt att uppgiften är 
tolkningsbar. Min åsikt skiljer sig uppenbart från läroboken som enbart vill att eleven 
ska träna bråkräkning, och i bokens facit ges endast ett ”rätt” svar. Jag vill dock påstå 
att uppgiften liknar den som presenterats i avsnittet Exempel på öppna problem som 
heter ”Klippa Gräs”, även om uppgift 1138 känns något mer begränsad, i och med att 
variationsrikedomen inte till synes är lika stor. Vad man kan se i läroboken är dock att 
den potentiella öppenheten inte tillvaratas utan stängs direkt. Uppgiften skulle 
exempelvis kunna diskuteras i grupp eller uppgiften skulle kunna kräva att olika 
fördelningar av vinsten, och argument för dessa skulle presenteras. I svaret eller i 
diskussionen skulle elever kunna få argumentera för olika sätt att dela vinsten, 
antingen efter insats eller rakt av eller någon övrig variant. Ett sådant förfarandesätt 
skulle i min mening ligga närmare de sociokulturella tankegångarna med ett socialt 
angreppssätt och lärande och kontext där det matematiska perspektivet, 
bråkräkningen, får en mening i den verklighetsanknutna situationen. Dessutom får 
eleverna möjlighet till värdefull träning i att värdera ingående information och 
argumentera utefter dessa och samtidigt kunna hantera matematik som ett verktyg, 
exempelvis bråkräkning, och informationsgrund i denna diskussion. Att dessutom ge 
eleven eller elevgruppen makten över rätt svar ger förhoppningsvis en ökad 
motivation då eleverna blir mer aktiva och autonoma samt förhoppningsvis känner en 
kompetens att hantera situationen. Som sagts är ju detta faktorer för att öka den inre 
motivationen och jag tycker man missar dessa om problemet hanteras som ett vanligt 
stängt problem.



27

Som det är nu kan man verkligen fråga sig hur elever ska möta ett komplext samhälle 
med opreciserade matematiska problem när de i stort sett enbart får öva på 
tillrättalagda, förenklade uppgifter där lösningsmetoden är given, antingen direkt i 
uppgiften eller i uppgiftens absoluta närhet. Jag tycker det är berättigat att ställa sig 
frågan i den stora avsaknaden av öppna problem, ger verkligen läroboken den bästa 
möjligheten till utveckling och lärande som både läroplaner (SKOLFS 1994:1, 
SKOLFS 1994:2) och kursplan (SKOLFS 2000:5)  lyfter fram? Stimulerar 
läroböckerna till den konstruktion av ny kunskap som Gelfman, Podstrigich och 
Losinskaya (2004), och som jag håller med om, att de ska göra? Är andelen öppna 
problem i läroböckerna konsekvent med rådande pedagogiska tankar och kultur?

Det står dock klart, att om man som lärare vill använda sig av öppna problem i sin 
undervisning så måste man avsätta tid och våga gå utanför matematikbokens 
omfattning. Som andelen öppna problem tyder på att vara i den här studien är det inte 
möjligt att använda läroböckerna med avseende på öppna problem. Men att våga gå 
utanför läroboken kräver både tid och ansträngning hos läraren, och kan vara svårt att 
sälja in hos elever och föräldrar.

Samtidigt är det möjligt att ifrågasätta vilken teoretisk grund läroböckerna står på. 
Enligt mig, och jag får medhåll av Pehkonen & Vaulamo (1999) samt Chan Chun 
Ming (2005) så är öppna problem ett gott verktyg att närma sig och framhålla de 
sociokulturella tankegångarna. Men i och med den uppenbara avsaknad av öppna 
problem, studien visar ju på att mindre än en tiondel utgör öppna problem, kan man 
då verkligen påstå att läroböckerna har tagit till sig de sociokulturella värderingarna?

Jag tycker att det är intressant att jag fann en tämligen statistiskt säker skillnad mellan 
böckerna 3000G och 3000NT, se Tabell 1. Det första som slog mig var den enorma 
skillnad i utrymme och upplägg som fanns mellan böckerna, trots att det faktiskt ska 
röra sig om samma kurs, Matematik A. Man kan väl anta att elever generellt på 
program som använder 3000NT har mer på fötterna vad det gäller matematiken från 
högstadiet, helt enkelt är bättre på matematik än de program som använder 3000G. 
Därför är det extra intressant att 3000NT har en högre andel öppna problem än 
3000G. Det medför ju i praktiken att matematiskt duktiga elever möter öppna problem 
i en mycket högre utsträckning än vad övriga elever gör. Funderar man över 
motivationsproblematiken som man kan se med elever som enbart tragglar 
rutinuppgifter, tycker matematik är tråkigt och därmed inte lär sig särskilt effektivt. 
Med nuvarande läroboksupplägg möter just dessa elever, som kanske skulle ha störst 
utbyte utav det, minst antal öppna problem. Är läroboken utformad på så sätt att den 
stimulerar den inre motivationen? Nu ska man absolut inte lägga allt ansvar på 
läroboksförfattarna, även om dem i min mening borde tänka till över 
uppgiftsinnehållet, utan man måste även inse att läraren har makt och ansvar att göra 
förändringar. Läraren måste våga gå utanför läroboken och utmana sina elever med 
öppna problem, trots det tajta schemat. Jag tror att med sådana ”utflykter” kan öppna 
problem och lärobokens grundverktyg komplettera varandra väl.

Med ovanstående slutsatser och tankar kan det vara lite överraskande och aningen 
motsägelsefullt att det inte gick att se någon helt säker skillnad mellan G-uppgifter 
och uppgifter vars nivå låg ovan G. Man kunde dock ana en sådan tendens i Figur 5 
samt Tabell 5, andelen öppna problem var nästan dubbelt så hög för svårare uppgifter 
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än den var bland grunduppgifter. Fast det ska poängteras att underlaget där var 
mycket mindre än för G-uppgifter, beroende på böckernas olika upplägg, vilket gör 
osäkerheten större.

Till sist var jag lite förvånad att finna en väldigt säker statistisk skillnad mellan de två 
olika ämnesområdena Area & Volym samt Bråk, vilket visas i Figur 4 samt Tabell 3. 
Framförallt tyckte jag det var förvånande att det visade sig finnas mycket mer öppna 
problem inom området Bråk. Area & Volym är ju annars ett område där man enkelt 
kan inkludera elevers aktivitet och kreativitet och där de kan lära sig beräkna areor 
och volymer på självkonstruerade figurer. Area och eller volymberäkningar ingår 
exempelvis ofta i de exempel på öppna problem som jag beskrivit tidigare. Utöver 
detta så säger just det faktum att det skiljer sig mellan de två områdena att det inom 
böckerna finns skillnader på förekomsten av öppna problem. Det kan inte uteslutas att 
det finns områden med högre (eller för all del, lägre) andel öppna problem bland sina 
uppgifter.

Användande i undervisning
Personligen tycker jag att öppna problem borde få större plats i undervisningen, och 
jag kommer själv i största mån försöka ge utrymme. Jag tror de har en stor funktion 
att fylla, inte som ersättare till läroboken, men som komplement till den. Jag kan 
tänka mig att utifrån yttre källor, som exempelvis Hagland, Hedrén & Taflin (2005), 
hämta problem eller inspiration till öppna problem. Dessa kan sedan användas som 
avbrott från läroboken, möjligtvis i mindre grupparbeten eller gruppdiskussioner, där 
eleven får möjlighet att vara mer kreativ.

Framtida forskning
En naturlig fortsättning på den här studien vore att ju att helt enkelt inkludera fler 
böcker samt att studera hela böckerna. På så sätt kan man på ett bättre sätt få grepp 
om i vilken utsträckning öppna problem finns i dagens matematiska läroböcker. Man 
kan dessutom få grepp om det finns skillnader inom böckerna, och genom studier i en 
undervisningssituation också lära mer om hur dessa områden används. Detta skulle 
kunna ge svar på de frågeställningar som presenteras, och lämnas obesvarade, i 
resultatdiskussionen. Ett annat sätt att angripa fortsatta studier att välja en av dessa 
frågeställningar och göra en djuplodande undersökning kring den. Ytterligare ett 
tänkbart sätt att gå vidare är att studera öppna problem i undervisningen, hur det 
påverkar lärandesituationen och motivation hos elever.
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Bilaga 1

Signifikanstest för två populationer

För en längre utläggning, och källan till denna bilaga, se Moore (1995), specifikt 
sidorna 504 – 507.

Testet används när man vill avgöra om en observerad skillnad mellan två 
populationer, p1 och p2, där

" "

( )x
x

träffar i population x
p

antalet observationer i population x n

  


    
(1)

 är verklig eller ett resultat av slumpen. För att avgöra detta sätter man först upp en 
nollhypotes H0 vilket avser att det inte finns någon skillnad mellan de två olika 
populationerna. Det vill säga

H0 : p1 = p2 (2)

Mot denna nollhypotes ställs en alternativ hypotes, även kallad mothypotes, Ha som 
innebär den skillnad vi vill undersöka, exempelvis p1 < p2. För att undersöka vilken 
hypotes som är den korrekta gör vi ett z-test för populationerna. Första steget är att 

definiera �p som

� " "träffar i båda populationer kombinerat
p

antalet observationer i båda populationer kombinerat

   


    
(3)

Använd sedan �p tillsammans med kända värden för p1, n1, p2 och n2 i (4) för att 
beräkna z-värdet.

� �

1 2

1 2

1 1
(1 )

p p
z

p p
n n




 
  

 

(4)

Det beräknade z-värdet jämförs sedan med tabellerat värde för z-värden, se 
exempelvis Tabell A i Moore (1995). z-värdet är normalfördelat och värdet anger ett 
avstånd från mitten, medel, på en standardiserad normalfördelad kurva. Ur tabellen 
fås för varje z-värde ett P-värde. Detta P-värde representerar arean under den 
standardiserade normalfödelningskurvan som ligger utanför, det vill säga mot ändarna 
på kurvan, z-värdet (se exempelvis figur 7.2 (sidan 492) i Moore (1995)). Eftersom 
tabellen i Moore redovisar arean till vänster om z-värdet får man för positiva z-värden 
beräkna P-värdet som 1 (den totala arean) minus det tabulerade värdet. P-värdet är ett 
mått på hur starkt materialet motbevisar nollhypotesen. Ju lägre detta P-värde är, 
desto starkare är materialets bevisvärde mot nollhypotesen. P-värdet kan i sin tur 
sedan jämföras med ett valt -värde, exempelvis  = 0,05. Är P-värdet mindre än det 
valda -värdet kan man säga att testet är statistiskt signifikant på nivån motsvarande 
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det valda -värdet. Är  = 0,05 och P-värdet mindre än , så kan man dra slutsatsen 
att skillnaden man ser mellan de två populationerna har mindre än 5 % chans att bero 
på slumpen, det vill säga att det egentligen inte finns någon skillnad. Därför är ett 
mindre P-värde önskvärt om man vill bevisa en skillnad mellan två populationer 
eftersom det visar att skillnaden man ser har en liten chans att bero på slumpen.

Man ska även vara medveten om att populationerna bör vara av viss storlek för att  
denna sorts test ska vara användbar, men eftersom det i undersökningen handlar om 
hundratals uppgifter är populationsstorleken inget problem i mitt test.

Beräkningar för statistiskt test mellan 3000G samt 3000NT.

Beräkna p1, p2 samt �p enligt (1) och (3) ovan, där p1 avser 3000NT och p2 3000G.

1

13
0,1327

98
p   (5)

2

16
0,0627

255
p   (6)

�  
 

13 16
0,0822

98 255
p


 


(7)

Sätt upp nollhypotesen H0: p1 = p2 samt mothypotesen H1: p1 > p2. Beräkna z-värdet 
enligt (4). Detta ger ett z-värde på 2,1443 vilket ger ett tabellvärde på 0,9838 vilket 
ger ett P-värde (med tanke på hypotesens uppställande) 1-0,9838 = 0,0162. Det vill 
säga P < 0,05 och är signifikant på nivån  = 0,05.

Beräkningar för statistiskt test mellan Bråk och Area & 
volym.

Beräkna p1, p2 samt �p enligt (1) och (3) ovan, där p1 avser Bråk och p2 Area & 
Volym.

1

25
0,1168

214
p   (8)

2

8
0,0365

219
p   (9)

�  
 

25 8
0,0762

214 219
p


 


(10)

Sätt upp nollhypotesen H0: p1 = p2 samt mothypotesen H1: p1 > p2. Beräkna z-värdet 
enligt (4). Detta ger ett z-värde på 3,149 vilket ger ett tabellvärde på 0,9992 vilket ger 
ett P-värde (med tanke på hypotesens uppställande) 1-0,9992 = 0,0008. Det vill säga 
P < 0,01 och är signifikant på nivån  = 0,01.
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Beräkningar för statistiskt test mellan G-uppgifter och Över 
G-uppgifter.

Beräkna p1, p2 samt �p enligt (1) och (3) ovan, där p1 avser Över G-uppgifter och p2

G-uppgifter.

1

8
0,125

64
p   (11)

2

25
0,0678

369
p   (12)

�  
 

25 8
0,0762

369 64
p


 


(13)

Sätt upp nollhypotesen H0: p1 = p2 samt mothypotesen H1: p1 > p2. Beräkna z-värdet 
enligt (4). Detta ger ett z-värde på 1,5936 vilket ger ett tabellvärde på 0,9441 vilket 
ger ett P-värde (med tanke på hypotesens uppställande) 1-0,9441 = 0,0559. Det vill 
säga P > 0,05 och man kan inte säga att skillnaden är statistiskt signifikant på nivån 
= 0,05.




