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Sammanfattning  

Att sträva efter att vara en skola för alla innebär en stor variation i klassuppsättningarna och 
likaså kunskapsnivåerna inom klasserna. Att då som lärare ge eleverna det stöd och stimulans 
som de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt kan vara en utmaning. Dessutom 
har provresultat från nationella prov och resultat från PISA-undersökningar visat att elever har 
svårt med matematik i skolan. Därför har det i denna systematiska litteraturstudie undersökts 
om öppna och/eller rika matematikuppgifter skulle kunna öka elevernas stimulans och resultat 
i matematik. De frågeställningar som lades till grund för studien är: 
 

Vad bör en matematiklärare tänka på för att konstruera stimulerande öppna 
matematikuppgifter?  
 
Vilka erfarenheter har lärare och elever av att använda öppna respektive rika 
matematikuppgifter i undervisningen? 

 
Studiens resultat visar bl.a. på att läraren ska tänka på att den öppna matematikuppgiften ska 
vara tydlig och ha ett tydligt syfte och att eleverna ska hinna lösa uppgiften på den tid som 
erbjuds. Uppgiften ska dessutom kunna lösas på flera olika sätt och kunna ha flera korrekta 
svar. Enligt lärares och elevers erfarenheter har öppna matematikuppgifter visat sig vara 
stimulerande vid grupparbeten, men mindre stimulerande då läraren ställer öppna frågor till en 
hel klass samtidigt. Arbetet med öppna matematikuppgifter har också visat att det ökat 
elevernas förståelse för matematiken. När det gäller de rika matematikuppgifterna har de visat 
sig kunna knyta samman flera områden inom matematiken och på så sätt antagligen kunna öka 
elevernas förståelse för matematiken. 

 
Nyckelord: öppna matematikuppgifter, rika matematikuppgifter, undervisning, 

matematikundervisning, högstadiet, gymnasiet 
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1 Inledning 
Den skola som finns i dag strävar efter att vara en skola för alla, och detta leder i sin tur till att 
klasserna blir heterogena. Det innebär att det kan finnas en stor spridning i vilka 
matematikkunskaper eleverna har i en och samma klass och enligt 4 §, kap. 1, i Skollagen 
(SFS 2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov samt att eleverna ska få stöd och 
stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Då gäller det att i en klass där 
spridningen av matematikkunskaperna är stora kunna hitta undervisningsmetoder som kan 
stimulera elever med olika matematikkunskaper samtidigt. Däremot har jag enligt mina egna 
erfarenheter upplevt detta som ett problem och att de uppgifter som finns i många läroböcker i 
matematik inte räcker till för att stimulera elevernas olika behov. Ett annat problem idag är att 
många elever inte uppnår minst betyget E på det nationella provet i matematik (Skolverket, 
2014; Skolverket, 2015) och faktorerna bakom detta är säkert flera. Däremot skulle en 
anledning kunna vara att eleverna inte känner sig tillräckligt motiverade och att 
matematikundervisningen blir för enformig.  
 
År 2011 när de nya läroplanerna kom (Skolverket, 2011a; Skolverket 2011b) var en av 
förändringarna att det skulle läggas mer fokus på problemlösning i matematikundervisningen, 
som då inkluderar öppna och rika matematikuppgifter. Tanken med de öppna 
matematikuppgifterna är att eleverna ska kunna lösa uppgifterna på olika sätt och att det även 
kan finnas flera olika svar (Pehkonen, 1997). Detta innebär att elever med olika 
matematikkunskaper i en klass skulle kunna stimuleras av att göra samma matematikuppgift. 
Detsamma gäller även för de rika matematikuppgifterna där tanken med uppgiften är att den 
ska vara lätt att förstå och att det ska finnas flera olika lösningsstrategier för att nå fram till 
svaret (Hagland, Hedren och Taflin, 2013). Däremot det som bl.a. skiljer de öppna 
matematikuppgifterna från de rika är att de öppna matematikuppgifterna många gånger kan ha 
flera olika svar, vilket inte de rika matematikuppgifterna har. Men en lösning till en rik 
matematikuppgift kan uttryckas i olika former, t.ex. kan svaret uttryckas enbart med text utan 
några matematiska symboler eller med elevens bild/graf/träddiagram och/eller tabell. Eleven 
skulle även kunna använda sig av den algebraiska uttrycksformen där lösningen t.ex. 
presenteras i form av siffror och/eller symboler (Hagland et al., 2013). 
 
Mot denna bakgrund ställer jag frågan om de öppna och rika matematikuppgifterna kan göra 
matematikundervisningen mer stimulerande för elever? På min senaste VFU gav jag mina 
elever uppgiften att beräkna sin egen kroppsarea och designa en egen formel för hur detta 
skulle kunna beräknas. När eleverna fick uppgiften tyckte jag mig se att det tändes en gnista 
hos dem och de var ivriga att få sätta igång. Anledningen till detta var antagligen för att det 
var någonting annorlunda i jämförelse med de matematikuppgifter som de vanligtvis räknade 
på i läroboken och kanske skulle denna gnista kunna tändas i flera klassrum genom öppna och 
rika matematikuppgifter? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

PISA-undersökningarna (Skolverket, 2013) har på senare tid visat att elevers 
matematikkunskaper i den svenska skolan har försämrats. Kanske kan det bero på att eleverna 
inte känner sig tillräckligt stimulerade på matematiklektionerna? Därför studerar jag 
forskningslitteraturen om dels användningen av öppna respektive rika matematikuppgifter och 
dels de öppna matematikuppgifternas formulering, för att se om de öppna och/eller rika 
matematikuppgifterna kan öka elevernas stimulans och resultat i matematik. Därför blir mina 
frågeställningar följande: 
 
 

Vad bör en matematiklärare på högstadiet respektive gymnasiet tänka på för att 
konstruera stimulerande öppna matematikuppgifter?  
 
 
Vilka erfarenheter har lärare och elever av att använda öppna respektive rika 
matematikuppgifter i undervisningen? 
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2 Bakgrund 
För att klargöra vad som menas med en matematikuppgift och en matematikuppgift av öppen 
respektive rik karaktär definieras dessa begrepp i detta avsnitt. Dessutom berör avsnittet även 
vad ämnesplanen säger om matematikundervisningen på högstadiet respektive gymnasiet och 
vilka utgångspunkter matematikläraren har för att kunna använda problemlösning i sin 
matematikundervisning utifrån ämnesplanen. Ämnesplanerna diskuteras utifrån riktlinjerna 
om problemlösning, då öppna respektive rika matematikuppgifter kan relateras till detta och 
ofta förknippas med problemlösning (Hagland et al., 2013). 

2.1 Definitioner avseende matematikuppgifter 

Det finns olika typer av matematikuppgifter och Hagland et al. (2013) hävdar att en 
matematikuppgift kan vara av olika karaktär. En rutin- eller standarduppgift innebär att 
uppgiften inte utmanar lösaren och att det handlar om färdighetsträning. En 
textuppgift/benämnd uppgift/vardagsuppgift innebär att uppgiften benämns i form av en text, 
där texten är till för att visa en tillämpning av matematiken och/eller leda till matematiska 
modeller. En uppgift av denna karaktär kan vara ett matematiskt problem om den uppfyller 
vissa kriterier, då ett problem ska vara en uppgift som: ”(1) en person vill eller behöver lösa, 
(2) personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa och (3) det krävs en 
ansträngning av henne eller honom att lösa.” (ibid, s. 27).  
 
Det innebär att en matematikuppgift enligt Hagland et al. (2013) kan vara en rutinuppgift för 
en person medan den kan vara ett problem för en annan, beroende på om personen på förhand 
har en given procedur eller inte för att lösa uppgiften. Om en matematikuppgift klassas som 
ett problem kan den även ibland klassas som ett rikt problem som leder personerna in i en rik 
och stimulerande matematikundervisning. För att en uppgift ska definieras som ett rikt 
problem måste den dels uppfylla kriterierna för att kallas ett problem, dels nedanstående 
kriterier (ibid.). 
Problemet 

 
1. Ska hjälpa eleven att komma i kontakt med viktiga matematiska begrepp och 

procedurer. Eleven ska bli inspirerad dels till att använda de kunskaper som den redan 
besitter men också till att lära sig nya begrepp eller procedurer. 
 

2. Ska vara lätt för alla att förstå oavsett vilka matematiska kunskaper som personen 
besitter. Många kanske inte kan reda ut problemet men kan i alla fall komma en bit på 
vägen.  
 

3. Ska tillåtas ta tid och upplevas som en utmaning och inte som en rutinuppgift. 
 

4. Ska tillåta flera lösningsstrategier. 
 

5. Ska inbjuda till diskussion kring de olika lösningsstrategierna. 
 

6. Ska kunna visa sammanhang mellan olika matematiska områden och på så sätt fungera 
som en brobyggare. 
 

7. Skapa intresse för att formulera nya problem (Hagland et al., 2013). 
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2.2 Definition av öppen respektive sluten matematikuppgift 

En sluten matematikuppgift har endast en lösningsväg medan en öppen matematikuppgift har 
mer än en möjlig lösningsväg (och helst många fler än en) (Sullivan et al., 2000). Enligt 
Badger och Thomas (1992) är en öppen matematikuppgift en uppgift som inte enbart har ett 
korrekt svar. De öppna uppgifterna tar bl.a. upp viktiga begrepp och processer, men också 
kompetenser från olika områden inom matematiken och många gånger kräver öppna 
matematikuppgifter ett komplext tänkande (ibid.). Pehkonen (1997) delar in öppna 
matematikuppgifter i tre olika kategorier (den fjärde kategorin då uppgiftens startläge och 
svar är slutna innebär att uppgiften är sluten): 

 
                                                                      
 
Uppgiftens svar 

 
 
 
Uppgiftens startläge 
 

Sluten Öppen 

Sluten Sluten uppgift t.ex. verkliga situationer och 
undersökningar 

Öppen t.ex. Verkliga situationer t.ex. verkliga situationer och 
projekt 

Tabell 1: Tabell över hur Pehkonen (1997, s. 9, min översättning till svenska) delar in öppna och stängda 
matematikuppgifter. 
 
Pehkonen (1997) hävdar att en öppen uppgift kan ha en öppen början och ett specifikt svar 
(öppen - sluten). Enligt min uppfattning kan en sådan uppgift t.ex. vara att ett altandäck ska 
byggas och att altandäcket ska uppfylla vissa krav. Här har den som ska lösa uppgiften en 
mängd olika vägar att gå för att kunna uppnå kraven. Han påpekar också att en öppen 
matematikuppgift kan ha ett slutet startläge, men flera möjliga svar (sluten – öppen). Som 
exempel kan det vara att ett altandäck ska byggas och att ett visst material ska användas, men 
att slutresultatet inte behöver uppfylla några krav. Ska uppgiften både ha ett öppet startläge 
och ett öppet svar (öppen – öppen) skulle det kunna vara att ett altandäck ska byggas, men hur 
det ska gå till får den som löser uppgiften bestämma själv. 
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2.3 Styrdokument 

I kursplanerna för högstadiet och gymnasiet i matematik står det att eleven ska ges 
förutsättningar för att utveckla olika förmågor i matematikundervisningen. Därför bör 
matematikläraren tänka på dessa förmågor när stimulerande öppna matematikuppgifter ska 
konstrueras, då uppgifterna är en del av matematikundervisningen. I kursplanerna för 
högstadiet respektive gymnasiet står följande: 
 

Figur 1: Utdrag ur ”Ämnets syfte” i kursplanen för matematik som finns i läroplanen för grundskolan 
(Skolverket, 2011b, s. 63). 

Figur 2: Utdrag ur ”Ämnets syfte” i kursplanen för matematik som finns i läroplanen för gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011a, s. 90-91). 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 
 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp 
 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 

• föra och följa matematiska resonemang, och 
 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera 
och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna  
förutsättningar att utveckla förmåga att: 

1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt 
samband mellan begreppen. 
 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med 
verktyg. 
 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 
strategier, metoder och resultat. 
 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt 
använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 
 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i 
handling. 
 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra 
ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. 
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Att problemlösning ska finnas med i matematikundervisningen för både högstadiet och 
gymnasiet står tydligt ovan (se punkt 1 för högstadiet och punkt 3 för gymnasiet). För 
högstadiet står det att eleven ska ges möjlighet att få utveckla förmågan att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik och ges möjligheten att få värdera de valda strategierna och 
metoderna. För gymnasiet gäller även att eleven ska ges möjlighet att kunna utveckla 
förmågan att analysera matematiska problem och att värdera sina resultat. I avsnittet 
”Definitioner avseende matematikuppgifter” konstaterades att ett rikt matematiskt problem 
inte är av standardkaraktär. Problem, som uppfyller kriterierna i punkt 3 (för högstadiet) och 
punkt 2 (för gymnasiet), passar därför inte för att ge eleven förutsättningar att utveckla 
förmågan att lösa rutinuppgifter (för högstadiet) eller matematikuppgifter av standardkaraktär 
(för gymnasiet). Däremot borde problemlösning inom matematiken kunna beröra de övriga 
punkterna i listorna ovan. 
 
En del av problemlösningen inom matematik, som tidigare nämnts, handlar många gånger om 
att bygga broar mellan olika matematiska begrepp och under punkt 2 (för högstadiet) och 
punkt 1 (för gymnasiet) nämns bl.a. att eleven ska ges förutsättningar för att utveckla 
förmågan att använda och beskriva samband mellan olika matematiska begrepp. Som Hagland 
et al. (2013) tidigare nämnt öppnar matematiska problem ofta för en diskussion kring olika 
lösningsstrategier och ger eleven möjlighet att utveckla förmågan att följa och föra 
matematiska resonemang (se punkt 4 för högstadiet och punkt 5 för gymnasiet). För 
gymnasiet står det även att eleven ska ges möjligheten att få utveckla förmågan att bedöma 
matematiska resonemang, och för detta passar diskussioner enligt punkt 5 bra. Under en 
diskussion ges även eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera matematiska 
tankegångar muntligt (se punkt 6 för gymnasiet). För högstadiet under punkt 5 ska eleven ges 
möjlighet att få utveckla förmågan att använda matematikens uttrycksformer, dels för att 
samtala och argumentera, dels för att redogöra t.ex. beräkningar, och detta kan åstadkommas 
genom diskussion. 
 
Beroende på hur det matematiska problemet är utformat kan eleven även ges möjlighet att 
utveckla förmågan att kommunicera matematiska tankegångar både skriftligt och i handling 
som också nämns under punkt 6 i listan ovan för gymnasiet. Detsamma gäller för att tolka en 
realistisk situation och utforma en matematisk modell för att sedan använda och utvärdera 
modellens egenskaper och begränsningar, som ovan står under punkt 4 (för gymnasiet). 
Samma sak gäller dessutom för det som nämns under punkt 7 (för gymnasiet), där det står att 
eleven ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga i att kunna se vilken betydelse 
matematiken har i olika sammanhang som inom olika ämnen, yrkeslivet, samhället och i ett 
historiskt sammanhang.  
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3 Metod 
En systematisk litteraturstudie valdes som metod efter en översiktlig litteratursökning, då 
denna typ av metod lämpar sig bra för att besvara de valda frågeställningarna. Det visade sig 
även efter en översiktlig litteratursökning att det fanns ett flertal studier av god kvalitet som 
kunde användas för att besvara frågeställningarna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013). En systematisk litteraturstudie syftar till att sammanställa de resultat som tidigare 
studier som är baserade på erfarenheter har kommit fram till (Torgerson, 2003, refererad i 
Eriksson Barajas et al., 2013). Den systematiska litteraturstudien innebär att på ett 
systematiskt sätt söka efter litteratur för att därefter granska den kritiskt och sammanställa 
resultatet av det valda området (Eriksson Barajas et al., 2013).  
 
Genomförandet av den systematiska litteraturstudien följer de steg som Eriksson Barajas et al. 
(2013) nämner ska ingå i en systematisk litteraturstudie där de olika stegen är följande:  
 

1. Motivera varför studien görs (problemformulering) 
2. Formulera frågor som går att besvara  
3. Formulera en plan för litteraturstudien 
4. Bestämma sökord och sökstrategi 
5. Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga 

artiklar eller vetenskapliga rapporter 
6. Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som 

ska ingå 
7. Analysera och diskutera resultat 
8. Sammanställa och dra slutsatser 

Figur 3: Utdrag ur Eriksson Barajas et al. (2013, s. 32, min kursivering). 

Då en motivering till varför studien genomförs samt vilka de valda frågeställningarna är redan 
har berörts i tidigare delar av rapporten behandlar följande avsnitt stegen tre till sex av de steg 
som Eriksson Barajas et al. (2013) anser ska ingå i en systematisk litteraturstudie.  

3.1 Sökord och sökningsstrategi 

Litteratursökningen genomfördes i databasen ERIC (Educational Resource Information 
Center) då ERIC är en databas som refererar till bl.a. böcker, tidskrifter, rapporter och 
avhandlingar inom området pedagogik och psykologi från 1966 fram till nutid 
(http://www3.bibl.liu.se/soka/databaser/dbdetail.aspx?source_001=%2010070806). 
 
För att hitta bra och relevant litteratur krävs en bra sökningsstrategi med bra valda sökord. 
Sökningsstrategin utgick först och främst från att söka efter granskad litteratur (peer-
reviewed) som gjordes genom att kryssa i rutan för peer-reviewed. Därefter valdes en 
avancerad sökning som innebär att olika sökoperatorer kan användas. De sökoperatorer som 
fanns finns angivna i tabellen på nästkommande sida. 
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Operator Förklaring 

AND 
Visar träffar som innehåller både sökord 1 och 
sökord 2 och kan vara ett bra sätt för att minimera 
träffar. 

OR 
Visar träffar som innehåller antingen sökord 1 eller 
sökord 2 och kan vara ett bra sätt för att öka antalet 
träffar. 

NOT Visar träffar som inte innehåller det valda sökordet 
och kan vara bra vid t.ex. begränsningar. 

Tabell 2: Förklaring till de olika sökoperatorerna som fanns i databasen ERIC. 
 
Från den översiktliga sökningen hittades några bra sökord som sedan användes vid den 
noggrannare litteratursökningen. Litteratursökningen började med att enbart söka efter resultat 
som berörde gymnasiet, men eftersom jag upptäckte att det var svårt att hitta tillräckligt 
många bra träffar, som enbart berörde gymnasieskolan, breddades sökningen även till 
högstadiet. De sökord som slutligen valdes var open-ended, math, teaching och rich problem i 
lite olika kombinationer som kan ses i följande tabeller: 
         
 

Söksträng 1 (med high school som begränsning) Träffar 

Open-ended 196 

AND: Math* 34 

        Tabell 3: Söksträng 1 

 
 

Söksträng 2 (utan high school som begränsning) Träffar 

Open-ended 3102 

AND: Math* 404 

AND: teaching 218 

Tabell 4: Söksträng 2 
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Tabell 5: Söksträng 3 

 
 

Söksträng 4 (utan high school som begränsning) Träffar 

”Rich Problem*” 12 

AND: Math* 12 

Tabell 6: Söksträng 4 
 
 

Söksträng 5 (med high school som begränsning) Träffar 

”Rich mathematical task*” 2 

AND: Math* 2 

Tabell 7: Söksträng 5 

 
Alla träffars rubriker lästes och hade en träff en rubrik som verkade relatera till mina 
frågeställningar lästes också den översikt som gavs från författaren om texten. Verkade även 
översikten relatera till mina frågeställningar lästes hela texten. 
  

Söksträng 3 (med high school som begränsning) Träffar 

”Rich Problem*” 7 

AND: Math* 5 
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3.2 Litteraturval 
 
Artiklarna som lästes, valdes och kom upp som träffar genom sökning i databasen ERIC 
presenteras i tabellen nedan. I tabellen anges artikelns titel, författare och årtal men också kort 
om artikelns innehåll och var den blivit publicerad. Av de lästa artiklarna presenteras i 
tabellen alla utom en, och den valdes bort därför att den fokuserade på elever i årskurs 5, 
medan mitt fokus var högstadiet och gymnasiet. 

 

Artikelns titel Författare och 
årtal Referens Beskrivning 

Can teacher 
questions be too 
open? 
 

Parks, A. M. 
(2009) 

Teaching 
Children 
Mathematics, 
15(7), 424 – 428. 

Tar upp problem med att 
använda sig av öppna 
matematikuppgifter i 
klassrummet genom att ta upp 
sina egna erfarenheter. 

How to construct 
open ended 
questions 

Bais, B., 
Hussain, A., 
Hussain, H. & 
Samad, A. S. 
(2012)  

Procedia – Social 
and Behavioral 
Sciences, 60, 456-
462. 
doi:10.1016/j.sbsp
ro.2012.09.406 

Beskriver bl.a. hur en öppen 
matematikuppgift ska vara 
och vad som kan vara 
negativt med öppna 
matematikuppgifter. 

The role of open-
ended problems in 
mathematics 
education 
 

Wu, H. (1994) 

Journal of 
Mathematical 
Behavior, 13(1), 
115-128. 

Anser att öppna 
matematikuppgifter får 
matematikundervisningen att 
komma närmre den verkliga 
matematiken och tar även upp 
vad den som konstruerar 
öppna matematikuppgifter 
kan tänka på. 
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Students´ 
responses to 
content specific 
open-ended 
mathematical 
tasks 
 

Sullivan, P., 
Warren, E. & 
White, P. 
(2000) 

Mathematics 
Education 
Research Journal, 
12(1), 2-17. 

Delar in öppna uppgifter i 
specifika och ospecifika och 
artikeln baseras till största del 
på en undersökning som 
gjordes utifrån öppna och 
slutna matematikuppgifter 
som var skrivna med eller 
utan sammanhang. 

Collaborative 
teacher inquiry as 
a tool for building 
theory on the 
development and 
use of rich 
mathematical 
tasks 

Nelson, T. H., & 
Slavit, D. (2009)  

Journal of 
Mathematics 
Teacher 
Education, 13(3), 
201–221. 
doi:10.1007/s108
57-009-9136-x 

Tar upp vad de anser att en 
rik matematikuppgift ska 
innehålla och vad den som 
konstruerar uppgifterna bör 
tänka på. Artikeln baseras på 
en treårig fallstudie 
(PRiSSM) på en 
gymnasieskola i nordvästra 
USA. 

Tabell 8: Artiklar från databasen ERIC som lästes. 
 
 
Efter att ha läst de i databasen ERIC funna artiklarna sökte jag även vidare i en del av de 
referenser som fanns i artiklarna. De funna och valda referenserna är: 
 

Titel Författare och 
årtal Referens Beskrivning 

Open-ended 
questions in 
reading. 

Badger, E. & 
Thomas, B. 
(1992). 

Practical 
Assessment, 
Research & 
Evaluation, 3(4). 
Från 
http://pareonline.n
et/getvn.asp?v=3
&n=4 

Definierar vad en öppen 
matematikuppgift är och tar 
bl.a. upp några fördelar med 
att använda sig av öppna 
matematikuppgifter i 
klassrummet. 

Explore, 
Conjecture, 
connect, prove: 
The versatility of 
rich geometry 
problem 

Ball, S.T. & 
Quinn, J.R. 
(2007).  

The Mathematics 
Teacher, 101(1), 
8-11. 

Baseras på en rik 
geometriuppgift som en 
gymnasieklass tilldelas och 
om hur elevernas arbetsgång 
ser ut. 
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Open and Closed 
Mathematics: 
Student 
Experiences and 
Understandings 

Boaler, J. 
(1998) 

Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education,	  29(1), 
41-62. Från 
http://www.youcu
bed.org/wp-
content/uploads/2
015/04/Jo-JRME-
article.pdf  

Boaler genomför en fallstudie 
på två olika skolor i England. 
Den ena skolan baserar sina 
matematiklektioner på 
läroboken och den andra 
skolan på öppna 
matematikuppgifter. 

Introduction to 
the concept 
”open-ended 
problem” 

Pehkonen, E. 
(1997) 
 

In Pehkonen, E. 
(Ed.), Use of 
open-ended 
problems in 
mathematics 
classrooms (pp. 
7-10). Finland: 
University of 
Helsinki, 
Department of 
Teacher 
Education. Från 
http://files.eric.ed.
gov/fulltext/ED41
9714.pdf  

Pehkonen är redaktör och har 
samlat flera olika artiklar från 
olika författare och Pehkonen 
själv definierar bland annat 
öppna och slutna 
matematikuppgifter. 

Open-ended 
assessment in 
math: A 
searchable 
collection of 450+ 
questions 

Cooney, T.J., 
Sanchez,W.B., 
Leatham, K. & 
Mewborn, D.S. 
(2004) 

Heinemann, 
http://books.heine
mann.com/math/i
ndex.cfm  

Nämner vad en öppen 
matematikuppgift är och vad 
den bör innehålla. Tar även 
upp hur slutna 
matematikuppgifter kan 
konstrueras om till att bli 
öppna genom att minska 
antalet kriterier i uppgiften. 

A culture of 
collaborative 
inquiry: Learning 
to develop and 
support 
professional 
learning 
communities.  

Nelson, T. H., 
Slavit, D., 
Perkins, M. & 
Hathorn, T. 
(2008) 

Teachers College 
Record, 110(6), 
1269–1303. 

Tar upp hur den treåriga 
fallstudien PRiSSM gick till. 

Tabell 9: Referenser som hittades genom att läsa olika artiklar. 
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Däremot hittades inte alla källor till de referenser som litteraturen angav och därför kommer 
dessa att representeras som sekundära källor. De sekundära källorna som valdes finns i 
följande tabell: 
 

Titel Författare och 
årtal Referens Hämtad från 

Teaching with your 
mouth shut. Finkel, D.L. (2000) Boynton/Cook 

Publishers. 

Bais, B., Hussain, A., 
Hussain, H. & 
Samad, A. S. (2012)  

Communication in the 
classroom: The 
importance of good 
questioning 

Sullivan, P., & 
Clarke, D. J. 
(1991) 

Deakin 
University. 

Sullivan, P., Warren, 
E. & White, P. 
(2000)  

Aspect of mathematics: 
Selected assessment tasks 

Department of 
Education. (1991) 

Assessment of 
student 
performance 
1990. Brisbane: 
Author. 

Sullivan, P., Warren, 
E. & White, P. 
(2000) 

Systematic reviews Torgerson, C. 
(2003)  

London: 
Continuum. 

Eriksson Barajas, K., 
Forsberg, C., & 
Wengström, Y. 
(2013)  
 

Tabell 10: De sekundära källorna som valdes. 
 
Eftersom boken ”Rika matematiska problem” av Hagland et al. (2013) har används som 
kurslitteratur i en tidigare kurs på Linköpings universitet och är relevant för studien används 
även den som en litteraturkälla till denna studie (kom inte upp i sökningen). 
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4 Resultat 
 
I detta avsnitt behandlas steg sju (analys och diskussion av resultatet) av de steg som Eriksson 
Barajas et al. (2013) anser ska ingå i en systematisk litteraturstudie och det är här som den 
utvalda litteraturen granskas, för att se om den kan besvara studiens frågeställningar: 
  
 

Vad bör en matematiklärare på högstadiet respektive gymnasiet tänka på för att 
konstruera stimulerande öppna matematikuppgifter? 
 
Vilka erfarenheter har lärare och elever av att använda öppna respektive rika 
matematikuppgifter i undervisningen? 

Avsnittet behandlar först dels konstruktionen av öppna matematikuppgifter, dels vilka 
erfarenheter man har av att använda öppna matematikuppgifter på högstadiet respektive 
gymnasiet. Därefter behandlas rika matematikuppgifter för att se vad forskningslitteraturen 
säger om användandet av sådana. 

4.1 Öppna matematikuppgifter 
 
Cooney, Sanchez, Leatham, & Mewborn (2004) skriver att alla elever lär sig på olika sätt och 
att även sätten som eleverna visar sina kunskaper på varierar. Därför anser Cooney et al. att 
öppna matematikuppgifter är bra att använda sig av, då de öppna matematikuppgifterna ger 
eleverna möjlighet att hitta sitt förhållningssätt till problemlösning. Detta medför också ett 
ökat självförtroende hos eleverna på grund av att utmaningen ökar och för att det finns olika 
sätt att komma fram till en lösning. Genom att införa öppna matematiska uppgifter/problem i 
klassrummet beskriver Wu (1994) det som att matematikundervisningen kommer den verkliga 
matematiken ett steg närmare och därför är denna typ av problem välkommen på gymnasiet. 
Enligt Wu är det heller inte en dum idé att ge eleverna öppna matematikuppgifter, som de kan 
arbeta med på sin egen nivå, vilket också medför att öppna matematikuppgifter lämpar sig för 
elever på olika kunskapsnivåer.  Öppna matematikuppgifter är inte enbart bra för eleverna 
utan även för lärare enligt Badger och Thomas (1992). Badger och Thomas påstår att läraren 
kan få ut mer information om elevernas prestationer och resonemangsförmåga genom att 
studera elevernas lösningsförslag till öppna matematikuppgifter än vad läraren skulle fått när 
korta svar eller flervalsfrågor studerades. På detta sätt kan läraren även få information om 
kvalitén på den undervisning som läraren själv bedriver och vad som eventuellt måste 
förbättras (ibid.). 
 
Sullivan et al. (2000) delar i sin tur upp öppna matematikuppgifter i specifika och ospecifika 
och en öppen matematikuppgift som inte är specifik skulle kunna vara t.ex. att designa en ny 
lekpark till en skola eller att designa ett nytt poängsystem för basket. Med öppna ospecifika 
matematikuppgifter hävdar Sullivan et al. att fokus inte läggs på specifika områden inom 
matematiken. En specifik öppen matematikuppgift kan vara att du ska rita så många trianglar 
du kan som har arean 6 areaenheter eller att du ska lista ut ett bråktal som kan avrundas till 
5,6. Sullivan et al. påpekar också att det kan finnas en fördel med att använda öppna 
matematikuppgifter som är specifika i klassrummet, då specifik matematik uppmärksammas 
samtidigt som det kan underlätta för läraren att få med allt som står i läroplanerna. 
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Men vad bör den som konstruerar öppna matematikuppgifter tänka på för att eleverna ska bli 
stimulerade? Finkel (2000, refererad i Bais, Hussain, A., Hussain, H. & Samad, 2012) skriver 
att en öppen matematikuppgift ska vara lite som att lägga ett pussel och att uppgiften ska vara 
utmanande nog så att eleven blir intresserad av att få veta svaret. Cooney et al. (2004) hävdar 
att de öppna matematikuppgifterna även bör relatera till de områden inom matematiken, som 
eleverna tidigare har fått bekanta sig med, och att eleverna på så sätt kan visa sin förståelse för 
ämnet genom att bygga broar mellan olika områden. Cooney et al. skriver också att det kan 
finnas flera möjliga svar till öppna matematikuppgifter, vilket kan uppmuntra eleverna till att 
hitta flera lösningar till samma uppgift. Detta skiljer sig från slutna matematikuppgifter, som 
bara har ett rätt svar, eftersom eleven sällan fortsätter att arbeta med uppgiften efter att ha 
funnit det rätta svaret. Den öppna matematikuppgiften bör också enligt Cooney et al. (2004) 
vara tydlig och detsamma gäller även uppgiftens syfte. Uppgiften ska dessutom vara 
uppbyggd på ett sådant sätt att den kan bedömas utifrån olika delpoäng, då öppna 
matematikuppgifter kan ha flera olika svar och lösningsmetoder av olika kvalitéer. För 
Cooney et al. hävdar att om en elev anger ett rätt svar utan att redovisa hur den kom fram till 
svaret kan detta ändå vara mer värt än noll poäng, men att det inte är värt full poäng. En 
öppen matematikuppgift ska även uppmuntra eleverna till att vilja kommunicera kring det 
resonemang som finns i lösningsprocessen (ibid.). 
 
Genom att konstruera öppna matematikuppgifter istället för slutna kan läraren också minska 
risken för att missbedöma elevers matematikkunskaper (Cooney et al., 2004). För att 
förtydliga vad som menas med detta presenteras två olika uppgifter nedan som egentligen är 
ute efter att testa samma sak. 
 

Uppgift 1 (stängd matematikuppgift) Uppgift 2 (öppen matematikuppgift) 

Beräkna figurens omkrets. 
 

 

Rita en figur som har omkretsen 18 cm. 

Tabell 11: Två uppgifter som är ute efter att testa samma sak där uppgift 1 är konstruerad av Cooney et al. (2004, min 
översättning till svenska) och uppgift 2 har jag formulerat om från att rita en sexhörning (ibid.) till att bara rita en 
figur. 

I uppgift 1 är en hexagon uppritad och alla sidors längder är utsatta i figuren. Om en elev 
skulle bli tilldelad den här uppgiften skulle eleven kunna gissa sig till att den ska addera alla 
sidor i figuren när alla sidors längd har angetts. Att som lärare avgöra om en elev har förstått 
begreppet omkrets eller inte utifrån uppgift 1 kan därför vara svårt. Däremot i uppgift 2 måste 
eleven själv konstruera en figur med omkretsen 18 cm. Eleven får inte några direkta tips om 
vad en omkrets innebär och därför ger uppgift 2 större möjlighet att visa läraren mer 
information om elevens förståelse för begreppet omkrets än vad det gör i uppgift 1 (Cooney et 
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al., 2004). Detta innebär också enligt Cooney et al. att en sluten matematikuppgift kan 
formuleras om till en öppen genom att minska antalet kriterier i uppgiften. Uppgift 1 hade 
villkoren att figuren var en hexagon och att alla sidorna i hexagonen var 3 cm, men i uppgift 2 
kunde vilken figur som helst ritas upp så länge den uppfyllde villkoret att omkretsen var 18 
cm. 
 
Något som läraren ytterligare kan tänka på för att konstruera stimulerande öppna 
matematikuppgifter är enligt Wu (1994) att utforma uppgiften på ett sådant sätt att en kort 
historia ges bakom problemet för att höja intresset.  Nedan finns två exempel som visar hur en 
öppen matematikuppgift skulle kunna se ut med eller utan bakgrund (ibid.).  
 
 

Öppen matematikuppgift 
utan bakgrund 

Öppen matematikuppgift 
med bakgrund 

Om en inhägnad har formen av en 
rektangel med omkretsen 30 m. Vad 
skulle arean kunna vara? Vad skulle 
den största arean vara?   
 

En tjej får en gris på sin födelsedag och 
hon vill nu bygga en inhägnad till grisen 
på deras bakgård. Staketets längd ska 
vara 30 m. Vad kan arean vara? Vilken 
är den största arean som området kan 
ha? Tips: uppenbarligen finns det mer 
än ett svar och form. Tänk på alla 
möjliga former. 

Tabell 12: Två öppna matematikuppgifter som är ute efter att testa samma sak, men som är skrivna med eller utan bakgrund 
(Wu, 1994, s. 115 – 117, min översättning till svenska). 

 

4.1.1 Nackdelar med öppna matematikuppgifter i undervisningen 
 
Däremot finns det inte enbart fördelar med att använda sig av öppna matematikuppgifter, utan 
det kan även medföra vissa problem. Wu (1994) hävdar att om den öppna matematikuppgiften 
inte är korrekt konstruerad kan detta orsaka förvirring hos eleven. En öppen matematikuppgift 
kan också ge en negativ stimulans om frågan är otydlig eller om det är tidsbrist (Bais et al., 
2012). Dessutom kräver öppna matematikuppgifter mer tid av läraren, då det är mer 
tidskrävande att bedöma denna typ av uppgifter och därför kan öka arbetsbelastningen för 
läraren (Bais et al., 2012). En svårighet som elever också kan uppleva med öppna 
matematikuppgifter är att de inte vet vad läraren förväntar sig för svar och kan då medföra att 
elever som känner sig osäkra inte räcker upp handen när läraren ställer frågor (Parks, 2009). 
Parks (2009) har själv upplevt att det finns en spänning mellan att ställa frågor som bjuder in 
till tänkande och att ställa frågor som bjuder in till deltagande. När Parks i sin studie ställde 
öppna matematikfrågor till eleverna var det alltid samma tre elever som räckte upp handen 
och genom att observera en klass i ett år kom hon fram till att öppna matematikuppgifter 
gjorde det svårare för vissa elever att diskutera matematik än vad de uppgifter som bara hade 
en lösning gjorde. Ett exempel på detta från Parks studie, som pågick under ett år, är en elev, 
som löste alla rutinuppgifter som han blev tilldelad och även deltog i arbetet i den mindre 
gruppen, som han ingick i, men som när läraren ställde frågor i form av öppna 
matematikuppgifter till hela klassen hade svårigheter att svara, eftersom han inte visste vad 
läraren förväntade sig för svar. När läraren i stället ställde ja- och nej-frågor till hela klassen 
samtidigt blev responsen bättre och eleverna kunde svara genom att göra tummen upp eller 
tummen ner. Däremot var det några av eleverna som kikade på sina klasskamrater innan de 
själva svarade.  
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Detta innebär att ställa frågor som ”varför?” kan bli kraftfulla frågor, som mer fokuserar på 
om eleven har gjort rätt eller fel än hur eleven har tänkt och enligt Parks kan det leda till att 
läraren många gånger får peka ut elever som ska svara på frågan, då det oftast är så få som 
räcker upp handen. Men om läraren däremot fokuserar på frågor som ”varför gjorde du så 
här?” eller ”vad har du skrivit?” i stället handlar det mer om att få reda på elevernas tänkande 
än att avgöra om det är rätt eller fel. Därför kunde en öppningsfråga till en diskussion kunnat 
vara ”Vem kan använda avrundning för att förklara sambandet mellan dessa två spalter med 
siffror?”. Denna typ av fråga ger eleverna mer tips om vad läraren är ute efter samtidigt som 
den är av öppen karaktär. Parks påpekar att det kan vara en utmaning för läraren att ställa 
frågor till eleverna, som får dem att resonera kring matematikuppgifterna samtidigt som de 
motiverar sitt tänkande. Ett tips, som Parks ger till lärare, är att göra listor över 
rekommenderade frågor att ställa i klassrummet för att bygga upp en repertoar. 

4.1.2 Öppna matematikuppgifter med eller utan sammanhang 

Sullivan et al. (2000) gjorde en undersökning om vilken betydelse sammanhanget har i bl.a. 
öppna matematikuppgifter. En uppgift som inte ställs i ett vardagligt sammanhang kan t.ex. 
vara ”vad är 2 + 3?” (nakna uppgifter) medan då det ställs tillsammans med ett sammanhang 
istället kan vara ”vad är 2 äpplen + 3 äpplen?”.  1200 elever i årskurs 8 (14 år) från New 
South Wales, Queensland och Victoria deltog i undersökningen. Klasserna som eleverna gick 
i valdes så att könsfördelningen skulle bli så jämn som möjligt och att spridningen mellan 
elevernas socioekonomiska bakgrund skulle bli så stor som möjligt. Hänsyn togs även till 
klassernas storlek och vilken erfarenhet läraren hade. De uppgifter som eleverna fick 
handlade om omkrets, area och inneslutna rektanglar och var uppdelade i öppna respektive 
slutna uppgifter samt i ett sammanhang eller utan ett sammanhang. I tabellen nedan 
representeras några av de uppgifter som ställdes till några av eleverna (ingen elev blev 
tilldelad alla uppgifter från alla områden) för att illustrera skillnaden mellan uppgifter som är i 
ett sammanhang eller inte (Department of Education, 1991, refererad i Sullivan et al., 2000). 

Uppgift Typ 

En rektangel har arean 2 m2. Den är 40 cm bred. Hur lång är den? Sluten 
Inget sammanhang 

En rektangulär matta har arean 2 m2. Mattan är 40 cm bred. Hur 
lång är mattan? 

Sluten 
I ett sammanhang 

En rektangel har arean 3 m2. Hur bred och lång kan rektangeln 
vara? 

Öppen 
Inget sammanhang 
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En rektangulär matta har arean 3 m2. Vad kan mattans bredd och 
längd vara? 

Öppen 
I ett sammanhang 

Vad är arean av det skuggade området i rektangeln? 

 

Sluten 
Inget sammanhang 

Det här är en skiss över en vägg med en dörr. Jag vill måla 
väggen, men inte dörren. Hur stor är arean som jag ska måla? 

 

Sluten 
I ett sammanhang 

Arean av det skuggade området är 8 m2. Vad kan måtten på den 
stora respektive lilla rektangeln vara? 

 

Öppen 
Inget sammanhang 

En vägg som har en dörr har arean 8 m2. Vilka mått kan väggen 
respektive dörren ha? 

 

Öppen 
I ett sammanhang 

Tabell 13: Uppgifterna kommer från Department of Education (1991), men hittades i Sullivan et al. (2000, s. 8,12-13, min 
översättning till svenska). 
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Undersökningen kom fram till att det verkade som att de öppna matematikuppgifterna tillät 
eleverna att utforska begreppen på ett sätt som de slutna uppgifterna inte gjorde. De öppna 
uppgifterna gav mer information om elevernas förståelse, men lite information om deras 
kunskap om t.ex. enhetsomvandling. För enligt Sullivan och Clarke (1991, refererad i 
Sullivan et al., 2000) upplevs oftast öppna uppgifter som svårare och att de måste 
kompletteras med specifika slutna uppgifter.  
 
Sammanhanget verkade inte göra någon större skillnad, men i vissa fall verkade 
sammanhanget vara till hjälp (t.ex. vid lösning av uppgiften ”En rektangulär matta har arean 3 
m2. Vad kan mattans bredd och längd vara?”) medan det i andra fall kunde vara förvirrande 
(t.ex. vid lösning av uppgiften ”En vägg som har en dörr har arean 8 m2. Vilka mått kan 
väggen respektive dörren ha?”) (Sullivan et al., 2000). Sullivan et al. (2000) kom bl.a. fram 
till att eleverna svarade på de öppna matematikuppgifterna på flera olika sätt och att kvalitén 
på elevernas lösningar varierade på grund av att uppgifterna var öppna, även om eleverna gick 
i samma klass. Det fanns också en tendens hos eleverna att enbart ange ett lösningsförslag på 
de uppgifter där fler hade kunnat anges, även om det stod att minst tre svar skulle anges.  

4.1.3 Undersökning av Boaler 

Boaler (1998) genomförde en treårig fallstudie på två olika skolor i England. Hon började 
följa eleverna i de båda skolorna när de var 13 år (åk 9) till och med att de var 16 år (åk 11). 
Det som skilde skolorna åt var att den ena skolan baserade sin matematikundervisning på 
läroboken, medan den andra skolan baserade sin undervisning på öppna matematikuppgifter.  
I den skola där undervisningen baserades på öppna matematikuppgifter fanns det en 
avslappnad stämning i klassrummet och på lektionerna arbetade eleverna i grupper med olika 
öppna matematikuppgifter. De arbetade med öppna matematikuppgifter till och med januari 
när de gick sista året då de började träna på olika examinationstekniker. Utifrån observationer, 
intervjuer och frågeformulär visade det sig att ungefär en femtedel av eleverna inte föredrog 
det här arbetssättet och hellre ville arbeta utifrån en lärobok. Dessa elever var främst pojkar, 
som inte arbetade så flitigt under lektionerna och hade ett störande beteende, somde  också 
visade på andra lärares lektioner. Däremot var de andra eleverna nöjda med arbetssättet och 
ansåg att det bidrog till god förståelse. 
 
I den skolan där undervisningen baserades på läroboken började läraren oftast med att hålla en 
genomgång i cirka 15-20 minuter för att därefter låta eleverna få räkna på de uppgifter som 
fanns i läroboken. Eleverna var väldigt flitiga och många började redan räkna innan lektionen 
och fortsatte även ibland efter att lektionen var slut. Genom observationer, intervjuer och 
frågeformulär visade det sig att eleverna var missnöjda med matematiklektionerna och de 
tyckte att lektionerna både var tråkiga och enformiga. Eleverna ansåg att 
matematikundervisningen enbart handlade om att lära sig utantill och inte att förstå varför. 
Detta ledde också till att om eleverna fick uppgifter som inte liknade de uppgifter som de 
tidigare hade gjort klarade de inte av att lösa dem. Detta orsakades av att deras 
matematikundervisning handlade om att memorera och inte om att förstå varför. De enda 
lektioner under år 9 – 11 då de inte arbetade med läroboken inföll under tre veckor i år 10 och 
i år 11, då de fick arbeta med öppna matematikuppgifter. 
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4.2 Rika matematikuppgifter 

PRiSSM (The Partnership for Reform in Secondary Science) var ett treårigt projekt om 
professionell utveckling och utfördes tillsammans med 175 matematik/naturvetenskapslärare 
som var utspridda över sex olika skoldistrikt i USA. En av tankarna med projektet var att 
förbättra lärandet hos eleverna och projektet styrdes av en styrgrupp som bestod av 12 
personer som var universitetsforskare eller distriktsspecialister i bl.a. matematik (Nelson, 
Slavit, Perkins, & Hathorn, 2008). En av personerna, som genomförde projektet, var Camron. 
Tillsammans med lärare på gymnasieskolan Madrid i nordvästra USA försökte han få in fler 
rika matematikuppgifter i undervisningen, eftersom lärarna på denna skola ansåg att deras 
läroböcker saknade sådana. Man konstaterade bl.a. att rika matematikuppgifter skulle ge 
eleverna möjligheten att använda flera lösningsstrategier och samtidigt ge dem tillfälle att 
anstränga sig för att komma fram till ett svar. De konstaterade även att rika 
matematikuppgifter skulle kunna leda till diskussion och tänkande och lämpa sig för 
grupparbeten. Avsikten med rika matematikuppgifter var enligt Camron och skolans lärare att 
de skulle vara utmanande, givande och kunna skapa en klassrumsdiskussion (Nelson & Slavit, 
2009).  
 
Tillsammans med lärarna fann Camron att lärarna vid konstruktionen av rika uppgifter måste 
tänka på vad eleverna behövde kunna innan de fick uppgifterna och om uppgifterna skulle 
beröra något specifikt område inom matematiken eller mer fungera som en bro mellan flera 
områden. Dessutom måste de reda ut om uppgiften skulle vara uppdelad i flera steg eller ges 
som en stor, odelad uppgift (Nelson & Slavit, 2009). Camron introducerade sedan följande 
rika matematikuppgift för matematiklärarna på skolan Madrid och lärarna fick själva försöka 
lösa den: 
 

Varje år är det cirka 2000 män och kvinnor som vill bli piloter för USA. De sökande är 
endast berättigade om de uppfyller 3 villkor. De måste ha 20-20 syn med eller utan 
glasögon/kontaktlinser och de får inte ha någon allergi som kräver medicinering. De får 
heller inte få höjdskräck när de flyger. I år var det exakt 1400 personer som sökte och av 
dem var: 

570 personer som inte hade 20-20 syn 
798 personer som hade allergier 
65 personer som hade höjdskräck 
120 personer hade inte 20-20 syn och hade allergier 
32 personer hade inte 20-20 syn och hade höjdskräck 
45 personer hade allergier och höjdskräck 
25 personer uppfyllde inte något av de tre villkoren 
För att få rätt måste du svara korrekt på följande 5 frågor. 

1. Hur många sökande var kvalificerade? 
2. Hur många procent av de sökande var kvalificerade? 
3. Hur många sökande hade bara allergier? 
4. Exakt hur många av de sökande uppfyllde inte två av de tre villkoren? 
5. Hur stor är sannolikheten att en person som väljs ut slumpmässigt inte uppfyller 

exakt ett av villkoren? 

Förklara tydligt hur du löste varje problem ovan. Du kan använda dig av ord/bilder och/eller 
siffror. 

Figur 4: Rik matematikuppgift av Camron (Nelson & Slavit, 2009, s. 209, min översättning till svenska). 
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Lärarna diskuterade olika lösningsstrategier som de själva kunde komma på och om hur 
mycket eleverna skulle få kämpa för att lösa uppgiften. De diskuterade även om de skulle 
tipsa eleverna redan från början eller inte om att de kunde använda sig av ett venndiagram. 
Efter genomförandet i klasserna diskuterades elevernas lösningar och Camron berättade att 
eleverna i hans klassrum var indelade i åtta grupper och att det var en elev som ganska snabbt 
listade ut att ett venndiagram kunde vara användbart. Därefter kom även två till tre elever 
fram till samma sak efter att Camron gett minimal vägledning. En annan lärare tipsade 
däremot sina elever om venndiagram, men det hade mest förvirrat dem. De visste inte riktigt 
hur ett venndiagram konstruerades men några försökte ändå även om de virrade bort sig på 
vägen. Läraren ansåg även att det inte fanns tillräckligt med tid och detsamma ansåg även en 
annan lärare då hans elever var på väg att använda sig av venndiagram då de arbetade med 
överlappningar, men att tiden inte räckte till. I en annan klass hade eleverna även svårt med 
procenträkningen och de subtraherade fel (Nelson & Slavit, 2009). 
 
I en annan studie delade läraren också ut en rik matematikuppgift till sina gymnasieelever 
som var indelade i mindre grupper. Den rika matematikuppgiften som delades ut var följande:  
 

Gary hyr en roddbåt som fanns vid bryggan (se figur nedan) och han bestämde sig för att ro 
båten så att han alltid hade en vinkelrät vinkel mellan bryggan, båten och fiskeplatsen. 

 

Figur 5: Ball och Quinn (2007) skriver att den här uppgiften har använts under det senaste decenniet, men att de inte vet 
vem det är som har konstruerat uppgiften (Ball & Quinn, 2007, s. 9, min översättning till svenska). 

Som hjälpmedel fick eleverna en linjal och uppmuntrades att skissa hur vägen skulle kunna se 
ut. Om eleverna körde fast gav läraren tipset att använda hörnet av ett papper som kunde 
representera den räta vinkeln. Flera grupper kom fram till att vägen är en del av en kurva och 
en del insåg också att vägen är en del av en cirkel. Många antog då att det är en cirkel och 
använde sig utav egenskaperna hos en cirkel för att bekräfta att vinkeln var 90 grader mellan 
bryggan, båten och fiskestället. Läraren bad sedan eleverna att bevisa att vägen var en cirkel, 
men detta gjorde att eleverna körde fast och började fundera på att hitta något annat 
tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. Men läraren gav då tipset om att de kunde använda sig 
av ett koordinatsystem och att origo var mittpunkten mellan bryggan och fiskestället. 
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Figur 6: Eleverna fick tipset om att använda sig av ett koordinatsystem som bilden illustrerar (Ball & Quinn, 2007, s. 10, 
min översättning till svenska). 

Eleverna fick sedan presentera sina lösningar för varandra och diskutera de olika 
lösningsmetoderna och enligt Ball och Quinn (2007) ger den här uppgiften en stark koppling 
mellan geometri och algebra. De hävdar också att uppgiften kan lösas på flera sätt och av 
elever som har olika matematikkunskaper. 
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5 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras frågeställningarna utifrån litteraturstudiens resultat. Diskussionen 
inleds med att diskutera vad en matematiklärare (på högstadiet/gymnasiet) bör tänka på för att 
konstruera stimulerande öppna matematikuppgifter, för att därefter gå in på vilka erfarenheter 
lärare och elever har av att använda öppna matematikuppgifter i undervisningen. 
Diskussionen avslutas med att diskutera de erfarenheter som studien har visat kring 
användandet av de rika matematikuppgifterna i undervisningen. 

5.1 Öppna matematikuppgifter 

Enligt Cooney et al. (2004) finns det några punkter som en matematiklärare bör tänka på när 
man konstruerar stimulerande öppna matematikuppgifter. Enligt Cooney et al. är det bl.a. 
viktigt att uppgiften är tydlig och har ett tydligt syfte. Om uppgiften inte är det kan detta ge en 
negativ stimulans hos eleverna (Bais et al., 2012). Detta låter rimligt inte minst efter att ha läst 
om Parks (2009) erfarenheter av att ställa öppna frågor till eleverna i helklass. Resultatet av 
detta blev att det var få elever som ville svara och kanske var anledningen till detta att 
eleverna inte visste vad just syftet med uppgiften var? För Parks nämner även i sin text att om 
eleverna inte vet vad läraren förväntar sig för svar kan detta medföra att de elever som känner 
sig osäkra inte räcker upp handen. Därför hävdar Parks att det kan vara en fördel att ställa mer 
riktade frågor än allt för öppna matematikfrågor när frågorna ställs till en hel klass. Däremot 
kan jag tänka mig att detta kan fungera olika i olika typer av klasser, då alla klasser har olika 
klassrumsklimat och arbetssätt. Om man som matematiklärare känner att det finns en väldigt 
spänd atmosfär i klassrummet kanske öppna matematikfrågor inte är det bästa alternativet när 
det gäller frågor att ställa i helklass, men om klassrumsklimatet däremot är lätt och avspänt är 
det rimligt att möjligheten är större att flera elever vågar svara. 
 
En av tankarna med de öppna matematikuppgifterna enligt Cooney et al. (2004) är att de ska 
uppmuntra eleverna till att vilja kommunicera och att det är någonting som matematikläraren 
måste tänka på när de öppna matematikuppgifterna konstrueras. Det är även viktigt som 
matematiklärare att tänka på hur lång tid eleverna behöver och inte konstruera uppgifter som 
kräver mer tid än vad som kan erbjudas, då en tidsbrist vid uppgiftslösandet kan ge en negativ 
stimulans (Bais et al., 2012). Tänk om en grupp elever skulle få en öppen matematikuppgift 
som egentligen kanske skulle ta en timme att lösa, men att de bara får tio minuter! De kan då 
känna att de lika gärna kan strunta i att börja med uppgiften, eftersom de redan från början 
kan känna att de inte kommer att hinna. Därför kan det vara bra som matematiklärare att inte 
konstruera öppna matematikuppgifter som kräver mer tid än vad som kan erbjudas när 
eleverna ska lösa uppgifterna. Däremot att ge eleverna för mycket tid kanske kan vara svårt, 
då de öppna matematikuppgifterna enligt Pehkonen (1997) eventuellt kan ha flera olika svar 
och att eleverna inte behöver nöja sig med att enbart ange ett svar. Anledningen till varför jag 
skriver att uppgiften eventuellt kan ha flera svar är för att Pehkonen anser att det finns olika 
typer av öppna matematikuppgifter (för olika typer av öppna matematikuppgifter se avsnitt 
2.2 ”Definition av öppen respektive sluten matematikuppgift”). För om den öppna 
matematikuppgiften kan ha flera olika svar innebär det inte att eleverna behöver gå vidare 
med nästa uppgift bara för att de har kommit fram till ett svar, utan kan även arbeta vidare 
med att komma på flera.  
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Däremot skriver Sullivan et al. (2000) att eleverna oftast bara angav ett svar på de uppgifter 
där fler hade kunnat lämnas, trots att de hade fått instruktionen att ange minst tre svar. Det 
kan dock finnas flera anledningar till att eleverna inte angav mer än ett svar kan vara flera. 
Det framgick inte i deras studie om eleverna upplevde någon tidspress eller om testet var 
betygsgrundande och detta är faktorer som jag anser skulle kunna ge förklaringar till varför de 
flesta bara angav ett svar. Utifrån samma studie av Sullivan et al. (2000) framkom det även att 
sammanhanget i en öppen matematikuppgift inte har någon större betydelse, men att det 
ibland kan hjälpa eleverna men att det också även kan förvirra dem ibland. Detta är intressant 
i relation till Wu (1994) som anser att det är bra om matematikläraren, som vill konstruera en 
stimulerande öppen matematikuppgift, ger en kort bakgrund till den. Det råder dock delade 
meningar om vad bakgrunden/sammanhanget har för betydelse när eleverna ska lösa öppna 
matematikuppgifter. Att däremot enbart använda sig av nakna uppgifter, som saknar 
bakgrund/sammanhang, kan antagligen bli tråkigt i längden för eleven. Det finns kanske en 
poäng med att blanda dessa typer av uppgifter? Dessutom kan en tanke bakom en uppgift vara 
att den ska ha lite av en förvirrande karaktär för att höja klurighetsgraden och låta eleverna 
själva välja ut den information som är nödvändig. 
 
Cooney et al. (2004) tar även upp att stängda matematikuppgifter kan formuleras om till 
öppna matematikuppgifter och på så sätt minska antalet kriterier som lösningen måste 
uppfylla. Däremot anser Wu (1994), som tidigare nämnt att en bakgrund bör ges till de öppna 
matematikuppgifterna, men kan det inte bidra till att antalet kriterier i uppgiften i stället ökar? 
Om uppgifterna i tabell 12 studeras handlar den öppna matematikuppgiften utan en bakgrund 
om att en inhägnad har formen av en rektangel och att en möjlig area ska beräknas samt vad 
den största arean skulle vara. Här är kriteriet att det måste vara en rektangel. Studeras istället 
den öppna uppgiften som är skriven med en bakgrund (en tjej får en gris på sin födelsedag 
och vill bygga en inhägnad till grisen där staketets längd ska vara 30 m och det som 
efterfrågas är vad arean kan vara och vilken area som är den största som området kan ha) blir 
antalet kriterier fler. Här är kriterierna att staketet ska vara 30 meter och dessutom att staketet 
måste bilda ett inhägnat område. Detta innebär att antalet kriterier är fler i den öppna 
uppgiften som är skriven med en bakgrund än den som inte är det. Däremot kanske det inte 
alltid är bra att minska antalet kriterier i en öppen matematikuppgift då Parks (2009) upplevde 
att öppna matematikuppgifter som är för öppna kan göra det svårt för eleverna att veta vad 
läraren förväntar sig. 
 
En annan sak som matematikläraren bör tänka på när de öppna matematikuppgifterna ska 
konstrueras enligt Cooney et al. (2004) är att uppgifterna ska kunna bedömas med delpoäng. 
Detta på grund av att kvalitéerna på elevernas lösningar och svar antagligen kommer att 
variera, då en öppen matematikuppgift kan lösas på flera olika sätt (ibid.). Med detta hävdar 
Cooney et al. att om en elev bara anger ett korrekt svar utan motivering kan detta ändå var 
mer värt än noll poäng, även om det inte ger full poäng. Jag kan förstå vad Cooney et al. vill 
få fram, men samtidigt handlar matematiken mycket om att redovisa och hur kan läraren veta 
att eleven har förstått genom att bara ange ett korrekt svar? Eleven skulle lika gärna kunnat 
gissa sig till svaret eller sett vad någon annan har skrivit. Däremot kan jag hålla med om att 
matematikläraren bör konstruera öppna matematikuppgifter som kan bedömas utifrån olika 
poäng. Men att fokus istället bör läggas på själva lösningsprocessen och inte på svaret. 
 
Något som en matematiklärare självklart måste tänka på när öppna matematikuppgifter ska 
konstrueras är vad som står i läroplanen/kursplanen. Enligt Sullivan et al. (2000) kan det vara 
en fördel att använda sig av specifika öppna matematikuppgifter, då dessa uppgifter mer riktar 
in sig på specifik matematik. Om läraren ger alltför öppna matematikuppgifter till sina elever 
kan det vara svårt för läraren att veta om allt som står i läroplanerna/kursplanerna har 
behandlats. Dessutom upplevs öppna matematikuppgifter enligt Sullivan och Clarke (1991, 
refererad i Sullivan et al., 2000) oftast som svårare och att de öppna uppgifterna måste 
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kompletteras med mer specifika slutna uppgifter. Detta innebär att det ibland kan vara svårt 
för läraren att använda sig av öppna matematikuppgifter. Enligt Boaler (1998) har de öppna 
uppgifterna dock visat sig ge en positiv effekt på elevernas förståelse. Hans undersökning 
visade att de öppna matematikuppgifterna bidrog till att eleverna fick en god förståelse för 
matematik, medan lärobokens uppgifter inte gav dem sådan förståelse, utan deras 
matematikkunskaper främst baserades på memorering.  
 
Som tidigare nämnts blev resultaten däremot inte lika positiva när Parks (2009) använde sig 
av öppna matematikuppgifter i helklass, då eleverna ogärna ville räcka upp handen och svara. 
Att däremot använda sig av öppna matematikuppgifter, där läraren får se elevernas 
lösningsförslag, kan enligt Badger och Thomas (1992) hjälpa läraren att få en bättre bild av 
elevernas prestationer och resonemangsförmåga. Detta i jämförelse med om läraren hade 
studerat elevernas lösningar till flervalsfrågor eller där lösningarna hade varit väldigt korta. 
Badger och Thomas påpekar också på att läraren kan studera elevernas lösningar till de öppna 
matematikuppgifterna för att få information om kvalitén på undervisningen som bedrivs av 
läraren och vad eleverna eventuellt behöver arbeta mer med. Ett exempel på detta är uppgift 2 
som finns under resultatdelen där uppgiften är att rita en figur som har omkretsen 18 cm. Om 
läraren sedan studerar elevernas lösningsförslag kan läraren se om eleverna har förstått 
begreppet omkrets eller inte, på grund av att inga direkta tips om vad en omkrets innebär ges i 
uppgiften. Detta till skillnad från uppgift 1 i resultatdelen där eleven skulle ange omkretsen 
för en sexhörning där alla sidor i sexhörningen är angivna. Här får eleven tips om vad en 
omkrets skulle kunna vara då eleven skulle kunna gissa sig till att sidornas längder i figuren 
ska adderas. Därför säger elevens lösningsförslag till uppgift 2 mer om elevens förståelse än 
vad lösningsförslaget till uppgift 1 gör (Cooney et al., 2004). 
 
Kanske var det uppgifter som liknade uppgift 1 (ange omkretsen för en sexhörning där alla 
sidor i sexhörningen är angivna) som fanns i den läroboken som eleverna i studien av Boaler 
(1998) räknade på? För dessa elever menade på att matematiken för dem handlade om att 
memorera och inte att förstå och att detta avspeglas i uppgift 1 enligt mig, då eleverna skulle 
kunna memorera att om alla sidor i en figur är angivna ska de adderas. Men varför de ska 
adderas vet de antagligen inte och Boaler (1998) menade på att eleverna inte kunde lösa 
uppgifter som skilde sig får de uppgifter som de tidigare hade stött på. En sådan uppgift skulle 
kunna vara uppgift 2 där inga tips om vad en omkrets är finns med. För om eleverna har lärt 
sig att addera alla sidor i en figur om dessa är angivna kommer de antagligen inte kunna lösa 
uppgiften, då de inte vet vad en omkrets egentligen innebär. Att däremot som lärare enbart 
använda sig av öppna matematikuppgifter kan enligt Bais et al. (2012) öka arbetsbelastningen 
för läraren, då de öppna matematikuppgifterna är mer krävande att bedöma. 

5.2 Rika matematikuppgifter 

Erfarenheterna av att använda den rika matematikuppgiften som handlade om personer som 
ville bli piloter i USA var lite olika bland lärarna på skolan Madrid. En del av lärarna ansåg 
bl.a. att tiden inte räckte till och att det var tråkigt att behöva avbryta eleverna i en klass som 
var på väg att lösa uppgiften på grund av tidsbrist (Nelson & Slavit, 2009). Jag själv kunde 
även uppleva efter att ha läst artikeln att en del av eleverna kanske borde ha haft lite mer 
matematikkunskaper innan de fick uppgiften, då en del inte kände till hur ett venndiagram 
fungerade och att det fanns bristande kunskaper i procenträkningen och subtraktionen. Detta 
var även någonting som lärarna hade diskuterat innan, att läraren skulle tänka på vad eleverna 
kunde och inte kunde innan de fick en rik matematikuppgift. För om alla elever hade vetat 
vad ett venndiagram är skulle uppgiften eventuellt gått lättare för många elever att lösa. 
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Däremot märktes det i den uppgiften, som handlade om Gary som befann sig i en roddbåt, att 
eleverna hade tillräckligt med matematikkunskaper, då flera av eleverna kom fram till en 
lösning även om en del fick lite tips på vägen. Eleverna fick även möjlighet att se hur en bro 
skapades mellan geometri och algebra (Ball & Quinn, 2007), vilket är en del i att använda sig 
av rika matematikuppgifter enligt Hagland et al. (2013). 
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6 Slutsats 
Att sammanställa och dra slutsatser är det sista av de steg, som Eriksson Barajas et al. (2013) 
anser ska ingå i en systematisk litteraturstudie och utifrån det resultat som studien har visat 
kan några slutsatser dras. På samma sätt som i diskussionsdelen behandlas de öppna 
matematikuppgifterna först och sedan de rika matematikuppgifterna.  

6.1 Öppna matematikuppgifter 

För att konstruera stimulerande öppna matematikuppgifter kan jag konstatera utifrån den här 
litteraturstudien vissa saker som en matematiklärare bör tänka på. Det första är att uppgiften 
ska vara tydlig och ha ett tydligt syfte (Cooney et al., 2004; Parks, 2009) och att eleverna ska 
ges tillräckligt med tid för att lösa uppgiften (Bais et al., 2012). Även om tidsaspekten bara 
nämndes i en av artiklarna anser jag ändå att det är något som matematikläraren bör tänka på 
när öppna matematikuppgifter ska konstrueras. Detta på grund av att det känns som en 
självklarhet att eleverna måste ges tillräkligt med tid för att lösa de öppna 
matematikuppgifterna. Jag kan även känna att jag kan dra slutsatsen om att den stimulerande 
öppna matematikuppgiften ska kunna bedömas utifrån olika delpoäng (Cooney et al., 2004), 
även om jag i denna litteraturstudie bara har en källa som styrker detta, men att det känns lite 
av en självklarhet då öppna matematikuppgifter kan lösas på flera olika sätt enligt 
definitionen av en öppen matematikuppgift. Däremot kan jag inte dra någon slutsats om 
bakgrunden/sammanhanget är bra för en stimulerande matematikuppgift. Detta på grund av 
att Wu (1994) hävdar att en bakgrund i en öppen matematikuppgift är bra medans studien av 
Sullivan et al. (2000) visade att sammanhanget inte hade någon större betydelse och att det 
ibland kunde vara till hjälp men att det också kunde vara förvirrande. 
 
När det gäller vilka erfarenheter lärare och elever har av att använda sig av öppna 
matematikuppgifter i undervisningen har det visat sig att öppna matematikuppgifter är bra i 
vissa sammanhang, men i andra mindre bra (Bais et al., 2012; Boaler, 1998; Parks, 2009; 
Sullivan & Clarke, 1991, refererad i Sullivan et al., 2000; Sullivan et al., 2000; Wu, 1994). En 
undersökning har visat att när läraren ställde öppna matematikfrågor till hela klassen var det 
få som ville svara och att det fanns en osäker stämning (Parks, 2009), men att dra slutsatsen 
att öppna matematikfrågor inte lämpar sig att ställa till en hel klass utifrån enbart detta tycker 
jag inte går att göra. Men öppna matematikuppgifter har bl.a. visat sig vara användbara när 
det gäller grupparbeten och för att bidra till god förståelse inom matematiken (Boaler, 1998). 
Jag kan även dra den slutsatsen att öppna matematikuppgifter speciellt lämpar sig bra för 
matematikundervisningen i homogena klasser, då de öppna matematikuppgifterna ger 
eleverna möjligheten att lösa uppgifterna på olika nivåer (Badger, 1992; Cooney et al., 2004; 
Sullivan et al., 2000; Wu, 1994). Men att som matematiklärare enbart använda sig av öppna 
matematikuppgifter kan vara krävande då de är mer tidskrävande att bedöma och kan därmed 
öka arbetsbelastningen hos matematikläraren (Bais et al., 2012). 

6.2 Rika matematikuppgifter 

Då det var svårt att hitta studier om rika matematikuppgifter är det svårt att dra några direkta 
slutsatser om vilka erfarenheter lärare och elever har av att använda sig av rika 
matematikuppgifter i undervisningen. Enligt Ball och Quinn (2007) verkar det dock som att 
rika matematikuppgifter upplevdes som någonting positivt och att rika matematikuppgifter 
kan koppla samman områden inom matematiken enligt punkt sex i definitionen. 
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7 Vidare forskning 
Min första tanke med den här litteraturstudien var att enbart söka efter litteratur som berörde 
rika/öppna matematikuppgifter på gymnasiet. Däremot upptäckte jag relativt fort att det fanns 
så mycket mer information om detta område för elever som gick i grundskolan och bestämde 
mig därför för att även ta med högstadiet i min studie. Jag upptäckte också det fanns väldigt 
lite studier kring de rika matematikuppgifterna och hade önskat att det hade funnits mer 
forskning kring detta område. Därför rekommenderar jag vidare forskning kring följande 
områden: 
 

Användandet av öppna matematikuppgifter på gymnasiet. 
 
Användandet av rika matematikuppgifter på högstadiet och gymnasiet. 
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