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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur öppna och slutna 
problemuppgifter påverkar elevers lärande i matematik. 
Datainsamlingsmetoden baseras på sex problemuppgifter, som arton elever i 
andra och tredje klass genomför parvis. För att få ett bredare underlag görs 
även semistrukturerade intervjuer med dessa elever i samband med 
genomförandet av problemuppgifterna. Intervjuer om undervisning och 
problemlösning görs också med de tre klasslärarna. Empirin analyserades 
efter Pólyas (2003) fyra faser (att förstå problemet, att göra upp en plan, att 
genomföra planen, att se tillbaka) som bör följas vid lösning av en 
problemuppgift, samt efter Bernsteins (2000) analysverktyg, klassifikation 
och inramning, som beskriver undervisningsupplägg. Resultatet visar att 
lärarna i studien arbetar efter vad som kan liknas vid de fyra faserna. Lärarna 
varierar mellan öppna och slutna problemuppgifter i sitt arbete med 
problemlösning. Eleverna löser problemuppgifterna enligt de fyra faserna, 
men med viss hjälp i fas fyra, vilket innebär att man ska titta tillbaka på vad 
man gjort. Elevernas lärare har olika upplevelser om vilken problemtyp som 
deras elever föredrar att arbeta med. Resultatet visar att lärarnas uppfattning 
är att hälften av eleverna föredrar öppna problem och andra hälften föredrar 
slutna problem. Enligt eleverna själva uttrycker majoriteten dock att de 
föredrar öppna problemuppgifter.  
 
 
Nyckelord 
Öppna och slutna problemuppgifter, problemlösning, problemuppgifter 
 
 
Engelsk titel  
The impact of open-ended and closed-ended problems on students’ 
mathematical learning.  
A qualitative interview study with eighteen students and three teachers.  
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1 Inledning 
I skolan idag förekommer det främst frågor som har ett rätt eller fel svar, 
vilket verkar skapa en trygghet hos eleverna (Silver, Leung & Cai 1995). 
Men lärare måste även utmana och vänja eleverna vid öppna 
problemformuleringar, menar Sullivan, Mousley och Zevenbergen (2006). 
Lärare bör uppmuntra och utveckla detta intresse hos eleverna. Ett sätt att 
göra detta på är genom att använda öppna uppgifter med flera 
lösningsmöjligheter (Sullivan, Mousley & Zevenbergen 2004; 2006)  
 
All undervisning bör syfta till att förbereda eleverna för vardagslivet 
(Skolverket 2016:13), men också inför vuxenlivet (Boaler 1998). När denna 
studie gjordes togs i beaktande att all undervisning bör vara varierande. 
Eleverna behöver både arbeta med problemlösning, däribland öppna och 
slutna problem och färdighetsträning av olika slag. Eftersom vi har valt att 
avgränsa denna studie till problemlösning kommer vi inte att få fram resultat 
angående den övriga matematikundervisning så som tabellträning eller övrig 
färdighetsträning.    
 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket 2016:55) ska matematikundervisningen hjälpa eleverna att tro på 
sin egen förmåga och bidra till att eleverna utvecklar och behåller sitt intresse 
för matematikämnet. Då krävs en varierad undervisning, ett arbetssätt som 
tillåter eleverna att tänka själva och problemuppgifter som tillåter mer än ett 
rätt svar. Eleverna ska kunna använda och välja mellan olika metoder och 
värdera dessa (Skolverket 2016:56). Undervisningen behöver även av denna 
anledning vara varierande och visa på olika metoder/strategier för hur man på 
bästa sätt tar sig an olika typer av uppgifter. Problemuppgifterna eleverna 
sedan arbetar med behöver vara av sådan typ att eleverna kan se att man kan 
gå olika vägar och resonera/prova sig fram till vilken väg som är lämpligast. 
Mot denna bakgrund ställer vi frågan hur öppna eller slutna problemuppgifter 
gynnar elevernas lärande i matematik? Vi har under vår studietid funnit 
intresse i hur elever lär sig att lösa problemuppgifter och hur elevers förmåga 
att hitta olika lösningsstrategier ser ut. Genom att arbeta med öppna 
problemuppgifter ges fler elever möjlighet att visa vad de kan och fler kan 
känna att de bidrar med något i undervisningen. Vi kom att fundera över 
vilka typer av uppgifter som gynnar elevernas lärande i matematik. Detta är 
bakgrunden till vår studie där vi har undersökt hur öppna och slutna 
problemuppgifter påverkar elevernas lärande i matematik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är ta reda på hur öppna och slutna problemuppgifter påverkar 
elevers lärande i matematik.  
 
Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

• Hur arbetar elevernas lärare med öppna respektive slutna 
problemuppgifter?  

• Hur löser eleverna öppna respektive slutna problemuppgifter?  
• Vilken problemtyp upplever lärarna att eleverna föredrar att arbeta 

med? Och varför?  
• Hur uttrycker eleverna sina känslor för de olika problemuppgifterna? 

 
Med dessa frågor kommer studiens syfte att besvaras samt ge oss som 
framtida lärare mer kunskap om hur matematikundervisning kan planeras och 
genomföras för att gynna våra elever. 
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2 Litteraturbakgrund  
Detta kapitel inleds med en beskrivning av några av studiens centrala 
begrepp och deras innebörd. Vidare redovisas tidigare forskning och öppna 
problemuppgifter beskrivs mer ingående. 
 
2.1 Problemlösning  
Taflin (2007) definierar problemlösning som att eleven ska tolka uppgiften, 
förstå texten och uppfatta uppgiften som ett problem. Om eleven ska ha 
möjlighet att lösa ett problem bör hen kunna välja en lämplig metod, då krävs 
det att eleven besitter vissa matematiska idéer. Enbart kunskaper inom de 
olika matematiska områdena är inte tillräckligt, utan hen behöver även 
kunskaper om begrepp och procedurer (Taflin 2007). Det är av stor vikt att 
eleverna under en lektion i problemlösning kommunicerar matematik, både 
med varandra och med läraren, för att utveckla sina matematiska kunskaper. I 
dessa diskussioner argumenterar eleverna med varandra och använder 
matematiska begrepp. En förutsättning för ett hållbart arbete med 
problemlösning är att eleverna besitter vissa kunskaper och färdigheter. 
Arbetet med problemlösning leder i sin tur till att eleverna erhåller många 
olika kunskaper och färdigheter.  
 
Problemlösning kan jämföras med simning där färdighet utvecklas genom 
härmning, imitering, övning och praktiserande (Polya 1945). I arbetet med 
problemlösning ska eleverna lära sig olika strategier för att lösa problem. Det 
verkar dock finnas en del svårigheter kring undervisningen i problemlösning 
då man vill undvika att lära eleverna en viss metod (Silver 1985). 
Problemlösning bör ses som en pågående process som eleverna i skolan 
ständigt sysslar med. En stor andel problem knyts an till verkligheten utanför 
skolan, där det handlar om att köpa eller att mäta. Problemlösning finns alltså 
i elevernas vardag (Wyndhamn 1993).  
 
Problemlösning sker när eleverna arbetar med ett problem och använder sin 
resonemangsförmåga för att lösa problemet (Ahlberg 1991). Ahlberg (1991) 
refererar till Lester (1983) och Schoenfeld (1985) som menar att genom att 
eleverna diskuterar olika lösningsstrategier blir de medvetna om sitt eget 
lärande. Ahlberg ger i sin avhandling (Ahlberg 1992) en beskrivning av 
elevers förståelse för aritmetisk problemlösning i skolmiljö. I studien ritade, 
skrev och talade eleverna när de utförde problemuppgiften. Eleverna 
resonerade om likheter respektive skillnader mellan olika typer av 
problemuppgifter. Därefter redovisades lösningarna för klasskamraterna och 
en diskussion startade där eleverna fick komma med förslag på olika 
lösningar. Det är viktigt att uppmärksamma att ett problem kan lösas på 
många olika sätt. Om elever får möjlighet att möta olika problem samt 
fundera och diskutera kring dessa, får de chans att se olika problem med ett 
öppet sinne. Fokus ligger på problemens innehåll, att kunna se problemens 
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olika perspektiv och relationerna mellan problemen. Fokus ligger även på att 
förstå problemets matematiska struktur (Ahlberg 1992). Askew & Wiliam 
(1998) påpekar att flera forskare menar att det är viktigt att elever tränar för 
att lyckas med olika räknerutiner och problemlösning. Eleverna behöver få 
träna på att lösa problem med hjälp av olika metoder. Idag genomsyras 
undervisningen enligt forskarna av träning i räknerutiner. En orsak till detta 
kan vara okunskap hos lärarna gällande vilka kunskaper eleverna kan ta till 
sig genom arbetet med problemlösning. För att bli bra på problemlösning 
krävs både kunskaper om specifika moment inom matematiken och allmänna 
räknefärdigheter (Askew & Wiliam 1998).   
 
 
2.2 Öppna och slutna problemuppgifter  
Öppna problemuppgifter karaktäriseras av att de genererar mer än enbart 
utantillinlärning. Skillnaden på slutna och öppna problemuppgifter är att 
slutna endast har ett rätt svar, medan öppna kan ha flera olika svar. Eleverna 
lär sig genom att svara på frågorna och lärarna får en bild av elevernas 
kunskaper (Lilburn & Sullivan 2002). I vår studie definieras öppna och slutna 
problemuppgifter utefter ovanstående beskrivning. Öppna problemuppgifter 
uppmuntrar till både skriftlig och muntlig kommunikation. Det har gjorts 
tester som visar stora skillnader mellan vad elever presterar och vad de 
egentligen har förståelse för (Sullivan, Warren, White & Suwarsonon 1998). 
Detta är en anledning till varför elever bör arbeta med öppna 
problemuppgifter. Även kursplanen i matematik (Skolverket 2016) lyfter 
fram vikten av att arbeta med öppna uppgifter. I en undersökning jämfördes 
hur väl eleverna klarade öppna respektive slutna problemuppgifter. Resultatet 
visade att eleverna klarade de slutna uppgifterna bättre. Däremot kunde de 
öppna problemuppgifterna ge eleverna möjligheter att visa sin förståelse för 
begreppen och att de kunde göra kopplingar mellan olika matematiska 
begrepp. Några av de öppna problemuppgifterna krävde ett mer vidaretänk än 
de slutna uppgifterna (Sullivan, Warren, White & Suwarsonon 1998). 
 
2.3 Problemlösnings som forskningsfält 
Både nationell och internationell matematikdidaktisk forskning finns sedan 
många år om elevers arbete vid problemlösning och deras förmåga att klara 
av matematiska problem. Silver (1985), Schoenfeld (1992), Wyndhamn 
(1993) och Möllehed (2001) är exempel på forskare inom detta område. 
Möllehed (2001) har gjort en empirisk studie med syfte att studera vilka 
faktorer som påverkar elever vid problemlösning i årskurs 4-9. Ungefär 100 
elever i varje årskurs har fått lösa totalt  25 problemuppgifter vardera, 
fördelat på fem olika lektionstillfällen á 40 minuter, med fem 
problemuppgifter vid varje tillfälle, sedan studerades lösningarna noggrant. 
Fem problemuppgifter var samma för samtliga elever, medan fem andra 
problemuppgifter var samma för årskurs 4-6 respektive 7-9. Resultatet visar 
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på 16 olika faktorer som påverkar elever i deras arbete med problemlösning. 
Dessa faktorer är: textförståelse, visuell förståelse, verklighetsuppfattning, 
uppmärksamhet, separation, relationer mellan helheten och dess delar, 
kombinationsförmåga, logik, proportionell förståelse, konstans, matematiska 
begrepp, talförståelse, räkneförmåga, samband mellan storheter, samband 
mellan enheter samt noggrannhet. Dessa faktorer menar Möllehed (2001) är 
kopplade dels till elevers tänkande, men också till undervisningen och 
elevernas faktiska matematikkunskaper.  
 
Vidare har Schoenfeld (1992) gjort en studie om problemlösningsprocessen 
och undersökte bland annat vilka strategier elever använder sig av för att lösa 
problem på ett resultatrikt sätt. Ett område som det verkar finnas färre studier 
om är lärares planering och genomförande av undervisning med 
problemlösning, hur eleverna uppfattar denna undervisning samt vid vilka 
tillfällen lärande tycks ske.  
 
Problemlösning spelar stor roll för att elever ska förvärva grundläggande 
matematiska idéer, vilket lärare har svårt att inse. Redan 1983 påpekade 
Lesh, Landau & Hamilton (1983) att problemlösning inte kommer att 
användas i skolan om inte lärarna förstår nyttan med det. Jaworski (1996) 
påpekar i en studie att det inte är helt lätt att planera undervisning med 
problemlösning, att veta hur man ska gå tillväga för att klassrummet ska bli 
ett rum för samtal och lärande.  
 
Taflin (2007) ger i sin avhandling exempel på hur lärare kan ge sina elever 
möjlighet att lära sig matematik genom noggrant utvalda problem så kallade 
rika problem. Rika problem har många olika lösningssätt och är uppbyggda i 
olika steg. Hon har följt fyra klasser i högstadiet och fyra lärare under en 
treårsperiod. Inledningsvis undersökte hon några rika problem med fokus på 
deras matematiska innehåll. Taflin (2007) har sedan undersökt hur lärarna 
lagt upp sin undervisningen samt genomfört av tio stycken lektioner i 
problemlösning. Alla lärarna i studien utgick från samma rika problem. Det 
insamlade materialet har bestått utav ritade och skrivna elevlösningar, 
inspelade lektioner, samtal samt intervjuer med elever och lärare. Studiens 
resultat visar att det är viktigt hur läraren formulerar, anpassar och 
presenterar problemet för eleverna, för att öka deras förståelse. Det är också 
betydelsefullt att läraren är förberedd på vilka lösningar och tankar eleverna 
kan komma med. Läraren är en förebild, därför är det viktigt att läraren själv 
är nyfiken och vill lära sig hur eleverna löser problemen. Annars kan läraren 
inte förvänta sig att eleverna ska vara nyfikna på lärarens eller kamraternas 
tankar och idéer.   
 
2.4 Ett undersöknade arbetssätt  
Engström (2006) har undersökt hur tre lärare arbetar med det dynamiska 
programmet Cabriolet Geometry i delar av sin matematikundervisning. 
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Denna programvara stödjer och efterfrågar ett undersökande arbetssätt. Bland 
annat studerades hur lärarna formulerar matematiska problem till eleverna. 
Metoderna som användes var intervjuer och observationer. Studien är en 
kvalitativ undersökning med etnografiskt inslag, på så sätt att Engström 
(2006) försöker förstå och ta tillvara på lärarens erfarenheter genom deras sätt 
att uttrycka sig. Resultatet visar att det är av stor vikt att läraren ställer 
utmanande och öppna frågor för att gynna elevernas lärande. Denna typ av 
problemformuleringar kan ge eleverna möjligheter att upptäcka matematiska 
samband, generalisera, dra slutsatser och formulera hypoteser. Resultatet 
visar även att lärares matematiska kompetens spelar roll för hur det 
dynamiska programmet nyttjas (Engström 2006). Skott, Jess, Hansen & 
Lundin (2010) håller med Engström (2006) och menar att det är lärarens 
ansvar att lära eleverna att fokusera på vägen, alltså själva processen, istället 
för att hitta ett svar. En möjlig väg att lyckas med detta är nämligen att 
utmana eleverna med öppna frågeställningar från tidigt ålder och sedan 
genom hela deras skoltid. 
 
Öppna problemuppgifter gynnar inte bara eleverna utan är mer tilltalande 
även för lärarna. Öppna frågor ger större variation i elevlösningar. Genom att 
studera de olika lösningarna kan läraren se hur pass stor matematisk 
förståelse eleven besitter, vilket läraren inte får genom att titta på olika 
elevlösningar i slutna problemuppgifter (Ho Lee & Kang 2012). 
 
2.5 Processbaserade problemuppgifter  
Öppna problemuppgifter anses vara processbaserade uppgifter. Om elever får 
möjligheten att arbeta med sådana uppgifter kommer de kunna dra nytta av 
det även i framtida situationer. Dessa problemuppgifter kräver nämligen att 
eleven tar egna beslut, planlägger sina lösningar, väljer metoder och använder 
sina kunskaper (Boaler 2011). Boaler (1998) jämförde i sin studie två skolors 
olika arbetssätt under en treårsperiod. Studien påbörjades när eleverna var 13 
år gamla och avslutades när de var 16 år gamla. Den ena skolan har en mer 
innehållsbaserad undervisning, medan den andra arbetar mer med öppna 
problemuppgifter och fokuserar därför mer på processen. Elever från de olika 
skolorna intervjuades angående lektionsinnehållet i ämnet matematik (Boaler 
1998). Resultatet visar att eleverna som har ett mer innehållsbaserat arbetssätt 
svarade att de arbetar i läroboken, vid enstaka tillfällen hänvisade dem till en 
specifik uppgift. Eleverna från den andra skolan berättade i sin tur  om vilken 
typ av problem de arbetade med, hur långt de hade kommit och vad de 
planerade att göra som nästa steg. På denna skola var fokus att utveckla 
elevernas tankeförmåga. Denna frihet gillades dock inte av alla elever. Några 
elever som inte ville arbeta självständigt observerades och resultatet av detta 
är att de inte verkade vilja utveckla sin tankeförmåga. Eleverna på den andra 
skolan, där processen är i fokus,  blir mer förberedda inför matematiken som 
finns i vuxen- och yrkeslivet. Ett processbaserad arbetssätt genererar flexibelt 
tänkande i större utsträckning än ett innehållsbaserat arbetssätt. 
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2.6 Intresse och höjd motivation  
Sullivan, Mousley & Zevenbergen (2004) undersöker hur lärare kan arbeta 
för att förbättra sin matematikundervisning för samtliga elever med hjälp av 
individanpassning. I artikeln tar de upp att lärarna har variationer i 
uppgifterna för att uppmärksamma skillnader i elevernas bakgrunder. I 
studien deltar tre lärare, som undervisar elever i åldrarna 10-12 år. Metoden 
som användes var klassrumsobservationer där de undersökte hur lärarna hade 
lagt upp lektionerna. Lärarna utgick från en struktur med tre olika 
komponenter i sina lektioner. De tre komponenterna är att ha en tydlig 
pedagogik, använda sig av öppna problemuppgifter och att skapa en hållbar 
lärandemiljö. Att hitta sätt att uppmärksamma och hantera skillnader i 
elevernas bakgrunder är en av de svåraste utmaningarna en matematiklärare 
har. Forskare bör uppmärksamma detta område mer (Sullivan, Mousley & 
Zevenbergen 2004). De undersöker hur lärare lägger upp sina lektioner och 
matematikuppgifter för att samtliga ska kunna ta sig an dem. Slutsatsen är att 
lärarna i studien kan anpassa sin undervisning och använda sig av lämpliga 
uppgifter. De kan utvärdera elevernas slutresultat och hålla 
helklassdiskussioner, men det är ett flertal aspekter som verkar vara olikt de 
arbetssätt som dessa lärare vanligtvis använde.  
 

Sullivan, Mousley, Zevenbergen (2006) har undersökt hur lärare kan agera 
kring elever som känner sig exluderade både inom matematiundervisningen 
men också inom hela skolan. I studien deltar tre lärare som undervisar elever 
i åldrarna 11-12 år. Metoden som användes var observationer av lärarna, som 
använde sig av öppna problemuppgifter i sin undervisning. Det är olika hur 
elever upplever öppna problemuppgifter, menar Sullivan, Mousley & 
Zevenbergen (2006). En del elever känner osäkerhet om vad som är poängen 
med dessa uppgifter. Dessa elever är vana vid de traditionella 
problemuppgifterna som de ofta löser snabbt i vanliga fall. Andra elever 
upplever öppna problemuppgifter som befriande, eftersom de inte har endast 
ett rätt svar. Sullivan, Mousley & Zevenbergen (2006) påpekar att genom att 
regelbundet arbeta med öppna problemuppgifter kan en del så kallade 
sociomatematiska normer i klassrummet förändras. En norm som finns är 
fokuset på rätt och fel istället kan fokus riktas på hur eleverna kommer fram 
till sina svar. Genom att eleverna får se olika lösningar kan matematiken 
upplevas som roligare och mer intressant för samtliga elever. En fördel med 
öppna uppgifter är att alla kan delta i diskussionen utifrån sina lösningar, 
vilket kan skapa en inkluderande matematikundervisning. Öppna 
problemuppgifter kan också väcka ett intresse och höja motivationen 
eftersom det ger en känsla av kontroll och säkerhet (Sullivan, Mousley & 
Zevenbergen 2006). Sullivan, Mousley & Zevenbergen (2006) påpekar att 
matematiska områden som tränas vid detta arbetssätt är att generalisera, söka 
mönster och samband. Öppna problemuppgifter kan vara bra för svaga elever 
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eftersom detta arbetssätt ger fler tillfällen att abstrahera matematiken. Genom 
att diskutera och argumentera blir de sociala och de matematiska 
kunskaperna större.  
 
Cooney, Sanchez, Leatham & Mewborn (2004) menar att alla elever lär sig 
på olika sätt. Därför är öppna problemuppgifter bra att använda eftersom 
eleven då får möjlighet att hitta sitt sätt att lösa problemuppgiften. Öppna 
problemuppgifter leder till större utmaning vilket leder till ökat 
självförtroende hos eleverna. Cooney, Sanchez, Leatham & Mewborn (2004) 
menar att risken att en lärare bedömer en elev fel minskar genom öppna 
problemuppgifter. En öppen problemuppgift måste dock vara tydlig och ha 
ett klart syfte.  
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3 Teoretisk utgångspunkt  
I detta avsnitt presenteras studiens analysverktyg, nämligen ett 
problemlösningsschema och analysverktyget klassificering och inramning. 
 
3.1 Pólyas fyra faser  
George Pólya (1970) har ungerskt och amerikanskt ursprung och är en 
välkänd matematiker från sent 1800-tal. Pólya (2003) utvecklade ett 
problemlösningsschema som han anser bör användas vid matematisk 
problemlösning. Schemat innehåller fyra steg som följs i kronologisk 
ordning. Varje steg innehåller många delar och de är följande:   
 
1. Att förstå problemet  
När en elev möter ett problem är det viktigt att hen först och främst förstår 
problemet men också har en vilja att finna lösningen på problemet. Som 
lärare kan man stötta sina elever i förståelsen av problemet genom att 
noggrant välja ut ett problem som speglar elevens kunskapsnivå. Vidare kan 
läraren hjälpa eleverna i processen genom att ställa följande frågor: “Vad är 
det som söks? Vad är det som är givet? Hur lyder villkoret?” (Pólya 1970:27)  
 
2. Att göra upp en plan 
Steg två handlar om att göra upp en plan för hur problemet ska lösas. Pólya 
(2003) menar att för att kunna lösa ett problem krävs en idé för hur planen 
ska läggas upp. Idén menar Pólya (2003) kan komma som en blixt likaväl 
som att den växer fram. En lärares uppgift är att leda eleven fram till en idé, 
detta kan läraren göra genom att ställa vissa frågor till eleven. “Känner du till 
något närbesläktat problem?[...] Betrakta det obekanta! Försök finna ett känt 
problem med samma eller liknande obekanta storhet” (s. 29). I detta steg 
ritar eleven eventuella figurer eller gör relevanta noteringar som stöd. En 
uppdelning av problemet kan också vara lämplig menar Pólya (2003). 
 
3. Att genomföra planen 
I steg tre genomförs planen och här är det viktigt att eleven är noggrann och 
ser till att allt blir korrekt i varje steg. Om eleven har utarbetat en hållbar plan 
mestadels på egen hand kommer hen ha lättare för att hålla sig till planen än 
om den skulle kommit från till exempel läraren. Då eleven själv får planera 
och genomföra sin lösning kommer hen att befästa kunskapen och förstå vad 
hen gör och varför.  
 
4. Att se tillbaka 
I sista steget betonar Pólya (2003) vikten av att titta tillbaka och undersöka 
det man gjort. Frågor man ska ställa sig är till exempel kan du kontrollera 
resultatet? Kan du härleda resultatet på något annat sätt? Kan du se det 
direkt? Kan du använda resultatet eller metoden för något annat problem? 
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Dessa frågor ställer läraren till sina elever för att kontrollera att eleven 
förstått problemet och kan hitta andra lösningsstrategier.  
 
3.2 Bernsteins analysverktyg- klassifikation och inramning 

Bernsteins (2000) talar om undervisningens klassifikation och inramning. 
Samhället består av ett antal samhällsklasser som baseras på samhällets 
arbetsfördelning. Genom olika mekanismer för makt och kontroll finns 
ojämlikheter och orättvisor mellan klasserna. Makt och kontroll är två 
begrepp som är centrala i Bernsteins analyser. Dessa begrepp är integrerade 
med varandra och går endast att särskilja analytiskt. Begreppen makt och 
kontroll kan i skolans värld översättas till begreppen klassifikation och 
inramning. Även dessa begrepp är starkt integrerade med varandra och 
definieras ett begrepp måste det andra också användas. Begreppen används 
alltså för att beskriva hur en undervisning tillämpas i verkligheten. Nedan 
finns en beskrivning av varje begrepp:  
 
1. Klassifikation  
Klassifikation beskriver innehållet. En stark klassifikation betyder att en 
lektions innehåll är avgränsat till exempelvis ämnet matematik eller en 
särskild aktivitet, därav integreras inte andra ämnen eller aktiviteter under 
detta tillfälle. Det sistnämnda är vad svag klassificering innebär, det vill säga 
att läraren tar med olika ämnen eller olika aktiviteter i undervisningen.  
 
2. Inramning 
Inramning beskriver utformningen och handlar om att man analyserar vem 
som kontrollerar vad i sammanhanget. En stark inramning betyder att 
eleverna inte får chans att påverka undervisningen på grund av att den är 
starkt inramad det vill säga styrd. En svag inramning innebär det motsatta, 
det vill säga att eleverna får chans att påverka vad och hur det ska göras. 
Bernstein (2000) menar dock att samtidigt som en lärare kan ha stark kontroll 
över innehållet kan hen ha svag kontroll över hastigheten.  
 
De båda begreppen, klassifikation och inramning, kan förklaras med hjälp av 
följande exempel:  
 
Karin och hennes elever ska ha lektion i geometri. Under denna lektion ska eleverna 
identifiera olika geometriska former genom skriftliga beskrivningar. Eleverna ska 
även under lektionen skriva egna beskrivningar om valfria former, som en 
klasskamrat sedan ska läsa och lista ut vilka former det rör sig om. Denna lektion 
har stark klassifikation på grund av att innehållet är avgränsat till geometri och inga 
andra ämnen eller särskilda aktiviteter integreras.  Karin har bestämt att eleverna ska 
arbeta enskilt och när de blir klara får de spela spelet Obongo. Obongo går ut på att 
varje elev ska få in olika former på en rektangulär bricka. Detta 
undervisningstillfälle har också stark inramning på grund av att det är läraren Karin 
som har bestämt lektionsupplägget. Eleverna får ingen chans att påverka 
undervisningen. Däremot har Karin ingen kontroll på vilka former eleverna väljer att 
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använda i sina beskrivningar utan det gör de själva, vilket innebär att undervisningen 
också har svag inramning (Bernstein 2000). 
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4 Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens urval och de avgränsningar som har gjorts. 
Vidare beskrivs val av metoder för materialinsamling. Därefter redogörs för 
det förberedande arbetet, genomförandet och metoden för analys av 
materialet.  
 
4.1 Urval  
Vi valde att kontakta våra handledare på våra senaste verksamhetsförlagda 
utbildningsskolor utifrån ett bekvämlighetsurval på grund av att dessa skolor 
låg i närområdet. Därav intervjuades tre klasslärare och totalt 18 elever från 
dessa tre olika skolor. Avgränsningen till 18 elever och tre lärare hänger 
samman med det tidsutrymme som fanns till förfogande för oss att 
genomföra studien (Denscombe 2009). Den första skolan har ca 300 elever 
fördelade på en förskoleklass och sex klasser i årskurserna 1 till 6. Den andra 
skolan har 395 elever och är tvåparallellig från förskoleklass till årskurs 6. 
Den tredje skolan har 399 elever och är treparallellig från förskoleklass till 
årskurs 3 och tvåparallellig i årskurs 4-6.  
 
De elever som har intervjuats går i andra respektive tredje klass och är 8-10 
år gamla. De tre lärarna som intervjuades är som nämnt tidigare deras 
klasslärare och är behöriga i årskurserna 1-6, 1-7 och 1-5. De har 13, 15 
respektive 10 års erfarenhet inom läraryrket. Klasslärarna har också bistått 
oss i urvalet av vilka elever som kunde vara lämpliga att intervjua i studien. 
De elever som rekommenderades var enligt lärarna lätta att få kontakt med 
och hade lätt för att uttrycka sig, något som kunde underlätta för oss att få 
fylliga svar i intervjuerna. Detta innebar givetvis att vi också måste hålla i 
minnet att urvalet av elever kunde vara selektivt och homogent (Denscombe 
2009:37). 
 
4.2 Datainsamling 
För att få data om hur olika typer av problemuppgifter gynnar elevernas 
lärande i matematik valdes kvalitativ intervju som metod för 
materialinsamling. Genom kvalitativa intervjuer får forskarna en mer 
övergripande helhetsbild av det insamlade materialet (Stukát 2005).  
 
I letandet efter öppna och slutna problemuppgifter tog vi dels inspiration av 
gamla nationella prov i årskurs 3, lektion.se och lektionsbanken. Uppgifterna 
från de nationella proven gjordes sedan om ifall eleverna skulle ha löst dem 
tidigare. Vi använde oss inledningsvis av en öppen och en sluten 
problemuppgift, som sedan utökades till ytterligare två uppgifter av vardera 
sort (se Bilaga 3). Under intervjuerna frångicks intervjuguiden (se Bilaga 2) 
vid en del tillfällen. Detta kallas för semistrukturerad intervjustrategi. I och 
med det kunde kontrollfrågor och följdfrågor ställas för att säkerställa att det 
inte blev några missuppfattningar mellan respondenterna och intervjuaren 
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(Bryman 2011; Denscombe 2009). Studiens frågeställningar låg till grund för 
de mer specifika frågorna som återfinns i intervjuguiden.   
 
4.3 Val av problemuppgifter  
Se valda problemuppgifter i Bilaga 3. De problemuppgifterna som har valts 
ut till studien valdes dels för att de var slutna respektive öppna. De var också 
av sådan typ att det var möjligt för eleverna att ta sig an uppgifterna med 
hjälp av olika strategier. Problemuppgifterna var även lämpade för de 
årskurserna vi utförde dem i.  
 
4.4 Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs förberedelser och genomförande av elev- och 
lärarintervjuer. Vidare redogörs bearbetning av data, studiens tillförlitlighet 
och etiska ställningstaganden. Avslutningsvis beskrivs val av elevuppgifter.  
 
4.4.1 Förberedelser inför intervjutillfällena  
För att kontrollera om intervjufrågorna fungerade och för att uppskatta tiden 
för intervjutillfället utfördes en pilotintervju med ett tioårigt barn som är släkt 
med en av oss. Vid denna intervju uppmärksammades att intervjuguidens 
struktur i sin helhet skulle fungera. Däremot reviderades frågan om vilken 
uppgiftstyp som eleverna tyckte var roligast, då begreppet roligast inte var 
mest gynnsamt för att få ett bra svar. På grund av detta tillkom två frågor som 
skulle ställas före denna: “Hur känner du inför de olika uppgifterna? Vilken 
uppgift gillar du bäst?” (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2009). För att 
stimulera eleverna och få dem att berätta så mycket som möjligt försökte vi 
formulera öppna och begripliga frågor i intervjuguiden. Våra frågor 
formulerades bland annat som uppmaningar att berätta, förklara eller beskriva 
någonting för oss. Vi försökte att formulera frågor som undvek ett ja- eller 
nej-svar för att på så vis få ett lättare samtalsflöde (Chambers 2014). Vår 
tanke var att eleverna skulle lösa uppgifterna och att intervjun skulle ske 
samtidigt. Eleverna arbetade i par, men fick först möjlighet att enskilt tänka 
för att på så sätt skapa en bättre diskussion kring uppgifterna.  
 
4.4.2 Intervjuerna med lärarna 
Lärarintervjuerna hölls i klassrummet och gjordes före elevintervjuerna. 
Dessa intervjuer spelades också in med mobiltelefon och inleddes med att vi 
berättade om studiens syfte. Lärarna är bekanta för oss sedan tidigare, därför 
lades inget stort fokus på bakgrundsfrågor i dessa intervjuer. Även här 
använde vi en intervjuguide (se Bilaga 2) och varje intervju tog 8–10 
minuter. Var och en av oss genomförde varsin lärarintervju. 
 
4.4.3 Genomförande av intervjuer med eleverna 
Var och en av oss genomförde tre intervjuer var med totalt sex elever utan att 
delta vid de andras respektive intervjuer. Eleverna intervjuades och utförde 
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uppgifterna i par för att skapa tillfällen till diskussion, vilket ger eleverna 
möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga och utveckla sina 
matematiska kunskaper genom att höra hur kamraten tänker. Varje intervju 
tog mellan 10 och 20 minuter och alla intervjuer spelades in med 
mobiltelefon. Intervjuerna hölls i ett grupprum för att undvika att bli störda. 
Dessa rum hade läraren på respektive skola tillhandahållit (Denscombe 2009; 
Bryman 2011). Vi började varje intervju med att berätta för eleverna vad 
studiens syfte är och att intervjuerna skulle spelas in för att vi skulle komma 
ihåg vad som sagts. Vi informerade också eleverna om att de är anonyma och 
att de när som helst får avbryta intervjun. Eleverna genomförde två 
problemuppgifter, en sluten problemuppgift och en öppen problemuppgift. Vi 
gav eleverna första problemuppgiften, vilken var den slutna och bad dem läsa 
frågan högt eller för sig själv. Därefter ställde vi ofta frågan: Hur tänker ni? 
Eleverna började diskutera olika lösningsmöjligheter. Inspelningen började 
när eleverna fick första problemuppgiften. Under tiden ställde vi frågor till 
eleverna där vi upplevde att det behövdes. Annars lät vi dem arbeta ostört för 
att på så vis undvika att påverka deras diskussioner.  
 
Vid bearbetning av data upptäckte vi att materialet var otillräckligt för att 
säkert kunna besvara studiens frågeställningar. Därför besöktes en utav 
klasserna igen där samma sex elever som tidigare deltagit fick göra 
ytterligare två slutna och två öppna problemuppgifter. Detta för att få mer 
empiriskt material att analysera samt kunna styrka hur eleverna faktiskt tar 
sig an olika typer av problemuppgifter. Vid det här kompletterande besöket 
deltog vi alla tre. 
 
4.5 Databerarbetning 
Kort efter genomförandet transkriberades det insamlade materialet, för att 
även kunna använda oss av egna hågkomster från intervjutillfällena. 
Talspråket återgavs inte exakt vid transkriberingen. Vi höll oss istället till en 
skriftspråklig återgivning av språket. I en intervjustudie är det naturligt att 
göra på det viset, eftersom fokus främst ligger på innehållet i det som sägs 
(Ellis & Barkhuizen 2005:253). Utgångspunkten för bearbetningen var 
studiens frågeställningar om intervjupersonernas upplevelser om öppna och 
slutna uppgifter. Vi försökte dels i transkriptionerna markera yttranden från 
eleverna som kunde kopplas till teorin som denna studie grundar sig på. Vid 
kodning av kvalitativa data, söker man efter mönster som hör samman med 
en viss teori (Ellis & Barkhuizen 2005). I vårt fall handlade denna kodning 
om att i transkriptionerna från elevintervjuerna söka efter yttranden som 
kunde identifieras i Polyas (2003) fyra faser. Vi började med att analysera en 
transkription i taget och började med den intervju som vi uppfattat som mest 
innehållsrik. Därefter gjorde vi en sammanställning av elevintervjuerna i 
“tabeller” (se Bilaga 4, 6, 8 och 10) för varje skola där vi kopplade elevernas 
svar till de olika faserna i Pólyas (2003) teori. Svaren som vi fick vid de 
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kompletterande intervjutillfällena fördes in i en egen “tabell” (se Bilaga 10). 
Lärarintervjuerna finns under Bilaga 5,7 och 9.  
 
4.6 Tillförlitlighet 
Metodavsnittet är noggrant utformat på grund av att vår kvalitativa studie ska 
ses som tillförlitlig. Här beskrivs arbetssätten som används under 
insamlingen av empirin (Henriksson & Månsson 1996). Intervjuguide finns 
också som bilaga och eftersom metodavsnittet är noggrant beskrivet kan 
andra forskare utföra samma studie vid ett annat tillfälle. Därför anser vi att 
vår studie har tillförlitlighet.  
 
4.7 Etiska aspekter  
De elever som deltog i studien var alla under 15 år och därför behövde deras 
vårdnadshavare godkänna deras medverkan. I den samtyckesblankett (se 
Bilaga 1) som skickades till eleverna och deras vårdnadshavare informerades 
de om studiens syfte och innehållet i intervjun samt att eleven hade rätten att 
avbryta intervjun. Det framgick också att eleverna garanterades anonymitet 
samt att det endast är vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till 
materialet som endast används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002).  
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5 Resultat och analys  
Studiens syfte är att ta reda på hur öppna och slutna problemuppgifter 
påverkar elevers lärande i matematik. I detta avsnitt presenteras resultatet av 
den insamlade empirin. Avsnitten är ordnade efter frågeställningarna och 
Pólyas (2003) analysverktyg används i första och andra frågeställningen. 
Bernsteins (2000) analysverktyg används i frågeställning ett. Under avsnitt 
5.2 är rubrikerna ordnade efter de olika faserna.   
 
5.1 Hur arbetar elevernas lärare med öppna respektive slutna 
problemuppgifter? 
Samtliga lärare i studien arbetar i så stor utsträckning som möjligt på samma 
sätt med problemlösning oavsett om det är öppna eller slutna 
problemuppgifter. I intervjun med läraren från skola 1 uttrycker hen att de 
arbetar efter en tankegång vid problemlösning oavsett om det är öppna eller 
slutna problemuppgifter. Först och främst vill läraren att eleverna ska förstå 
problemet och det gör de, menar läraren, genom att först läsa uppgiften minst 
tre gånger för sig själva. Därefter måste eleven ställa sig frågan: Vad är det 
jag ska ta reda på? Vad får jag reda på i problemet? Kan jag använda mig av 
konkret material? Kan jag rita med bild? Läraren från skola 2 berättar vid 
intervjun att de arbetar med problemlösning i princip varje lektion. Läraren 
berättar att de arbetar efter fyra steg när de arbetar med problemlösning: Vad 
ska jag ta reda på? Hur får jag reda på det? Är svaret rimligt? Kan jag göra på 
något annat sätt? Läraren från skola 3 berättar att de tidigare har arbetat mer 
med problemlösning än vad de gör just nu. Då brukade de arbeta gemensamt 
på tavlan med öppna problemuppgifter. Vid vissa tillfällen arbetade eleverna 
i par med slutna problemuppgifter från sina matematikböcker.  
 
Läraren från skola 1 berättar att hen i stort sett enbart arbetar med öppna 
problemuppgifter i årskurs 1, då eleverna lätt annars kan tro att det bara finns 
ett rätt svar. Hur du tänker är det som räknas i problemlösning menar denna 
lärare. Läraren uttrycker: “Jag vill inte att eleverna snöras in på att det bara 
finns ett rätt svar. Ett matteproblem kan vara hur du tänker, vilket är det som 
räknas”. Vidare i årskurs 2 och framåt arbetar de med fler slutna problem på 
grund av att det måste finnas variation. Läraren påpekar i intervjun att hen 
vill lära eleverna att rita inom matematiken, då det underlättar och gör det 
tydligare. Därefter använder de matematikspråket och de matematiska 
symbolerna och gör sina beräkningar. Till sist ska eleverna fråga sig själva 
om svaret är rimligt. Läraren från skola 2 uttrycker att problemtyperna 
varierar, ibland blir det sluta utsagor och ibland öppna. Oftast skriver läraren 
uppgiften på tavlan och därefter får eleverna lösa problemet enskilt. Ibland 
använder eleverna sig av sina whiteboard-tavlor eller ett papper. Läraren är 
noga med att låta eleverna få ta tid att lösa uppgiften och försöker låta alla 
svara. Lösningarna på problemen brukar de oftast ta gemensamt på tavlan. 
Eleverna har också varsin problemlösningsbok som fungerar som en extra 
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matematikbok när de är klara med det som ska göras under den lektionen. I 
denna bok varierar uppgiftstyperna mellan öppna och slutna. Läraren från 
skola 3 arbetar som tidigare nämnts gemensamt med öppna 
problemuppgifter. Detta görs med syftet att träna eleverna på att det finns 
mer än ett rätt svar och att de får möjlighet att använda olika 
lösningsstrategier. Läraren berättar att problemuppgifter ger eleverna chans 
att visa många olika förmågor samtidigt. “De får arbeta mer fritt” uttrycker 
läraren. När eleverna arbetar med problemlösning på egen hand är 
problemuppgifterna ofta slutna.   
 
I intervjuerna frågar vi lärarna om eleverna har någon påverkan på 
undervisningen, varpå läraren från skola 1 svarar nej. Hen berättar att det är 
hen som bestämmer upplägget på lektionerna och vilken uppgiftstyp det ska 
arbetas med. Däremot nämner hen att eleverna ibland får välja om de vill 
arbeta enskilt eller i par. Läraren från skola 2 svarar att det är hen som 
bestämmer men att eleverna ändå får vissa möjligheter till påverkan. De får 
till exempel ibland välja om de ska arbeta i par eller enskilt eller om de ska 
jobba vidare med matematikboken eller välja något annat. Läraren nämner 
problemlösningsboken som en valmöjlighet. Likaså svarar läraren från skola 
3 att det är hen som bestämmer i klassrummet angående vad det ska arbetas 
med, medan eleverna ibland får chansen att önska eller välja om de vill jobba 
enskilt eller i par.  
 
Vid analys av lärarintervjuerna använder främst två av lärarna sig av 
tankegångar eller steg som kan liknas vid Pólyas fyra faser (Pólya 2003). I 
fas ett får eleverna fråga sig själva vad de ska ta reda på och i andra fasen ska 
de komma på en metod att lösa problemet, vilket kan vara till exempel genom 
att rita. I tredje fasen genomför eleverna planen och avslutningsvis frågar de 
sig själva om svaret är rimligt. Samtliga lärare i studien försöker variera sin 
undervisning i problemlösning mellan öppna och slutna problemuppgifter. 
Samtliga lärares lektioner verkar ha en stark klassifikation (Bernstein 2000), 
då det är lärarna som bestämmer om det är öppna eller slutna 
problemuppgifter som de ska arbeta med under en problemlösningslektion. 
Däremot uttrycker en lärare att hens elever har en egen problemlösningsbok 
som de arbetar med när de är klara med det som skulle göras på lektionen. 
Därav har eleverna ibland möjlighet att själva välja vilken uppgiftstyp de vill 
arbeta med. Lärarnas lektioner verkar alltså även ha en stark inramning på 
grund av att det är läraren som bestämmer vad som ska göras och hur det ska 
göras.  
 
5.2 Hur löser eleverna öppna respektive slutna 
problemuppgifter?  
Detta avsnitt har disponerats efter Pólyas fyra faser kopplat till elevernas sätt 
att lösa de olika problemuppgifterna i intervjuerna.  
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5.2.1 Fas 1: Att förstå problemet  
Vi undersöker hur eleverna tog sig an de matematiska problemen, det vill 
säga de slutna och de öppna problemuppgifterna. Det första eleverna gör vid 
intervjutillfällena är att läsa uppgiften, antingen högt eller tyst för sig själv. 
Utifrån elevintervjuerna framkommer det att de flesta eleverna förstår 
problemuppgifterna och vet hur de ska gå tillväga för att lösa dem.  
 

Lina och hennes storebror skulle få sin favoritmat, köttbullar med makaroner. 
Pappa åt tio köttbullar och mamma åt åtta stycken. Lina åt dubbelt så många 
som hennes storebror. Hur många köttbullar åt Lina och hennes bror 
tillsammans? (se Bilaga 3, uppgift 2)  
 
Några elever för följande resonemang kring den öppna problemuppgiften 
ovan:  
Elev 1- Kan inte det vara vad som helst? 
Elev 2- Nej det måste vara dubbelt.  
Elev 1- Hur menar du då dubbelt? 
Elev 2- Lina äter dubbelt så många som sin bror.  
Elev 1- Ja men sedan står det någonting om mamman och pappan också.  
Elev 2- Ja men frågan är hur många köttbullar Lina och hennes bror åt 
tillsammans.  
 
Flera elever vet vid första anblick vad de ska ta reda på i problemuppgiften. 
Ibland hjälper de varandra i denna fas. Om den ena eleven är osäker förklarar 
den andra eleven hur hen tänker. 
 

Fyra glassar kostar 80 kr. Hur mycket kostar varje glass om alla glassar 
kostar lika mycket? Visa hur du löser uppgiften. (Se Bilaga 3, uppgift 1)  

 
Två elever diskuterar vad man ska ta reda på i den slutna problemuppgiften 
ovan och följer följande resonemang:  
Elev 2- Men det beror ju på hur många de är. 
Elev 1- Mm, men om alla kostar lika mycket så är det väl 10 kr? Eller? 
Elev 2- Hur får du fram 10? Det är ju fyra glassar. 
Intervjuare- Vad är det ni ska räkna ut? 
Elev 2- Ja alltså det är ju fyra glassar för 80 kr. Vad kostar en glass, det ska vi 
räkna ut.  
 
Det krävs alltså ingen större vägledning till eleverna, som Pólya (2003) 
nämner att läraren kan ge i denna fas. Ibland får vi dock ställa följdfrågor 
som exempelvis: Vad är det du ska räkna ut? Vid några tillfällen kommer 
eleverna på sig själva med att de använder räknesättet fel exempelvis och 
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rättar till det direkt. De öppna problemuppgifterna upplever vi skapade en 
viss oro och osäkerhet hos en del elever. Några elever har problem med att 
förstå uppgiften och behöver en del ledande frågor som driver dem framåt. 
Vår upplevelse som intervjuare är att de öppna problemuppgifterna verkar 
vara något svårare för eleverna att angripa än de slutna. I denna fas nämner 
också Pólya (2003) att det är viktigt att välja ut problem som är på ungefär 
den kunskapsnivå som eleverna är på, vilket våra problemuppgifter tycktes 
göra.  
 
5.2.2 Fas 2: Att göra upp en plan 
I andra fasen ska eleverna göra upp en plan, det vill säga välja en strategi för 
att lösa problemet, menar Pólya (2003). Även här hittar de flesta eleverna 
lämpliga strategier. Många använder sig av pappret de har framför sig för att 
skriva upp talen. 
               
Fyra glassar kostar 80 kr. Hur mycket kostar varje glass om alla glassar kostar lika mycket? 
Visa hur du löser uppgiften.  (Se Bilaga 3, uppgift 1) 

 
I den första slutna problemuppgiften ovan planerar de flesta eleverna att 
använda sig av räknesättet division. Eleverna diskuterar med varandra och 
kommer fram till lösningsmetoder. De flesta eleverna i årskurs 2 planerar 
däremot att använda upprepad addition som lösningsstrategi vid denna 
uppgift. Några elever vill använda sig av både division och multiplikation. 
De tänker även talet som en ekvation i denna uppgift och för följande 
resonemang:  
Elev 1: Fyra glassar kostar ju 80 kr. 4 gånger vadå är lika med 80? Eller 80 
delat på 4.  
Elev 2 - 4 gånger någonting är 80.  
Elev 1 - Nä 80 delat på 4 kan vi också skriva.  
 
Några elever i årskurs 2 tog 2+2= 4 och adderar sedan 2+2 igen och kommer 
då fram till att 4+4=8. Därefter svarar de med tiotal att en glass kostade 20 kr. 
Andra elever i årskurs 2 provar sig fram, men kommer snabbt fram till att 
20+20+20+20=80.  
 
I den andra slutna problemuppgiften nedan tänker en del elever att de vill rita 
upp sin lösning och använda addition som räknesätt, medan andra elever vill 
räkna med division för att komma fram till rätt svar. Den övervägande planen 
för en lösning är dock division där bland annat följande resonemang förs: 
Elev 1: Jag tror det blir bäst med delat med 
Elev 2: Ja, jag tänker också det. Det blir enklast och bäst. 
Elev 1: Ja, för blir krångligt med annat så vi räknar med delat med. 
 

Tidigt en morgon när det var alldeles lugnt och tyst ute tittade Lasse ut genom fönstret. Han 
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såg 16 djurben stå i mammas grönsaksland. Hur många djur stod där om varje djur har fyra 
ben? (Se Bilaga 3, uppgift 2) 

 

Det är tydligt att eleverna snabbt kommer fram till en strategi och lägger upp 
en plan för hur de ska göra. Pólya (2003) nämner att en plan kan komma som 
en blixt eller att den växer fram, men övervägande för elevernas planer var att 
de uppkom snabbt under problemlösningens gång. Vid analys märks det att 
eleverna är vana vid problemlösning då alla elever snabbt kan komma på 
strategier för hur de ska lösa problemuppgifterna. En annan slutsats som kan 
dras är att eleverna väljer det “smartaste” sättet för att lösa problemuppgiften, 
vilket tyder på att de har hållbara strategier som gör att de kan utveckla sin 
kunskap inom matematiken. Pólya (2003) nämner att läraren i denna fas kan 
ställa frågor till eleverna för att leda dem framåt, men i många fall behövdes 
inte detta.  
 
5.2.3 Fas 3: Att genomföra planen 
I denna fas genomför eleverna sin plan det vill säga använder det räknesätt 
diskuterade i föregående fas. Några elever har svårt att förklara och sätta ord 
på sina tankar. Det märks på några elever att detta är obekant för dem. Det 
finns ett tydligt exempel där en elev avviker från sin plan för hur den första 
öppna problemuppgiften ska lösas. Uppgiften illustreras nedan: 
          
Lisa och Pelle har 18 kr var. 
Godis 
Ferraribilar…………….1:- 
Jordgubbsrem………….3:- 
Marabou……………...10:- 
Hallon/Lakritsskalle…..2:- 
 
Ge tre förslag på vilka godtas och hur många de kan köpa för exakt 18 kr. (Se bilaga 3, 
uppgift 1)  
 
Eleven resonerar såhär:  
Elev 1- Jag tänker med minus, fast det blir kanske lite mycket minus. 
Intervjuare - Jaha hur tänker du med minus?  
Elev 1- Ja jag tänker att man kan ta bort. Och så kan man räkna upp sen. 
Intervjuare - Ja bra tanke.  
Denna elev utgår från det hen vet alltså att de ska handla godis för 18 kronor. 
Sedan subtraherar eleven en sorts godis i taget tills hen har noll kronor kvar. 
Eleven fullföljer aldrig strategin fullt ut då hen mot slutet inte riktigt förstår 
vad hen hade gjort.  
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I den andra slutna problemuppgiften ritar några elever djur på pappret de har 
framför sig. Nedan illustreras denna problemuppgift:      
 

Tidigt en morgon när det var alldeles lugnt och tyst ute tittade Lasse ut genom fönstret. Han 
såg 16 djurben stå i mammas grönsaksland. Hur många djur stod där om varje djur har fyra 
ben? (Se Bilaga 3, uppgift 2) 

 
Eleverna ritar upp ett fyrbent djur, eftersom de vet att varje djur har fyra ben. 
Därefter skriver eleven under figuren 4 + och ritar därefter ytterligare ett djur 
med fyra ben och skrev dit 4 +. På detta vis gör de tills de får ihop sexton 
ben. Frågan är sedan hur många djur det finns och här har eleverna två olika 
lösningsstrategier. Den ena löser det med hjälp av division och den andra 
genom att räkna antalet djur på pappret.  
 
Majoriteten av eleverna planerar och genomför sina lösningar tillsammans 
utan någon hjälp från oss, vilket Pólya (2003) betonar vikten av för att 
eleverna ska befästa kunskapen och förstå vad hen gör och varför. I denna fas 
kan eleven också använda sig av att rita menar Pólya (2003) vilket några 
elever gör.  
 
5.2.4 Fas 4: Att se tillbaka  
Pólyas (2003) sista fas handlar om att se tillbaka och kontrollera om 
problemuppgiften är rätt utförd och uträkningen är korrekt. I denna fas 
resonerar eleven om svaret är rimligt. Några elever kontrollerar svaren genom 
att gå igenom sina uträkningar igen och läsa problemuppgiften en gång till, 
men vid majoriteten av intervjuerna får vi vägleda eleverna och fråga dem 
om de kan hitta andra sätt att lösa problemuppgifterna på. Frågor som kan 
ställas i denna fas är: Kan du härleda resultatet på något annat sätt? Som 
nämnt tidigare använder några elever sig av flera olika räknesätt (division och 
multiplikation) i den första slutna uppgiften, medan andra bara använder det 
mest självklara det vill säga division. Nedan illustreras den första slutna 
problemuppgiften:  
 

Fyra glassar kostar 80 kr. Hur mycket kostar varje glass om alla glassar kostar lika mycket? 
Visa hur du löser uppgiften. (Se Bilaga 3, uppgift 1) 

 
Några elever berättar att man kan räkna ut svaret med räknesättet addition 
också och sa 20+20+20+20. Här ställs en följdfråga för att ta reda på hur 
eleven tänker: “Hur tänker ni då när ni räknar med plus? Varpå eleven svarar 
att “Det måste vara lika mycket i varje tal, ifall man ska få det till ett jämnt 
tal. Jag provar 10+10+ tills jag kommer till 80, men det ska vara fyra tal.  
 

Anna och hennes familj åkte ut till sin sommarstuga. De skulle äntligen plocka årets skörd 
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av jordgubbar. Men när de kom fram såg de under staketet tolv djurben stövla runt i 
jordgubbslandet. Vilka djur mumsade i sig alla jordgubbarna? (Se Bilaga 3, uppgift 3)  
 
Många elever hittar andra lösningar på problemen direkt. I den tredje öppna 
problemuppgiften kommer eleverna med förslag på vilka andra djur som 
kunde stå i jordgubbslandet. Däremot fortsätter dessa elever på samma 
lösningsstrategi vilket är addition. Därför får en följdfråga ställas: “ Ja precis, 
men finns det andra räknesätt ni kan använda er av i den här uppgiften? 
Varpå eleverna svarar multiplikation och berättar att man kan ta 4x3=12.  
 

Eleverna tycktes använda sig av samtliga faser, men vid närmare analys kan 
vi se att eleverna endast till viss del går tillbaka och kontrollerar sina svar de 
vill säga använder sista fasen (Pólya 2003). Vi upplever det som att många 
elever nöjde sig när de hade hittat ett rätt svar och vet att det är rätt, därför 
sökte de inte efter flera lösningsmetoder. I majoriteten av intervjuerna får vi 
ställa följdfrågor för att få eleverna att titta tillbaka på problemuppgiften och 
få dem att hitta andra sätt att lösa den på. 
 
5.3 Vilken problemtyp upplever elevernas lärare att eleverna 
föredrar att arbeta med? Och Varför? 
Läraren från skola 1 uttrycker i intervjun att eleverna som är snabba har 
svårigheter med att lösa fermiproblem som är en typ av öppen 
problemuppgift. Dessa elever upplever öppna problemuppgifter som svåra 
och föredrar problemuppgifter som går snabbt att lösa. De ser bara resultatet 
och inte vägen dit. Läraren från skola 3 upplever att hens elever helst arbetar 
med slutna problemuppgifter på grund av att de vill göra rätt och vara säkra 
på att deras svar är rätt. Eleverna vill också använda en lösningsstrategi som 
de är vana vid och känner sig trygga med. Läraren berättar: “När det finns 
flera olika svar blir de osäkra”. Läraren från skola 2 berättar att hen ibland 
bara använder sig av slutna problemuppgifter för att träna ett specifikt 
område. De arbetar med problemlösning regelbundet, därför är eleverna vana 
vid detta område. Hen arbetar med båda problemtyperna och tror att det är 
viktigt för utveckla elevernas tänk. Problemlösning gynnar andra områden i 
matematik anser denna lärare, då eleverna får möjlighet att resonera och 
också höra kamraters tankesätt.  
 
Läraren från skola 2 uttrycker i intervjun att det är öppna utsagor som hens 
elever gillar mest. Anledningen till detta berättar läraren är att alla elever kan 
delta, även de som har svårt för matematik. Eftersom det finns mer än ett rätt 
svar i öppna problemuppgifter har de svaga eleverna möjlighet att kunna 
svara. Genom öppna utsagor kan också läraren se hur eleverna resonerar 
berättar denna läraren. Öppna problemuppgifter leder oftast till djupare 
resonemang kring problemet än slutna. Läraren från skola 3 uttalar i intervjun 
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att hen anser att öppna problemuppgifter är de bästa att jobba med just för att 
alla kan börja och många av eleverna kan komma med en lösning på sin egen 
nivå”. Läraren uttrycker i intervjun att för att få alla elever att tycka om att 
arbeta med båda problemtyperna kan man arbeta tillsammans eller i grupper 
och synliggöra olika strategier för eleverna. Hen påpekar också att konkret 
material bör användas mer kontinuerligt, på så vis blir inte detta material en 
stor sak och blir mer en naturlig del av undervisningen. Materialet blir också 
en trygghet för eleverna.  
 
Läraren från skola 1 anser att de av hens elever som är något mer kluriga av 
sig ser de öppna problemuppgifterna som en utmaning och gillar denna 
problemtyp mer än slutna problemuppgifter. Denna lärare uppskattar att 
hälften av eleverna gillar öppna bäst och andra hälften gillar slutna bäst. 
Läraren berättar att hen tror att vissa elever gillar slutna problemuppgifter 
bättre på grund av att de löser dessa problem snabbare. Möter dessa elever ett 
problem som är lite klurigare och kräver ansträngning blir de irriterade. 
Elever som gillar utmaningar brukar gilla klurigare problemuppgifter, därav 
får de ut mer av öppna problemuppgifter. Läraren uttrycker att det är viktigt 
att uppmuntra eleverna för att de ska gilla att arbeta med båda 
problemtyperna. Läraren berättar också att man inte ska ge eleverna för svåra 
uppgifter då det blir övermäktigt. Däremot ska man inte heller ge dem för 
lätta problemuppgifter då eleverna kan bli uttråkade och omotiverade på 
grund av det.  
 

Genom lärarinterjvuerna finner vi generellt sett inget klart svar om det är 
öppna eller slutna problemuppgifter som intresserar eleverna mest. Läraren 
från skola 3 nämner att hens elever uppskattar slutna problemuppgifter mest 
på grund av att det enbart finns ett rätt svar, vilket är en trygghet. Genom 
lärarintervjuerna upplever vi att några elever vill att det ska gå snabbt att lösa 
en problemuppgift och därför föredrar slutna problemuppgifter. Däremot 
uttrycker en lärare att de öppna problemuppgifterna föredras av elever som 
tycker om att “gräva ner sig” i ett problem. Öppna problemuppgifter leder till 
djupare resonemang nämnde en lärare och de svaga eleverna kan ha en chans 
att visa att de också kan på grund av att det finns olika lösningar och olika 
lösningmetoder.  
 
5.4 Hur uttrycker eleverna sina känslor för de olika 
problemtyperna? 
I intervjuerna med eleverna ställs frågan om vilken problemtyp de gillar 
mest. En elev uttrycker: “Denna (den öppna) för då får man välja vilka man 
vill ha för det finns många svar”. Kamraten svarade: “Samma, för det finns 
jättemånga svar och det är roligare. Då kan man bestämma själv”. Några 
elever föredrar den öppna på grund av att den är svårare.  
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Några få elever berättar att de upplever de slutna problemuppgifterna som 
mest rofyllda på grund av att det bara finns ett svar, vilket kan innebära att 
den går snabbare att lösa och man behöver inte skriva lika mycket. En elev 
uttrycker: “Jag hade tagit första (den slutna) för att där finns bara ett svar, 
man skriver mindre”. En elev berättar att hen gillar den slutna bäst eftersom 
den kräver mer ansträngning och tanke eftersom det bara finns ett svar.  
 
Genom att analysera elevintervjuerna kan vi se att majoriteten av eleverna 
föredrar de öppna problemuppgifterna. Däremot fick några elever fundera ett 
varv extra innan de förstod vad som skulle göras i dessa frågor. De öppna 
problemuppgifterna är utformade på så vis att eleverna tvingas tänka till 
kring vad de ska svara på. Den här utmaningen ökar de flesta elevers 
motivation. Anledningen till att de föredrar de öppna problemuppgifterna är 
för att dessa problemuppgifter har mer än ett rätt svar. Några elever nämner 
även att trots att det finns mer än ett svar, kan alla ha rätt. Dessa uppgifter ger 
valmöjlighet till olika lösningar och olika sätt att komma fram till svaret. En 
slutsats är att eleverna upplevs säkrare på vad de ska göra i de slutna 
problemuppgifterna. 
 
5.5 Sammanfattning  
Utifrån resultatet kan vi se att lärarna arbetar på ett sätt som kan liknas vid 
Pólyas faser. Lärarna varierar mellan öppna och slutna problemuppgifter. Två 
av lärarna arbetar mycket med öppna problemuppgifter på grund av att de vill 
undvika att eleverna stirrar sig blinda på att det enbart finns ett rätt svar. De 
tre lärarna har olika upplevelser av vilken problemtyp som deras elever 
föredrar att arbeta med. Den första läraren upplever att hens elever föredrar 
båda problemtyperna. Hen upplever att de lite kluriga eleverna föredrar 
öppna problemuppgifter och de elever som vill bli klara snabbt föredrar de 
slutna. Lärare nummer två upplever att det främst är de öppna 
problemuppgifterna som hens elever föredrar, för då kan alla elever delta 
oavsett vilken matematisk nivå de ligger på. Läraren påpekar dock att hen 
upplever att eleverna även uppskattar de slutna problemuppgifterna, till 
exempel om ett specifikt område i matematiken ligger i fokus. Den tredje 
läraren i studien upplever att hens elever enbart föredrar de slutna, på grund 
av att eleverna vill göra rätt och räkna ut problemuppgiften på ett sätt som de 
känner sig trygga med. Det finns alltså inget entydigt svar på denna 
frågeställning. Eleverna använder framförallt sig av Pólyas tre första faser vid 
arbetet med problemuppgifterna. Fjärde fasen innebär att eleven ska titta 
tillbaka vilket majoriteten av eleverna inte gjorde, utan de nöjde sig med sitt 
svar och ville gå vidare. Därav fick vi ställa följdfrågor. Svaren på vilken 
problemtyp som de intervjuade eleverna föredrar skiljer sig från vad 
elevernas lärare upplever. Utifrån resultatet kan vi se att majoriteten av 
eleverna föredrar öppna problemuppgifter framför slutna. Anledningen till 
det är att dessa problemuppgifter är mer befriande eftersom det finns flera 
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olika svar. Ytterligare en anledning är att eleverna själva får bestämma sina 
svar.  
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6 Diskussion  
I detta avsnitt görs en sammanfattande diskussion av studiens viktigaste 
resultat baserat på intervjuerna med koppling till teorier, syfte och 
frågeställningar.  
 
6.1 Metoddiskussion  
Intervju valdes som metod på grund av studiens syfte att undersöka hur 
öppna och slutna problemuppgifter påverkar elevers lärande i matematik. 
Denscombe (2009) menar att genom intervjuer kan informanterna utveckla 
och stärka sina svar. Vi utförde intervjuerna på de tre olika skolor, där var 
och en gjorde sin senaste VFU. Var och en utförde ensam intervjuerna på sin 
skola. Vi valde att göra på detta vis på grund av att vi tror att det gynnar 
eleverna och gör att de känner sig mer bekväma. Nya personer kan göra 
elever nervösa och då kan de agera som de annars inte skulle ha gjort. En 
nackdel med kvalitativa intervjuer är att resultatet inte går att generalisera. 
Eftersom vi endast gjort en studie med ett begränsat antal elever och lärare 
kan inte slutsatsen dras att alla elever och lärare på de aktuella skolorna eller i 
allmänhet har samma tankar kring öppna och slutna uppgifter (Kvale & 
Brinkmann 2009). Andra elever och lärare kanske hade gett oss ett annat 
resultat. Genom vår studie får man dock veta just de här elevernas och 
lärarnas upplevelser kring öppna och slutna problemuppgifter. Fördelen med 
en kvalitativ intervjumetod är att den går ner på djupet, då möjligheten finns 
att ställa ytterligare frågor än de förutbestämda.  
 
Vi valde att utföra fler intervjuer och låta elever från skola 2 göra ytterligare 
två öppna och två slutna problemuppgifter på grund av att materialet vi fått in 
var otillräckligt för att besvara studiens frågeställningar. Detta tror vi gör 
resultatet mer tillförlitligt. Samtidigt har inte samtliga elever fått göra alla 
problemuppgifterna, vilket skulle ha kunnat försvåra tillförlitligheten. Under 
andra intervjutillfället märkte vi dock att elevernas tankesätt och diskussioner 
inte skiljde sig åt från första tillfället, därav spelade det ingen roll för studiens 
resultat att inte samtliga elever fick utföra alla problemuppgifterna.  
 
Stukát (2005) menar att det finns en del fallgropar med kvalitativa intervjuer. 
Dels om man har få informanter samt att resultaten bygger på forskarnas 
tolkningar av datan. Kvale & Brinkmann (2009) menar dock att färre 
intervjuer kan göra det lättare att hantera och att analysera materialet. 
Forskaren kan även gå in mer på djupet och vara mer noggrann vid analysen 
av intervjuerna. Vid de kompletterande intervjuerna deltog vi dock alla tre, 
genom att utföra varsin intervju. Detta beslut togs dels eftersom studien är 
tidsbegränsad samt att det gjordes så pass långt in i processen. Trots att fyra 
utav eleverna mötte nya människor gjordes problemuppgifterna utan större 
obehag. Eftersom att vi valde att göra en pilotintervju, var vi förberedda på 
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hur eleverna kunde tolka och lösa problemuppgifterna (Bryman 2011; Kvale 
& Brinkmann 2009). 
 
6.2 Resultatdiskussion  
Detta avsnitt har disponerats efter frågeställningarna. De två första 
frågeställningarna diskuteras under rubrik 6.2.1 och övriga frågeställningar 
under 6.2.2.  
 
6.2.1 Elevernas och lärarnas arbete med problemlösning 
Resultatet visar att lärarna varierar mellan öppna och slutna problemuppgifter 
i sitt arbete med problemlösning. Lesh, Landau & Hamilton (1983) och 
Jaworski (1996) menar att om inte läraren vet hur hen ska arbeta med 
problemlösning undviks det. Det finns också få studier på hur lärare ska 
arbeta med problemlösning. Lärarna i vår studie verkar dock ha hittat sätt att 
arbeta med problemlösning, vilket kan liknas vid Pólyas (2003) fyra faser. 
När särskilda områden ska tränas används slutna problemuppgifter i en av 
klasserna. Boaler (1998; 2001) menar att genom att arbeta med öppna 
problemuppgifter som hon menar fokuserar på processen blir eleverna bättre 
förberedda inför den matematik som förekommer i vardagen, vuxen- och 
yrkeslivet. Engström (2006) menar att det är lärarens ansvar att lära eleverna 
att fokusera på vägen till svaret istället för att hitta ett svar. En möjlig väg att 
lyckas med detta är nämligen att utmana eleverna med öppna frågeställningar 
från tidigt ålder och genom hela deras skoltid. Flera av lärarna i studien 
använder öppna problemuppgifter för att träna eleverna på att det finns fler än 
ett rätt svar i vissa typer av problemuppgifter, vilket Skott, Jess, Hansen & 
Lundin (2010) och Sullivan, Mousley & Zevenbergen (2004) betonar vikten 
av. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket 2016:55-56) nämns även detta. Det krävs en varierad 
undervisning för att eleverna ska utveckla och behålla sitt matematikintresse. 
Det krävs också av denna anledning att lärarna utformar undervisningen på 
ett sätt som tillåter eleverna att tänka själva. Eleverna ska kunna använda och 
välja mellan olika metoder och värdera dessa. Undervisningen bör visa på 
olika metoder/strategier för hur eleven på bästa sätt tar sig an olika typer av 
uppgifter. Problemuppgifterna eleverna sedan arbetar med behöver vara av 
sådan typ att eleverna kan se att man kan gå olika vägar och resonera/prova 
sig fram till vilken väg som är lämpligast. Det krävs även en varierad 
undervisning i stort, utöver arbetet med problemlösning. Detta på grund av de 
16 faktorerna Möllehed (2001) kom fram till i sin studie. Dessa 16 faktorer 
kan ses som svårigheter eleverna kan dras med i om de inte har tillräckligt 
god läsförståelse eller övriga kunskaper i matematik.  
 
Idag är sökandet efter ett rätt svar en sociomatematisk norm i klassrummet, 
men genom att arbeta med öppna frågor kan dessa normer förändras 
(Sullivan, Mousley & Zevenbergen 2006). En lärare i studien arbetar med 
slutna problemuppgifter främst när ett specifikt område ska tränas. Hen ansåg 
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att öppna problemuppgifter var roligare för hens egen del på grund av att hen 
fick höra elevernas resonemang och tankar. Ahlberg (1991; 1992) och Lester 
(1983) och Schoenfeld (1985) menar att problemlösning handlar om 
diskutera kring olika sätt att lösa problemuppgifter, och att det viktigaste är 
att utveckla resonemangsförmågan. Sullivan, Mousley & Zevenbergen 
(2006) menar att öppna problemuppgifter kan vara bra för svaga elever 
eftersom detta arbetssätt ger fler tillfällen att abstrahera matematiken. Det 
märks tydligt på en del av eleverna i en utav klasserna att de inte har någon 
större vana när det gäller att arbeta med problemlösning i par. Intervjuaren 
uppmanar hela tiden eleverna att arbeta tillsammans och förklara för varandra 
hur de tänker. Detta trots att det framkom under intervjun med deras lärare att 
hen arbetar regelbundet med problemlösning. Sullivan, Mousley & 
Zevenbergen (2006) menar att det är viktigt att vänja eleverna vid öppna 
problemuppgifter. Arbetet med båda problemtyperna bör påbörjas redan från 
förskoleklass. En del elever kräver mer träning än andra även när det gäller 
problemlösning.  
 
Eleverna i vår studie använder sig av Pólyas (2003) samtliga faser, trots att en 
del av dem saknar vana att arbeta med problemlösning. Däremot får vi för det 
mesta ställa frågor i fas 4 där de ska titta tillbaka på vad de gjort. Det är 
viktigt att elever lär sig olika strategier eller metoder för att ta sig an 
problemuppgifter (Taflin 2007; Silver 1985; Pólya 1945; Wyndhamn 1993; 
Askew & Williams 1998). Eleverna i vår studie verkar ha lämpliga strategier 
för att lösa en problemuppgift. De sätter sig in i problemet, hittar en lämplig 
strategi och använder den. Ho Lee & Kang (2012) menar att öppna frågor ger 
större variation i elevlösningar. Eleverna i vår studie verkar också använda 
olika strategier för att lösa problemuppgifter på ett resultatrik sätt, vilket 
Schoenfeld (1992) gjort en studie om. Ho Lee & Kang (2012) menar att 
genom att studera de olika lösningarna kan läraren se hur pass stor 
matematisk förståelse eleven besitter, vilket läraren inte får genom att titta på 
olika elevlösningar i slutna problemuppgifter. 
 
6.2.2 Elevernas och lärarnas känslor kring problemtyperna  
Resultatet visar att elevernas lärare har olika upplevelser om vilken 
problemtyp som deras elever föredrar att arbeta med. Slutsatsen är att lärarna 
upplever att hälften av eleverna föredrar öppna problem och andra hälften 
föredrar slutna problem. Skolan har idag generellt sett ett rätt svar eller ett fel 
svar på frågor, vilket tycks skapa trygghet hos eleverna (Silver, Leung & Cai 
1995). För att man inte ska få eleverna att fastna i tron om att det enda rätta 
svaret är det som är värt att sträva mot, tror vi att man som lärare bör arbeta 
på ett inbjudande sätt och med problemuppgifter där olika strategier leder 
fram till många olika rätta svar. Det finns risk för att läraren inte kommer att 
arbeta med problemlösning om hen inte förstår nyttan med det. Vilket i sin 
tur kan leda till att eleverna kräver ett rätt svar och en rätt väg till svaret 
(Lesh, Landau & Hamilton 1983). Öppna uppgifter ger som Sullivan & 
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Warren (1998) uttrycker, möjlighet för eleven att visa sina kunskaper för 
olika begrepp och göra kopplingar mellan dem. Genom intervjun med läraren 
från skola 3 kan vi ana att hen inte har insett vikten av problemlösning fullt 
ut. Läraren har en uppfattning att hens arbetssätt inom problemlösning 
gynnar eleverna, men genom intervjuerna kan vi se att eleverna saknar ett 
bredare tänk när det gäller problemlösning. En slutsats kring detta är att den 
berörda läraren anser att hens elever föredrar att arbeta med slutna 
problemuppgifter och därför är det också denna problemtyp som dominerar i 
hens klassrum.  
 
Om dessa tre olika lärare låter sina elever vara med och påverka 
undervisningen mer än vad som verkar ske idag, kan det medföra en svagare 
inramning till elevernas fördel. Klassifikationen kan fortfarande vara stark, 
då ämnet är avgränsat till problemlösning inom matematiken. Med en 
svagare inramning av undervisningen ges eleverna möjlighet att påverka vad 
de vill arbeta med och när. I det här fallet skulle det kunna vara att eleverna 
får chansen att välja mellan öppna eller slutna problemuppgifter utifrån den 
problemtyp de själva gillar mest. Det är fortfarande läraren som har den 
övergripande kontrollen, men om eleverna får arbeta med sådant som 
intresserar dem kommer deras motivation hålla i sig betydligt längre. Detta 
kan liknas med det Sullivan, Mousley, Zevenbergen (2004:2006) tar upp i sin 
forskning angående att lärare bör i så stor utsträckning som möjligt 
individanpassa undervisningen med tanke på vad varje elev har för 
bakgrundskunskaper. Om eleverna föredrar öppna eller slutna uppgifter, kan 
det bero vad de har för tidigare erfarenheter och kunskaper med sig i bagaget. 
Vid vissa tillfällen krävs dock en stark inramning för att få variation i 
undervisningen där läraren har makten att påverka vem som ska arbeta med 
vad.  
 
Lärarnas och elevernas bild av vilken problemtyp de gillade bäst stämde inte 
överens. Majoriteten av eleverna föredrar nämligen öppna problemuppgifter, 
vilket var oväntat då vi genom vår litteraturbakgrund kan utläsa att slutna 
problemuppgifter kan skapa trygghet hos eleverna (Silver, Leung & Cai 
1995). Anledningen till att eleverna i vår studie föredrar öppna 
problemuppgifter är på grund av att eleverna kan bestämma på vilket sätt de 
vill lösa problemuppgiften (Sullivan, Mousley, Zevenbergen 2006; Clooney, 
Sanchez, Leatham & Mewbourne 2004). Det är olika hur elever upplever 
öppna problemuppgifter. En del elever känner osäkerhet om vad som är 
poängen med dessa uppgifter (Sullivan, Mousley & Zevenbergen 2004). Ett 
par elever i studien föredrar dock slutna på grund av att de går snabbare att 
göra och kräver inte samma ansträngning. Några av eleverna som föredrar 
slutna problemuppgifter upplevs som bekväma och vill snabbt få fram rätt 
svar. Vi anser att detta beror på att dessa elever känner sig otrygga vid öppna 
problemuppgifter. De är vana vid att utföra uppgiften på kort tid. Denna vana 
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gör att det ofta skapas irritation vid en öppen problemuppgift som kräver 
bredare matematiska kunskaper.   
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7 Slutord  
Vi är tre snart färdigutbildade lärare mot åren F-3 och i denna studie har vi 
framförallt fått en djupare förståelse för vikten av att arbeta med öppna 
problemuppgifter. Då öppna problemuppgifter skapar ett inkluderande 
matematikklassrum, eftersom även de svaga eleverna kan delta. Genom vår 
studie har vi fått en förvärvad kunskap om hur matematikundervisning kan 
planeras och genomföras för att gynna våra elever. I framtiden som lärare 
kommer vi att tänka på att utmana våra elever och arbeta med öppna 
problemuppgifter för att utveckla deras tänk. Vi kommer också att lära 
eleverna att vägen till svaret är viktigast inte att hitta ett rätt svar. Den glädje 
som finns i elevernas ögon när de har kämpat med någonting riktigt länge 
och till slut hittar den där hållbara strategin som leder dem fram till det svaret 
som är rätt för dem, den är oslagbar. Det blir en helt annan atmosfär, lust och 
lärande i ett klassrum fyllt med elever som gör det dem ska för att de själva 
vill och inte för att behaga läraren. Om elever får chansen att arbeta med 
öppna problemuppgifter inom ämnet matematik kommer deras intresse för 
ämnet hålla i sig och processen kommer vara det som är viktigt för eleverna. 
Vi anser att det är otroligt viktigt att aldrig släcka den där glöden som finns i 
elevernas ögon den dagen de börjar skolan. Utan den ska för varje dag bli 
starkare och svaret på frågan “För vems skull gör du detta?” ska alltid vara 
“För min egen framtids skull”. Då har man lyckats med sitt läraruppdrag.  
 
Om vi riktar blicken till vidare forskning och fler studier inom området finns 
möjligheten att göra en bredare undersökning med fler deltagande elever och 
lärare. Vi anser också att klassrumsobservationer skulle gynna studiens utfall 
då underlaget blir bredare.  
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8 Populärvetenskaplig sammanfattnining  
Öppna och slutna problemuppgifters påverkan på elevers 
matematiska lärande 
 
Matematikundervisningen ska hjälpa eleverna att tro på sin egen förmåga och 
bidra till att eleverna utvecklar och behåller sitt intresse för matematikämnet 
(Skolverket 2016). För att uppnå detta, krävs en varierad undervisning, ett 
arbetssätt som tillåter eleverna att tänka själva. Det krävs också 
problemuppgifter som tillåter mer än ett rätt svar. Eleverna ska kunna 
använda och välja mellan olika metoder och värdera dessa (Skolverket 2016). 
Det gör att undervisningen måste ge utrymme till att visa användningen av 
olika metoder och strategier vid olika typer av problemuppgifter. 
Problemuppgifterna eleverna sedan arbetar med behöver vara av sådan typ att 
eleverna kan se att det finns olika vägar att gå och resonera sig fram till 
vilken väg som är lämpligast. Mot denna bakgrund är syftet i denna studie att 
ta reda på hur öppna och slutna problemuppgifter påverkar elevers lärande i 
matematik. 
 
Studien grundar sig i två teoretiska utgångspunkter. Den ena teorin är ett 
problemlösningsschema som är indelat i fyra olika faser. Faserna beskriver 
de olika steg (att förstå problemet, att göra upp en plan, att genomföra planen, 
att se tillbaka) man går igenom vid lösning av en problemuppgift (Pólya 
2003). Den andra teoretiska utgångspunkten är Bernsteins (2000) 
analysverktyg som är klassifikation och inramning. Bernstein (2000) talar om 
undervisningens klassifikation och inramning. Begreppen används för att 
beskriva hur undervisningen tillämpas i verkligheten. Klassifikation beskriver 
lektionsinnehållet, om det är inriktat på bara ett område eller om flera ämnen 
integreras. Inramning beskriver utformningen och handlar om analys av vem 
som kontrollerar vad i sammanhanget, alltså om eleverna får chans att 
påverka undervisningen eller inte. 
 
Genom att utföra intervjuer med 18 elever och tre klasslärare, samt att låta 
dessa elever genomföra fyra olika problemuppgifter (öppna och slutna) 
kunde vi få fram att lärarna till dessa elever arbetar med problemlösning i så 
stor utsträckning som möjligt och att de brukar arbeta på olika sätt, antingen i 
helklass eller att eleverna arbetar i par eller enskilt. Det finns en positiv syn 
på problemlösning från lärarnas sida. Lärarnas upplevelser är att eleverna 
uppskattar att arbeta med problemlösning och att det utvecklar deras 
matematiska förmåga. Genom elevernas intervjusvar och genom deras sätt att 
resonera vid lösning av problem, kunde vi se att majoriteten av eleverna 
föredrar de öppna problemuppgifterna och att de har många strategier och 
metoder för att komma fram till sina svar. Eleverna löser uppgifterna i olika 
steg, vilket kan liknas vid de fyra faserna som beskrivits ovan. Det upplevs 
inte att eleverna behöver mycket stöd vid problemlösning, men viss 
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vägledning ges vid enstaka tillfällen. Vad det gäller elevernas påverkan på 
undervisningen, kan vi se att den är svag och att lärarna vid endast ett fåtal 
tillfällen låter eleverna ha inflytande på undervisningen. 
 
Studien kan bidra till en ökad kunskap om problemlösning och om hur 
arbetat kring problemlösning kan byggas upp och vilken typ som gynnar 
elevernas lärande. Studien kan utökas genom att göra en bredare 
undersökning med fler elever och lärare. Även klassrumsobservationer skulle 
gynna studiens utfall. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Samtyckesblankett  
 

Samtyckesblankett 
 

Vi är tre studenter som studerar till lärare mot F-3. Vi skriver just nu vårt 
sista examensarbete och söker deltagare till vår studie. Som lärarstudenter 
vill vi ta reda på mer om hur elever lär sig matematik på bästa sätt. Syftet 
med studien är att ta reda på hur man kan arbeta med öppna och slutna 
uppgifter i matematikundervisningen. Öppna uppgifter har många rätta svar, 
medan slutna enbart har ett. Syftet med studien är också att undersöka vilken 
av dessa två uppgiftstyper som elever upplever som roligast och hur lärare 
kan arbeta med sådana uppgifter. De deltagande eleverna kommer att få lösa 
en öppen och en sluten uppgift. Därefter kommer de att intervjuas. Detta 
samtal kommer att spelas in på ljudfil, transkriberas och sedan analyseras. Du 
som informant kan när som helst avbryta studiedeltagandet utan att behöva 
ange orsak. Intervjun beräknas att ta ca 10 minuter. Materialet kommer att 
behandlas konfidentiellt under hela processen. Vi kommer att förvara 
intervjumaterialet inlåst så det inte kan läsas av obehöriga. Endast vi 
författare och vår handledare kommer att ta del av intervjumaterialet. Det 
analyserade resultatet från intervjun kommer att användas i vårt 
examensarbete och du som informant det vill säga du och ditt barn har rätt att 
ta del av resultatet efteråt om så önskas. Hela studieprocessen kommer att 
utföras under handledning av universitetsadjunkt Berit Roos Johansson.  
 
 
Jag samtycker till att mitt barn medverkar i ovanstående studie, jag har fått 
information om att deltagandet är frivilligt och att mitt barn när som helst kan 
avbryta sin medverkan utan att behöva ange någon speciell orsak. 
 
Datum och ort..................................................................... 
Namnunderskrift.................................................................. 
Kontaktuppgifter................................................................... 
Namnförtydligande................................................................ 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 
Sofia Persson, student       Emmelie Havskog, student        Rebecca Persson, 
student 
 
Handledare Berit Roos Johansson, universitetsadjunkt  
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Bilaga 2 Intervjuguide  
 
Uppgift 1 
Vad är det du/ni ska göra? 
Hur tänker du/ni? 
Eleverna visar och säger att de tar hjälp av divison och skriver 80/4 : Varför 
tar du 80/4? 
Hur skulle man kunna lösa den på ett annat sätt? 
 
Uppgift 2 
Vad är det du/ni ska göra? 
Hur tänker du/ni nu?  
Hur skulle man kunna lösa den på något annat sätt? 
 
Samtalet efter de har löst båda uppgifterna: 
Hur kände du inför de olika uppgifterna? 
Vilken uppgift gillade du bäst? Varför?  
Vilken uppgift var roligast att lösa? Varför?  
Vad var det för skillnad på uppgifterna?  
 
Vilken typ av uppgift gillar ni bäst? Uppgifter där det bara finns ett rätt svar 
som uppgiften med glassen eller som uppgiften med godiset där man kan få 
många olika rätt svar? 
 
Frågor till lärarna: 
Jobbar ni med problemlösning? Hur gör ni? Vilken typ av uppgifter jobbar ni 
med?  
Har eleverna någon inverkan på undervisningen och på hur de ska arbeta med 
ett visst område?  
Vad är syftet med uppgifterna? 
Vad innebär slutna uppgifter respektive öppna uppgifter?  
Hur ser du på begreppet ”problemuppgifter”? 
Vilken typ av problemuppgifter, öppna eller slutna, upplever du att eleverna 
helst arbetar med?  
Varför tror du att det är så? Vad tror du att det beror på?  
Vad ska man göra för att eleverna ska gilla att jobba med båda typerna?  
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
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Bilaga 3 Problemuppgifterna 
De öppna problemuppgifterna 
 
1. Lisa och Pelle har 18 kr var. 
 
Godis 
Ferraribilar…………….1:- 
Jordgubbsrem………….3:- 
Marabou……………...10:- 
Hallon/Lakritsskalle…..2:- 
 
Ge tre förslag på vilka godtas och hur många de kan köpa för exakt 18 kr.  
 
2. Lina och hennes storebror skulle få sin favoritmat, köttbullar med 
makaroner. Pappa åt tio köttbullar och mamma åt åtta stycken. Lina åt 
dubbelt så många som hennes storebror. Hur många köttbullar åt Lina och 
hennes bror tillsammans?  
 
 
3. Anna och hennes familj åkte ut till sin sommarstuga. De skulle äntligen 
plocka årets skörd av jordgubbar. Men när de kom fram såg de under staketet 
tolv djurben stövla runt i jordgubbslandet. Vilka djur mumsade i sig alla 
jordgubbarna? 
 

De slutna problemuppgifterna  
 
1. Fyra glassar kostar 80 kr. Hur mycket kostar varje glass om alla glassar 
kostar lika mycket? Visa hur du löser uppgiften.  
 
2. Tidigt en morgon när det var alldeles lugnt och tyst ute tittade Lasse ut 
genom fönstret. Han såg 16 djurben stå i mammas grönsaksland. Hur många 
djur stod där om varje djur har fyra ben? 
 
3. En vårmorgon klev Lisa upp tidigt. Det var 5 grader ute, men hon förstod 
att det skulle bli en skön dag ändå. När klockan var ett var det tio grader 
varmare än på morgonen. Hur varmt var det klockan ett? 
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Bilaga 4 Sammanställning av elevintervjuer  
Skola 1  
 

Polyas 4 
faser 

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 

Att förstå 
problemet 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 1- Ja jag vet. 
Elev 2- Ja jag med. 
Man ska räkna ut 
hur mycket en 
glass kostar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Tre godisar 
för 18 kronor. 
Elev 2- då kan vi 
ge förslag på alla.  
Sofia- Vad är det 
ni ska göra? 
Elev 1- Vi ska göra 
en godispåse för 18 
kr.  
Elev 2- Ja så får 
man välja 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 2- Men det 
beror ju på hur 
många de är. 
Elev 1- Mm, men 
om alla kostar lika 
mycket så är det 
väl 10 kr? Eller? 
Elev 2- Hur får du 
fram 10? Det är ju 
fyra glassar. 
Sofia- Vad är det 
ni ska räkna ut? 
Elev 2- Ja alltså 
det är ju fyra 
glassar för 80 kr. 
Vad kostar en 
glass, det ska vi 
räkna ut. 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgift 2 
Elev 2- De ska 
handla för exakt 18 
kr var. 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Sofia- Hur tänker ni 
kring uppgiften? 
Elev 1- Fyra glassar 
kostar ju 80 kr. Vad 
kostar en glass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgift 2 
Elev 1- Vi ska välja 
vilka godisar vi 
helst vill ha och dela 
upp det så det blir 
18 kr. 
 

Att göra 
upp en 
plan 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- ja du tar ju 
8 delat på 4. 
Elev 2- nej 80 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- ja just det, 
då kostar de 20.  
Sofia- Hur tänker 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- Fyra glassar 
kostar ju 80 kr. 4 
gånger vadå är lika 
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delat på 4 
Elev 1- Ja 80 delat 
på 4 och det är ju 
20. För då kostar 
varje 20 kr och då 
kostar varje lika 
mycket. 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Vi kan 
köpa 18 
ferraribilar. 18 kr. 
Elev 1- 18 
ferraribilar, kan vi 
inte ta något lite 
svårare?  
Elev 2- Jo, 
jordgubbsremm, ja 
eller så tar vi 1 
marabou och så tar 
vi 2 
jordgubbsremmar 
och 1 
hallonlakritsskalle.  

du? 
Elev 1 - 4 gånger 
20 är väl 80. 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Allt detta 
blir ju 16, så tar 
man ju 2 stycken 
hallonlakritsskallar
.  
Elev 2- Jag tänker 
6 gånger 3 så att 
det blir 6 
jordgubbsremmar.  
Elev 1-  Nu tänker 
jag att man tar 1 
marabou, 2 
jordgubbsremmar 
och 2 ferraribilar.  

med 80. Eller 80 
delat på 4.  
Elev 2- 4 gånger 
någonting är 80. 
Elev 1- Nä 80 delat 
på 4 kan vi också 
skriva. 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- 1 marabou 
och 3 ferraribilar 
och 1 jordgubbsrem.  
Elev 1- Till exempel 
1 marabou, 2 
jordgubbsremmar 
och 1 
hallonlakritsskalle. 
Eller vad vill du ha? 
Elev 2- Aa vi kan ta 
en 
hallonlakritsskalle.  
Och sen kan man ta 
18 ferraribilar, ska 
vi göra det? 
Elev 1- Ja det kan vi 
väl göra.  
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Att 
genomför
a planen 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 2- Aa vi 
skriver 4 delat på 
80 är lika med. 
Eleverna skriver 
Elev 1- Aa 20 delat 
på 80, eller nä 80 
delat på 4 är lika 
med 20 kr. Så kan 
du skriva “ kostar 
varje glass” 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Men då 
kan vi skriva det. 
10+3+3+2. 
Elev 2- Nej vi 
skriver en marabou 
+ två 
jordgubbsremmar 
+ en 
hallonlakritsskalle. 
Eleverna skriver. 
Elev 2- Då tar vi 
väl, vi tar 8 
hallonlakritsskallar
. 
Elev 1- Fast vi får 
ju plussa på något 
riktigt tycker jag. 
Så vi kan ju ta. 
Elev 2- Vi tar 6 
hallonlakritsskallar
. 
Elev 1- Det blir 
tolv 
Elev 2- Aa också 
tar vi.. och två 
jordgubbsremmar. 
Eleverna skriver 
Elev 1- Kan vi inte 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- 4 gånger 
20 är väl 80. Så de 
kostar 20 kr. 
Eleven skriver ner 
det. 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Eleven 
skriver = 
1+3+10+2+2+2 
Elev 2- Eleven 
skriver = 
6x3=18 
Elev 1- Eleven 
räknar högt, 10, 16, 
18. 
 
 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Eleverna skriver  
Elev 2- ska vi pröva 
först med 20. 20 
gånger 4, vad är 
det? 
Eleverna gör 
tjugohopp, 20, 40, 
60, 80.  
Elev 1- Det ska nog 
vara 20 där. 
 
Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Eleven 
skriver. 
Elev 1- Det är 15 kr. 
Ska vi ta... 
Elev 1- Aa nu blir 
det 16. Ska vi ta 1 
hallonlakritsskalle? 
Elev 2- Ja 
Elev 1- Eleven 
skriver= 1 
marabou+2 
jordgubbsremmar+
1 hallonlakritsskalle 
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ta 10 ferraribilar  
Elev 2- Och 2 
jordgubbsremmar 
och 1 
hallonlakritsskalle 
Eleverna skriver 

Att se 
tillbaka  

Den första slutna 
problemuppgiften  
Sofia-  Finns det 
något annat sätt 
man kan räkna ut 
det på? 
Elev 2- man kan ju 
ta 20+20+20+20. 
Eller 4 gånger 20. 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Sofia- Finns det 
något annat sätt 
som man kan lösa 
uppgiften på?  
Elev 1- 80 delat på 
20, eller 80 delat 
på 4 menade jag.  

Den första slutna 
problemuppgiften  
Sofia- Finns det 
något annat sätt ni 
kan räkna ut det på?  
Elev 2- Plus kan 
man räkna ut det på 
också. 
20+20+20+20 



  
 

VIII 

Elev 1- Aa. Eleven 
skriver. Är lika 
med 80. 
20+20+20+20, det 
får du skriva. 
Sofia- Hur tänker 
ni när ni använder 
plus? 
Elev 1- Jag testar 
mig fram, kanske 
först 
10+10+10+10, och 
ser vad det blir. 
Det måste ju bli 80 
och alla måste 
kosta lika mycket.  
Elev 2- Sen kan du 
ta minus, nej det 
kan du inte. 
Elev 2 - Nej det 
kan du inte 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Sofia- Finns det 
fler lösningar? 
Elev 2- Ja det kan 
man säkert. Jag 
vet, man kan ta 1 
marabou, 2 
ferraribilar och 2 
jordgubbsremmar. 
Elev 1- Det finns 
jättemånga svar, 
man kan ta 18 
ferraribilar. 
Sofia- Vad är 
skillnaden på 
uppgift 1 och 
uppgift 2? 
Elev 2- Här (det 
öppna) ska du 

Elev 2- Mm.  
Eleverna skriver  
Elev 2- Du kan ju 
ta plus. 
20+20+20+20. 
Sofia- Hur tänker 
ni när ni använder 
plus då? 
Elev 1- Man tar 
plus så många 
gånger som det står 
(4). 
Elev 2- Jag plussar 
ihop 20 plus 20 
och de andra 
20:orna blir 40, så 
det inte blir så 
många tal. Så jag 
tar 40+40. 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Sofia- Finns det 
andra sätt att lösa 
denna uppgiften 
på? 
Elev 1- Ja det finns 
rätt många andra 
sätt, 18 ferraribilar.  
Elev 2- 1 marabou, 
2 jordgubbsremmar 
och 1 
hallonlakritsskalle 
Sofia- Vad är det 
för skillnad på 
dessa två 
uppgifterna? 
Elev 1- Här (den 
öppna) ska du 
räkna så att du får 

Sofia- Hur tänker ni 
då när ni räknar med 
plus? 
Elev 1- Att det 
måste vara lika 
mycket varje tal, 
ifall man ska få det 
till ett jämnt tal. Jag 
provar 10+10+ tills 
jag kommer till 80, 
men det ska vara 4 
tal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Sofia- Kan ni hitta 
några mer lösningar 
på denna uppgiften?  
Elev 2- 9 
hallonlakritsskallar 
Elev 1- Eller 6 
jordgubbsremmar  
Sofia- Hur kände du 
inför de olika 
uppgifterna? 
Elev 1- De var 
roliga för jag gillar 
matte.  
Elev 2- Ja, det var 
roligt att jobba med 
en kompis.  
Sofia- Vilken 
uppgift gillade du 
bäst och varför 
gjorde du det? 
Elev 2- Denna (den 
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räkna mer till 18 så 
det blir 18. Och här 
(det slutna) ska du 
se hur mycket det 
kostar.  
Elev 1- Här (den 
öppna) ska du 
räkna uppåt på den. 
Sofia- Om ni tittar 
på svaren på båda 
uppgifterna, vad är 
skillnaden då? 
Elev 1- Här (den 
öppna) är det olika 
svar  
Elev 2- Här (den 
slutna) har du 
kronor och här har 
du mycket så att du 
kan köpa vad du 
vill. Här har du 
bara 18 kr. 
Elev 1- Här (den 
slutna) har du bara 
ett svar. Det finns 
olika svar i den. 
Eleven pekar på 
den öppna 
uppgiften.  
Elev 2- Ja här (den 
slutna) har du bara 
ett svar och här 
(den öppna) har du 
minst 10 svar.  
Sofia- Hur kände 
du inför de olika 
uppgifterna? 
Elev 1- De var 
lätta. 
Elev 2- Ja, för man 
visste svaret direkt. 
Sofia- Vilken 
uppgift gillade du 
bäst och varför 

talet, på olika sätt. 
Där (den slutna) 
ska du bara svara 
på det. Här är mer 
gånger än plus än 
där, eller man kan 
använda gånger 
här.  
Elev 2- Jag säger 
samma. 
Sofia- Hur kände 
du inför de olika 
uppgifterna? 
Elev 1- Rätt lätta 
Elev 2- Ja, men 
den andra 
uppgiften fick man 
skriva tre svar så 
den var rolig. 
Sofia- Vilken 
uppgift gillade du 
bäst och varför 
gjorde du det? 
Elev 2- Den första 
(den slutna 
uppgiften) för då 
tänker man mer för 
det finns bara ett 
svar.  
Elev 1- Den första 
också för den hade 
bara ett svar 
och  blir man klar 
snabbare.  
Sofia- Vilken 
uppgift var roligast 
att lösa? 
Elev 1- Den första 
uppgiften (den 
slutna). Då går det 
snabbare och man 
får spela.  
Elev 2- Samma 
(den slutna 

öppna uppgiften) för 
den är lite svårare.  
Elev 1- Jag gillade 
den (den öppna 
uppgiften) också för 
att jag fick 
bestämma svaret 
själv.  
Sofia- Vilken 
uppgift var roligast 
att lösa? 
Elev 1- Denna (den 
öppna) för då får 
man välja vilka man 
vill ha för det finns 
många svar. 
Elev 2- Samma, för 
det finns jättemånga 
svar och det är 
roligare. Då kan 
man bestämma 
själv.  
Sofia- Vad är 
skillnaden mellan 
dessa uppgifter? 
Elev 1- På första 
uppgiften ska man 
räkna hur mycket en 
glass kostar ifall 4 
kostar 80. Och på 
godisen ska man 
räkna ut hur mycket 
de kan få för 18 kr.  
Elev 2- Ja det finns 
flera svar på uppgift 
2 (den öppna) och 
bara 1 på den (den 
slutna)  
Sofia- Om ni skulle 
få ungefär samma 
typ av uppgifter 
igen, vilken skulle 
ni vilja ha då? En 
uppgift där det finns 
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gjorde du det? 
Elev 2- Den första 
(den slutna 
uppgiften) för den 
gick snabbast att 
göra.  
Elev 1- Jag gillade 
denna (den öppna 
uppgiften) för jag 
fick välja själv.  
Sofia - Vilken 
tyckte ni var 
roligast att lösa? 
Elev 2- Den första 
(den slutna) var 
roligare. Man 
behövde inte skriva 
så mycket bara 
räkna ut.  
Elev 1- Jag tyckte 
den (den öppna) 
för att jag gillar att 
räkna uppåt och jag 
gillar att skriva. 
Sofia-  Om ni 
skulle få ungefär 
samma typ av 
uppgifter igen, 
vilken skulle ni 
vilja ha då? En 
uppgift där det 
finns massa olika 
svar eller en 
uppgift med bara 
ett rätt svar?  
Elev 1- Eleven 
pekar på den 
öppna uppgiften  
Elev 2- Jag hade 
tagit första (den 
slutna) för att där 
finns bara ett svar, 
man skriver 
mindre. 

uppgiften) för ifall 
det finns mer olika 
svar blir det 
svårare ifall man 
ska säga 
jättemånga svar. 
Och man tänker 
mer när det bara 
finns ett rätt svar.  
 

massa olika svar 
eller en uppgift med 
bara ett rätt svar?  
Elev 2- En uppgift 
med flera olika svar 
Elev 1- Ja en 
uppgift med flera 
olika svar för då kan 
man ju tänka lite 
mer på olika svar. 
Elev 2- den också 
(den öppna) för då 
kan man ju tänka 
lite mer på olika 
svar för att det finns 
mer svar. 
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Bilaga 5 Sammanställning av lärarintervju 1  
 
Sofia- Vad innebär slutna uppgifter respektive öppna problem?  
Lärare 1- Fermiproblem är öppna. Öppna är till exempel när det inte står 
några tal, till exempel Lisa simmar i sin mammas pool, hur mycket simmar 
hon? Då ritar kanske eleverna upp en pool, den är 19 meter ritar dem. De kan 
själva bestämma hur stor bassäng de vill ha. Det är väldigt öppet för eleven 
själv. En sluten uppgift är när man ska komma fram till ett tal. Hur man 
kommer fram till svaret är dock öppet, vissa tänker multiplikation medan 
andra tänker addition till exempel. Det finns problemlösningar som är styrda 
och vill att man ska räkna på ett visst sätt.  
Sofia- Jobbar ni med problemlösning? Hur gör ni?  
Lärare 1- Vi jobbar områdesvis med problemlösning utöver de som finns i 
matteboken. Vi börjar ofta med gemensamma problem i en etta därefter får 
de egna problem. Det finns problemlösning i många områden, volym, längd, 
plus med mera. Vi arbetar efter en tankegång, först vill jag att barnen ska 
förstå problemet. De ska läsa uppgiften själva först, minst tre gånger. Eleven 
måste ställa frågorna: vad är det jag ska ta reda på? Vad får jag reda på i 
problemet? Kan jag använda mig av konkret material, kan jag rita med bild? 
Jag vill lära eleverna att rita tidigt på grund av att det då blir tydligare för 
dem. Därefter skriver de på mattespråk och med mattesymboler. När de har 
gjort sina uträkningar, ska de fråga sig själva är det här svaret rimligt?  
Sofia- Har eleverna någon inverkan på undervisningen och på hur de ska 
arbeta med ett visst område?  
Lärare 1- Nej inte direkt. Det är jag som väljer vilka typer av uppgifter vi 
ska jobba med, om det är öppna eller slutna uppgifter. Det är oftast jag som 
bestämmer hur de ska arbeta, alltså om det är enskilt, par eller i grupp. Ibland 
får de dock möjligheten att välja om de vill jobba enskilt eller i par. Sedan tar 
vi upp svaren i en diskussion på slutet när alla är klara.  
Sofia- Vilken typ av uppgifter? syftet med uppgifterna? 
Lärare 1- Jag vill ha nästan bara öppna framförallt i ettan. Jag vill inte att 
eleverna snöras in på att det bara finns ett rätt svar. Ett matteproblem kan 
vara hur du tänker, vilket är det som räknas. Sen i tvåan och framåt kan man 
fortsätta mer med slutna. Det måste ju finnas variation. Syftet med 
problemlösning är att det är utmanande. De som är snabba och blir färdiga 
snabbt i vanliga fall är inte alltid de som är bäst på problemlösning. De som 
är duktiga på problemlösning är snarare de som är långsamma i vanliga fall.  
Sofia- Hur ser du på begreppet ”problemuppgifter? 
Lärare 1- Problemuppgifter tränar eleverna på att inte ge upp. Man tränar 
många områden inom problemlösning och att tänka strategiskt. Man måste 
ofta vara duktig för att klara slutna uppgifter eftersom där enbart finns ett rätt 
svar.   
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Sofia- Vilken typ av problemuppgifter, öppna eller slutna, upplever du att 
eleverna helst arbetar med?  
Lärare 1- Jag har inte sett nått typiskt så, utan det varierar mycket vilka 
elever som tycker vilket. En del som är duktiga och snabba har problem med 
att lösa fermiproblem alltså öppna uppgifter. De tycker sådana problem är 
jättesvåra. Medan elever som är kluriga av sig tar dem uppgifterna som en 
utmaning och har stor koll på det och är duktiga på de öppna frågorna. De 
som är snabba ser bara resultatet och ser inte vägen dit. Hur du tänker är det 
intressanta inte vad svaret blir. I min klass skulle jag uppskatta att hälften av 
eleverna gillar öppna bäst och andra hälften gillar slutna bäst.  
Sofia- Varför tror du att vissa elever gillar slutna bättre och vise versa? Vad 
tror du att det beror på? 
Lärare 1- Jag tror det har med att göra att de snabba eleverna vill lösa 
uppgifter snabbt. När det är något klurigt som kräver att man tänker och 
lägger ner tid så blir de irriterade. De elever som gillar utmaningar brukar 
gilla kluringar, därav är öppna uppgifter roligare för dem.  
Sofia - Vad ska man göra för att eleverna ska gilla att jobba med båda 
typerna?  
Lärare 1- Uppmuntra dem och undvika att ge de för svåra uppgifter, då blir 
det övermäktigt. Men man ska heller inte ge de för lätta, för då är det tråkigt. 
Sofia - Vad har du för utbildning? 
Lärare 1- 1-6 
Sofia- Hur länge har du arbetat som lärare? 
Lärare 1- 13 år 
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Bilaga 6 Sammanställning av elevintervjuer  
Skola 2  
 

Polyas 
fyra faser 

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 

Att förstå 
problemet 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 1- Ja man ska 
få fram hur mycket 
glassarna kostar. 
Elev 2- Ja precis, de 
ska kosta lika 
mycket. 
 
 
Den första öppna 
uppgiften 
Elev 1- Man ska 
räkna ut vad man 
kan köpa. 
Elev 2: Ja, exakt. 
Tre förslag. 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 1 & 2- Räkna 
ut vad glassarna 
kostar 
 
 

Den första öppna 
uppgiften 
Elev 1- Kolla hur 
mycket du kan 
köpa. 
Elev 2- Ja, räkna ut 
så det blir exakt 18. 

Den första slutna 
problem 
uppgiften  
Elev 1- Superlätt! 
Räkna ut hur 
mycket glassarna 
ska kosta. 
Elev 2- Ja, exakt. 
 
Den första öppna 
uppgiften 
Elev 1- Du ska 
hitta olika 
lösningar. 
Elev 2- Ja, hitta 
hur vilka godisar 
du kan köpa för 18 
kronor. 

Att göra 
upp en 
plan 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- Ja nu måste 
man tänka hur man 
ska börja räkna. 
Elev 2- Ja och då 
kan man tänka på 
alla räknesätten.  
Elev 1- plus, minus, 
delat med och 
gångertabellen. 
Elev 2- Ja eller ja. 
Man kan säga 
addition, 
subtraktion, division 
och multiplikation 
också. 
Elev 1- Ja just ja, så 
heter det. Men då 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 2- Det bästa 
är ju först att tänka 
vad man måste ha 
för räknesätt. 
Elev 1- Ja det är 
bra för då kan man 
räkna ut sen. 
Elev 2- Så om man 
tänker så här då att 
man till exempel 
tänker minus så går 
ju inte det. 
Emmelie- Okej, 
varför går det inte 
med minus? 
Elev 2- För vad ska 
du ta minus med? 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 1- Det är bara 
att räkna med 
division. 
Elev 2- Ja men 
precis. Det ska 
vara division för 
att det står att 
glassarna ska kosta 
lika mycket. 
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tänker jag minus… 
eller ja, subtraktion 
då. 
Emmelie- Jaha 
okej. Vill du 
förklara hur du 
tänker då? 
Elev 1- Ja men 
alltså, om jag tar 80-
4…så. Eller nej. Det 
kan ju inte bli rätt 
ju. 
Elev 2- Nej. De ska 
ju kosta lika 
mycket, glassarna 
alltså. 
Emmelie- Ja precis. 
Vad händer om man 
tar 80-4? 
Elev 1- Då 
försvinner bara 4 
från 80 typ och då 
blir det 76. Och det 
blir konstigt för en 
glass kan inte kosta 
76 om alla glassar 
ska kosta lika 
mycket. 
Elev 2- Precis för 
76 gånger 4 skulle 
bli mycket mer. 
Emmelie- Ja gånger 
4 säger du där. Vad 
fick du gånger 4 i 
från? 
Elev 2- Eh, det står 
ju 4 där i uppgiften. 
Emmelie- Ja, helt 
rätt. Men kan du 
förklara lite mer hur 
du tänker? 
Elev 2- Jag vet inte 
riktigt…eller ja. 
Elev 1- Jag tror att 

Du kan ju inte ta 80 
minus 4 typ. 
Elev 1- Nej för det 
blir ju (räknar på 
fingrarna) 76 och 
det säger ju 
ingenting för 
frågan är ju hur 
mycket varje glass 
kostar och de ska ju 
kosta lika mycket. 
Elev 2- Ja och då 
kan man tänka att 
varje glass ska 
kosta lika mycket 
och då måste man 
dela upp det. 
Elev 1- Ja och då är 
det delat med, 
alltså division då. 
Elev 2- Amen, 
precis det jag skulle 
säga ju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ja och här 
får man prova sig 
fram. Här går det 
inte lika snabbt att 
lösa som den 
andra. 
Elev 1- Ska vi göra 
tre var? 
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du tänkte för att det 
är delat med man 
ska ta. 
Emmelie- Ja, det är 
alltså division ni ska 
använda? 
Elev 1 och 2- Ja! 
 
Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1- Man får 
tänka vad de kostar 
och sen räkna ut. 
Elev 2- Ja typ tänka 
att man tar en 
Marabou typ och 
sen komma på vad 
man kan köpa mer. 

Elev 2- Man ska ge 
tre olika förslag på 
vilka godisar Lisa 
och Pelle kan köpa 
för exakt 18 
kronor. Och de har 
ju 18 kronor var. 
Elev 1- Men vi är 
ju två… ska vi 
komma på själva då 
eller alltså jag fattar 
inte. 
Emmelie- Ja ni kan 
väl försöka komma 
på tre lösningar 
var? 
Elev 1- Då får man 
tänka vad de kostar 
och sen räkna. 
Elev 2- Ja exakt så. 

Elev 2- Tre var? 
Elev 1- Ja du kan 
väl tänka vad Lisa 
kan köpa så tänker 
jag vad Pelle kan 
köpa då? 
Elev 2- Ja smart! 
 

Att 
genomföra 
planen 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ja så man 
tar 80 och så delar 
man det i 4. Vad 
tycker du? (säger till 
Elev 1) 
Elev 1- Ja så tänker 
jag också för man 
kan inte ta tvärtom, 
alltså 4 delat med 
80 för det blir ett 
annat tal. Vi skriver 
först 80/4. 
Elev 2- Ja, eftersom 
80 ska delas på lika 
stora delar och det 
är 4 glassar de ska 
köpa. 
Elev 1- Ja och då 
måste man ta 80 
delat på 4. 
Elev 2- Ja och det 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Elev 1- Ja, som vi 
sa för att det ska 
delas upp och det 
ska vara lika 
mycket. 
Elev 2- Ja och då 
ska man ta 80 delat 
på 4. Så jag skriver 
det här på pappret 
nu. 
Elev 1- Ja jag 
skriver också. 
Elev 2- Ja och då 
delar man bara och 
det blir 20. 
Elev 1- Jaaa…jag 
måste tänka lite… 
om man tar 80 
delat på 4. Alltså 
jag tänker högt för 
mig själv nu bara, 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 2- Ja det är ju 
bara att ta 80 delat 
på 4 och sen är det 
klart. Eller ja det är 
ju klart när man 
räknat ut det och 
svaret är 20. Det 
ser jag med en 
gång. 
Elev 1- Ja det gör 
jag med. 
Emmelie- Okej, 
hur kan ni se det 
med en gång? 
Elev 1- För jag kan 
det bara. 80 delat 
med 4 är liksom 
20. Du tar 20 fyra 
gånger och får 80. 
Elev 2- Ja precis. 
Det är alldeles för 
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blir 20. 
Elev 1- Ja det blir 
det för 20 gånger 4 
är 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Man kan 
börja att plussa ihop 
alla godisarna. 
Alltså vad alla 
kostar tillsammans. 
Eller det behövs nog 
inte. 
Elev 2- Nej men 
man kan tänka 
typ… ja att man har 
18 kronor var. Du 
har 18 och jag har 
18 och så ska vi 
köpa godis. Här står 
det typ ”Marabou 
10 kronor”. Ja och 
köper man den så 
blir det… eh, 18 
minus 10 och då har 
man 8 kronor kvar. 
Elev 1- Ja och då 
skulle man typ 
kunna köpa åtta 

hehe. Då kan det 
vara svårt men om 
man tänker att man 
håller för nollan så 
står det 8 delat på 4 
istället och det blir 
2. Så då sätter… ja 
men det blir 20. 
Det är rätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Ja okej, jag 
tänker så här då. 
Första förslaget är 
att det går att köpa 
9 skallar för de 
kostade 2 kronor 
styck. Ja, 9 gånger 
2 då alltså som blir 
18. Ja och nästa 
förslag är att det 
går att köpa arton 
stycken ferraribilar 
för de kostar 1 
krona var så ja, ni 
fattar. 18 liksom 
för 1 18 gånger blir 
18. Ja och sista 
förslaget som jag 
har är att man kan 
köpa en av varje 
men sen får man 

lätt. Vi går liksom i 
trean. 
Emmelie- Ja men 
ibland är det lätt 
men man 
måste  ändå 
försöka förklara 
hur man tänker så 
att de som kanske 
inte tycker att det 
är lika lätt också 
kan förstå. 
Elev 1- Ja det är 
klart. Men alltså 
man tänker 80 
delat på 4. Alltså ja 
det är svårt att 
förklara hur jag 
tänker. 
Elev 2- Ja man kan 
väl tänka så här då 
att man håller för 
nollan och får då 8 
delat på 4 och det 
är ju 2. Sen tar 
man tillbaka nollan 
och får 20. Så 
skulle jag förklara. 
 
Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1- Jag börjar 
då. Jag har en 
Marabou och åtta 
ferraribilar, 18 
ferraribilar och sen 
har jag 6 
jordgubbsremmar. 
Alla de förslagen 
blir exakt 18 
kronor. 
Elev 2- Ja och jag 
hade också 18 
ferraribilar. Det 
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Ferraribilar också. 
Så kostar det 18 
kronor. 
Elev 2- Ja men 
precis. Det kan man 
göra. 

köpa två 
ferraribilar extra 
för en av varje blir 
bara 16 och de 
skulle handla för 
exakt 18 och då 
måste man plussa 
på två till på 16 och 
då får man 18. 
Elev 2- Jag hade 
typ samma fast inte 
riktigt. Första 
förslaget var som 
ditt sista. Alltså att 
man köper en av 
varje och sen ja… 
han sa ju allt nu så 
jag säger inte igen 
men jag tänkte i 
alla fall samma där. 
Förslag 2 som jag 
har är att det går att 
köpa en Marabou 
och sen fyra 
stycken skallar för 
de kostar 2 kronor 
styck. Och då tar 
man 10 plus 2 plus 
2 plus 2 plus 2 och 
det blir 18. Och sen 
det sista förslaget 
är att man kan köpa 
en Marabou och 
sen två 
jordgubbsremmar 
och sen hade 
jag…eh, två 
ferraribilar där med 
då. För en Marabou 
är 10 kronor, två 
jordgubbsremmar 
är 6 kronor och två 
ferraribilar är 1 
eller jag menar 2 

blir 18 kronor. Sen 
hade jag en 
Marabou och fyra 
jordgubbsremmar. 
Det blir 18 kronor. 
Sen har jag också 
att man kan köpa 
nio sådana där 
skallar. Det blir 18 
kronor. 
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kronor. Ja och då är 
det 10 plus 6 plus 2 
och det är 18. Så! 
 
 

Att se 
tillbaka 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Emmelie: Hur 
skulle man kunna 
lösa den på något 
annat sätt? 
Elev 1- Hm… jadu. 
Elev 2- Jag vet inte 
riktigt… man får väl 
typ tänka… 
Elev 1- Alltså. Det 
är svårt nu när man 
tänkt såhär hela 
vägen. 
Elev 2- Ja om man 
skulle tänka typ 
addition istället så 
skulle man ju typ få 
börja gissa vad man 
skulle plussa med 
varandra. 
Elev 1- Ja och då 
kanske man börjar 
på typ 10 och 
plussar det 4 gånger 
och det skulle ju 
bara bli 40 så då blir 
det ändå fel. 
Elev 2- Ja fast… ja 
just det men då har 
man ju fått 40 och 
det är ju hälften av 
80 så då ser man ju 
att man ska ta 
dubbelt på det man 
plussar också isåfall 
och då blir det 20. 
Elev 1- Ja precis. 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Emmelie: Är ni 
helt säkra? 
Elev 2- Ja för man 
kan kontrollera att 
man räknat rätt. 
Elev 1- Ja det 
brukar vi alltid göra 
när man 
räknat…kontrollera 
med ett annat 
räknesätt. 
Elev 2- Då 
kontrollerar jag 
med gånger. Så då 
tar man 20 gånger 
4 och det blir 80. 
Elev 1- Ja och jag 
kontrollerar med 
plus då så tar 20 
plus 20 plus 20 
plus 20 och det blir 
80. 
Emmelie: Så då är 
svaret 20? 
Elev 1- Japp, 
glassarna kostar 20 
kronor styck. 
Elev 2- Yes, det är 
svaret. Inget annat. 
Emmelie- Skulle 
man kunna lösa den 
på något annat sätt, 
än med division 
då? 
Elev 1- Hm ja 
alltså det går väl 

Den första slutna 
problemuppgiften  
Emmelie- Kan 
man lösa den på 
något annat sätt? 
Elev 1- Ja alltså 
det går väl kanske 
men division är ju 
lättast för det ska 
ju delas på lika 
mycket. 
Elev 2- Ja exakt så 
något annat 
räknesätt skulle 
vara svårt. 
Elev 1- Ja alltså du 
kan väl ta plus 
kanske men det är 
ju svårt att veta 
vad du ska plussa 
isåfall för du kan 
ju inte ta 80 plus 4. 
Det är ju de enda 
siffrorna som står i 
uppgiften. 
Elev 2- Ja och då 
måste du isåfall 
gissa dig fram. Typ 
börja på 10 och ja 
plussa det fyra 
gånger då men 
nähä, det blir ju 40. 
Så då får man 
liksom pröva sig 
fram. 
Elev 1- Ja det kan 
man ju göra men 
enklast är ändå att 
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Men enklast är ändå 
att ta delat med på 
en gång. Men sen 
kan man kontrollera 
att man fått rätt svar 
och då kan man 
använda addition. 
Elev 2- Ja eller 
multiplikation då, 4 
gånger 20. 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Emmelie: Hur kan 
man räkna ut den på 
ett annat sätt? 
Elev 2- Man kan då 
till exempel ta… 
hm, 6 såna där 
jordgubbsremmar 
för en sån kostar 3 
kronor. Och då får 
man ta 6 gånger 3 
och det blir 18. 
Elev 1- Ja eller så 
kan man göra som 
jag tänkte, ta 6 plus 
6 plus 6. Eller nej, 
jag tänkte 3 plus 3 
plus 3…ja så 6 
gånger men det är ju 
samma sak för det 
blir ju 18 ändå. 
Elev 2- Haha, man 
kan köpa 18 stycken 
Ferraribilar. De 
kostar 1 krona 
styck. Det är mitt 
förslag. 
Elev 1- Ja och jag 

kanske men jag 
kommer inte på 
hur. 
Elev 2- Nej inte jag 
heller riktigt… 
division är ju 
enklast. 
Emmelie- Inte 
addition då? 
Elev 1- Nej det tror 
jag inte… 
Elev 2- Nej eller 
alltså vadå? Då 
måste man ju gissa 
då typ eller? För du 
vet ju inte vad du 
ska börja plussa 
isåfall. Jag tycker 
division är det du 
kan ta. 
Elev 1- Ja det 
tycker jag med. 
 
Den första öppna 
problemuppgiften 
Emmelie- Hur kan 
man räkna ut den 
på annat sätt? 
Elev 1- Alltså, vi 
har ju gett många 
förslag men man 
kan säkert komma 
på fler. 
Elev 2- Ja och sen 
kan man ju göra 
den svårare kanske 
med högre… vad 
heter det? Summa. 
Högre 
summa.  Men sen 
kan man ju också 
kontrollera det man 
gjort. 
Elev 1- Ja man kan 

använda division. 
Sen kan du istället 
kontrollera ditt 
svar med ett annat 
räknesätt då som 
typ plus eller 
gånger med då. 
Elev 2- Ja. 
Emmelie- Okej. Ni 
hittar inget annat 
lösningssätt då? 
Elev 2- Nej eller 
alltså det är ju som 
vi sa att division är 
lättast. 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Ja och det 
är plus du ska ta 
här. 
Elev 2- Ja men du 
skulle ju 
egentligen kunna 
använda minus 
också men det kan 
bli krångligt. 
Emmelie- Hur 
tänker du då? 
Elev 2- Alltså då 
säger man 
att…eller du har 18 
kronor. Ja och då 
kollar man i listan. 
Så till exempel. Ja 
en Marabou kostar 
ju 10. Så då tar du 
18 minus 10. Sen 
tar du till exempel 
minus 3 kronor 
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tänkte att man 
kunde köpa 9 
hallon/lakritsskallar. 
De kostar 2 kronor 
styck och 9 gånger 
2 är 18. 
Emmelie- Kan ni se 
någon skillnad på de 
här båda 
uppgifterna då? 
Elev 1- Ja, den 
här… den första har 
ju bara ett svar. 
Elev 2- Ja precis. 
Den kan ju bara bli 
20. Det går inte få 
den till något annat. 
Emmelie- Inte? 
Elev 2- Nej. 
Elev 1- Nej, för det 
står ju att glassarna 
ska kosta lika 
mycket och då finns 
det bara ett svar. 
Men på den här 
andra finns det olika 
svar så alla kan ha 
rätt fastän man 
räknat olika. 
Elev 2- Ja det är 
mycket roligare då. 
Emmelie- Hur 
kände ni inför de 
olika uppgifterna?  
Elev 1- Det kändes 
bra 
Elev 2- Ja jag håller 
med. Vilken av de 
här uppgifterna var 
roligast? 
Elev 1- Jag tycker 
den här med 
godiset. 
Elev 2- Ja det 

kontrollera sina 
uträkningar igen 
och dubbelkolla att 
man gjort rätt.  
Emmelie- Ser ni 
någon skillnad 
mellan de båda 
uppgifterna? 
Elev 1- Hm, ja… 
Elev 2- Ja alltså det 
är ju olika frågor. 
Emmelie- Ja det är 
det. Ser ni någon 
annan skillnad? 
Elev 1- Ja här på 
första har vi ju bara 
ett svar men på 
andra frågan har ju 
vi till och med sex 
olika svar. 
Elev 2- Ja, det har 
vi ju. Det är 
skillnaden. Det 
finns ett svar på 
denna och flera på 
denna. 
Emmelie- Hur 
kände ni inför de 
olika uppgifterna? 
Elev 1- Det kändes 
bra. 
Elev 2- Ja. 
Emmelie- Vilken 
av uppgifterna var 
roligast att göra? 
Elev 1- Lätt den 
här sista. 
Elev 2- Ja men det 
tycker inte jag. 
Eller jo, haha jag 
menar att jag tycker 
det. 
Emmelie- Berätta 
varför ni tycker 

som 
Jordgubbsremmen 
kostar och sen kan 
du typ ta minus 2 
och minus 2 igen 
för två stycken 
skallar och sen tar 
du minus 1 för en 
ferraribil och då 
blir det noll kronor 
kvar och då har du 
alltså handlat…en 
marabou, en 
Jordgubbsrem, två 
skallar och en 
ferraribil. Men där 
är det krångligt att 
hålla reda på typ 
men det går ju. 
Emmelie- Ser ni 
någon skillnad 
mellan 
uppgifterna? 
Elev 1- Ja. 
Elev 2- Japp! En 
har ett svar, den 
andra flera. 
Elev 1- Ja, den här 
är mer…ja vad ska 
man kalla det. Typ 
ja, här har du bara 
ett svar. Men den 
andra är mer fri typ 
och kan ha fler 
svar. 
Emmelie- Hur 
kände ni inför de 
olika uppgifterna? 
Elev 1 och 2- Bra. 
Emmelie- Vilken 
uppgift är roligast? 
Elev 1- Ingen. 
Elev 2- Nej det 
tycker inte jag 
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tycker jag med. 
Emmelie- Berätta 
varför ni tycker det. 
Elev 1- För att där 
får man tänka lite 
mer och man kan 
komma på olika 
grejer. 
Elev 2- Ja precis, 
det tycker jag med. 
Det är kul för att 
man kan välja lite 
och så liksom. 
 

det? 
Elev 1- För att det 
är så bara. Det var 
kul när det var 
godis med för jag 
älskar godis och 
ska äta det ikväll. 
Emmelie- Haha 
vad gott! 
Elev 2- Jag tycker 
den var roligast för 
det var många svar. 
Många olika 
liksom. 
Elev 1- Ja sen var 
det kul för att man 
kunde räkna 
mycket. 
Elev 2- Ja det 
håller jag med om. 
Det är kul att räkna 
mycket. 
 
 

heller. 
Emmelie- Förklara 
hur ni menar. 
Elev 1- Det var ju 
för lätt, haha. 
Elev 2- Ja precis. 
Men alltså om man 
ska välja så tycker 
jag den andra med 
godiset (den 
öppna). 
Elev 1- Ja det 
tycker jag också 
isåfall. 
Emmelie- Berätta 
varför. 
Elev 1- För den 
har olika lösningar 
och där kunde man 
räkna mer. 
Elev 2- Ja det 
tycker jag med. 
Det fanns flera 
svar så då kan ju 
alla ha rätt. Till 
och med dom som 
kanske inte kan 
matte så bra. 
Elev 1- Ja och då 
tycker nog alla att 
det är roligt att 
vara med isåfall. 
När man kan känna 
att man kan även 
fast man inte är så 
bra kanske. 
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Bilaga 7 Sammanställning av lärarintervju 2 
 
Emmelie: Vad är öppna och slutna uppgifter? 
Lärare 2: Öppna uppgifter är sådana som har flera olika lösningar och flera 
svar. Slutna är sådana tal som har ett svar och en lösning. Det kan såklart 
finnas flera lösningar men svar finns det bara ett. 
Emmelie: Jobbar ni med problemlösning? 
Lärare 2: Ja vi gör det hela tiden nästan. Jag försöker alltid ta något sådant 
tal varje matematiklektion. 
Emmelie: Hur gör ni det? 
Lärare 2: För det mesta så skriver jag uppgiften på tavlan och så får eleverna 
lösa det enskilt. Ibland har de papper eller små White Board-tavlor, men för 
det mesta tar vi lösningen och svaret gemensamt på tavlan. Är alltid noga 
med att eleverna får tid att tänka och försöker se till att alla får svara. Det är 
alltid olika uppgifter. Ibland är det slutna och ibland öppna. Eleverna har 
även en egen problemlösningsbok som de kan ta fram att jobba med när de 
vill om de är klara med den ”ordinarie” matematikundervisningen. I den finns 
det massor av olika problemlösningsuppgifter inom alla områden i 
matematiken och det är både slutna och öppna uppgifter i den. Vi arbetar 
alltid med fyra steg vid problemlösning; Vad ska jag ta reda på? Hur får jag 
reda på det? Är svaret rimligt? Kan jag göra på något annat sätt? 
Emmelie: Har eleverna någon inverkan på undervisningen och på hur de ska 
arbeta med ett visst område? 
Lärare 2: Mestadels är det jag som styr och som bestämmer hur jag vill ha 
undervisningen. Sen är det inte så att jag inte är lyhörd mot vad eleverna vill, 
men det är jag som styr undervisningen. Ibland ger jag dock eleverna 
möjlighet att välja om de till exempel vill arbeta i par eller enskilt, om de vill 
jobba i matematikboken eller med någon annan matematikuppgift, till 
exempel deras problemlösningsbok då. 
Emmelie: Vilken typ upplever du att eleverna gillar bäst? 
Lärare 2: Öppna, helt klart. 
Emmelie: Varför tror du att det är så? 
Lärare 2: För då kan alla delta, även de som är svaga i matematik. Alla har 
möjlighet att kunna svara oavsett vilken nivå de ligger på i matematiken. Det 
är roligare med sådana uppgifter för mig som lärare också, för då får jag 
möjlighet att höra hur eleverna resonerar. Resonemangen blir i regel djupare 
vid öppna uppgifter än slutna. Men jag upplever också att eleverna gillar 
båda typerna. Ibland kör jag bara slutna för att kanske träna ett specifikt 
område. Mina elever är väldigt vana vid problemlösning och ibland blir det 
att vi gör det en hel lektion. Tror det är viktigt att arbeta mycket med båda 
typerna för att utveckla elevernas eget tänk och för att de ska nå längre inom 
matematiken. Jag tror att det hjälper den övriga matematiken så att säga, att 
jobba mycket med problemlösning. Eleverna får chans att resonera och de får 
chans att höra hur andra tänker. 
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Emmelie: Vilken utbildning har du? 
Lärare 2: Jag har utbildning inom 1-7. 
Emmelie: Hur länge har du arbetat som lärare? 
Lärare 2: Jag har arbetat som lärare i ca 20 år. Har även arbetat som lärare 
för vuxna vid ett tillfälle men det var bara en kort period. 
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Bilaga 8 Sammanställning av elevintervjuer  
Skola 3 
 

Pólyas 
fyra faser  

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3  

Att förstå 
problemet  

Den första slutna 
problemuppgiften 
Eleverna läser tyst 
och funderar en 
stund. 
Rebecca- Vill ni 
att jag ska läsa högt 
för er? 
Elev 1- Mm 
Rebecca- Läser 
uppgift 1. 
Eleverna sitter 
tysta och funderar 
en lång stund. 
Rebecca- Hur 
tänker ni? Hur kan 
man börja? 
Elev 2- Hur 
mycket en glass 
kostar. 
Rebecca- Mm, 
precis det är ju det 
man vill veta- hur 
mycket en glass 
kostar. 
Elev 2- 20. Det 
finns fyra glassar 
de kostar 80 
kronor. 
Elev 1- Mm 
Elev 2- Hur ska vi 
skriva det? 
Rebecca- Försök 
visa hur ni tänker. 
Elev 2 skriver 
20+20+20+20 
Rebecca- Hur 
tänkte ni, hur kom 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 2- Står det 
verkligen glasar? 
Elev 1- Aha, 
glassar, haha! 
Rebecca- Ja 
glassar ja, 4 glassar 
kostar 80 kr, hur 
mycket kostar varje 
glass om alla 
glassar kostar lika 
mycket? 
Eleverna funderar 
själva. De vågar 
nog inte riktigt 
jobba tillsammans. 
Elev 1 börjar 
skriva något. 
Rebecca- Hur 
tänker du nu? 
Elev 1- Fel. 
Rebecca- Jaha hur 
menar du då? 
Elev 1- Ja nu vet 
ja. 
Elev 2- Ska man 
rita? 
Rebecca- Ja det 
kan du göra. 
Eleverna funderar, 
ritar och skriver. 
De jobbar på 
varsitt papper. 
 
 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Här får ni 
er första uppgift. 
Försök lösa den 
tillsammans. 
Eleverna är tysta en 
stund. 
Rebecca- Prova att 
läsa högt och se om 
ni förstår bättre. 
Elev 1- Jag förstår 
bättre när jag läser 
tyst faktiskt. 
Eleverna är tysta 
igen. 
Rebecca- Vad är ni 
ska göra, vad är det 
man vill veta? 
Elev 1- Hur mycket 
de kostar för sig 
själv. 
Rebecca- Ja precis, 
hur kan man tänka 
då? 
Elev 1- Jag tänker 
att man rita upp och 
sen försöka lösa det 
med hjälp av det. 
Rebecca- Hur 
tänker du? 
Elev 2- Det är svårt 
att förklara. 
Rebecca- Ja men 
det är bra träning, 
försök förklara hur 
du tänker. 
Elev 2- Jag tänker 
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ni fram till svaret 
20? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Eleverna läser 
nästa uppgift högt. 
Rebecca- Vet ni 
vad det där tecknet 
betyder? (Pekar på 
:- ) 
Elev 1 och 2- Nej.. 
Rebecca- Det 
betyder kronor. 
Eleverna funderar 
en stund själva. 
Elev 2- Måste de 
köpa för 18 
kronor? 
Rebecca- Ja 
Elev 2 pekar på 
några olika 
godisar. 
Elev 1- Det där blir 
förresten bara 13. 
Elev 2- Ja men det 
va ju bara tre olika. 
Eller sen den. 
Pekar på en annan 
sort. 
Elev 1- Det blir 
bara 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1 börjar läsa 
nästa uppgift och 
byter ut Lisa och 
Pelle mot deras 
egna namn. 
Elev 1- Okej jag 
vet redan. 
Rebecca- Hur 
tänker ni? Vad är 
det ni ska göra? 
Elev 1- Oj nej där 
tänkte jag fel. 
Rebecca- Använd 
gärna ert papper 
och skriv upp era 
förslag. 
Elev 1 funderar. 
Elev 1- Men det är 
ju omöjligt, det går 
ju inte, det blir ju 
bara 16. 
Elev 2- Jag fattar 
inte. 
Rebecca- Hur 
tänker du? Hjälp 
säger namnet på 
kompisen att förstå 
uppgiften. 
Elev 1- En av den 

att man tar ett steg i 
taget, först 80 + 80 
+ 80 och sen + 80. 
Rebecca- Ja okej, 
men 80 kronor var 
ju vad fyra glassar 
kostade 
tillsammans och vi 
ska ta reda på hur 
mycket en glass 
kostar. 
Elev 2- Jaha! 
Eeh… 
Elev 1 är klar. 
Försöker vänta in 
elev 2. 
Rebecca- Berätta 
hur du tänkte för att 
komma fram till det 
svaret.  
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Eleverna läser och 
funderar en stund.   
Elev 1- Oj det var 
svårt. 
Rebecca- Kan ni 
berätta vad det är ni 
ska göra? 
Elev 2- Man ska ta 
några av dem pekar 
på listan med godis 
och plussa ihop så 
det blir 18. 
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Elev 2- Mm! 
Rebecca- Står det 
hur många olika 
godis dem kan 
köpa? 
Elev 2- Nej, då kan 
de väl köpa hur 
många de vill? 
Börjar fundera 
 

två av den pekar. 
Elev 2- Och en av 
den då eller? 
Elev 1- Ja 10, 6 
(3+3), 2, 18 pustar 
ut 
Elev 2- Är det en 
av varje sen? 
Elev 1- Nej det blir 
bara 16 
Går ej att höra vad 
dem säger, men de 
börjar på en ny 
lösning. 
Elev 1- Du måste 
skriva 
jordgubbsremm x 2 
Rebecca- Hur 
menar du då med 
x2? 
Elev 1- Att det är 
två. 
Fortsätter skriva 
upp olika godisar. 
Rebecca- Ja där 
har ni ert första 
förslag, hur många 
förslag skulle ni 
ha? 
Elev 2- 3 
Elev 1- Vadå 3 jag 
fattar inte. 
Elev 2- Vi ska göra 
3 olika svar. 
 

Att göra 
upp en 
plan  

Den första slutna 
problemuppgiften 
Eleverna räknade 
ut med tyst 
huvudräkning, som 
de sedan skrev ner.  
 
 
 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Mm.. 
Berätta hur du 
tänker. Riktar mig 
mot elev 2. 
Elev 2- Först tar 
jag 80 sen delar jag 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 1- Jag tänkte 
2+2 är 4 och 2+2 är 
också 4 och då blir 
det en jättelång 
addition. Först 
40+20+20 och då 
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Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1- Ja, vänta en 
sån och två sånna 
det blir 16. Pekar 
på olika godiar. 
Elev 2- Mm och 
sen 1 sån, det blir 
18 
Elev 1- Ja 
Elev 2- 16, 17, 18 
Rebecca- Skriv 
gärna upp det, det 
är ju ert första 
förslag. 
Eleverna skriver 
upp sitt förslag, de 
pratar om vem som 
ska skriva vad. 
Elev 2- 
Jordgubbsremm... 
Det får du skriva! 
Rebecca- Ja bra 
där har ni ert första 
förslag, hur många 
förslag skulle ni nu 
ha? 
Elev 2- 3 
 

upp det och räknar 
10 skutt. 
Elev 1- Ska jag 
säga hur jag 
tänker? 
20+20+20+20 blir 
80 
Rebecca- Vänta 
lite nu, låt din 
kompis tänka en 
stund. Hur tänkte 
du gå vidare sen, 
eller har du fastnat? 
Elev 2- Nej jag vet 
inte. 
Rebecca- Var det 
svårt? 
Elev 2- Ja lite. 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1- Jaha, jag 
vet, 18 ferraribilar. 
Det va rätt så smart 
av mig. 
Elev 1- Namnet på 
kompisen nu får du 
komma på nästa. 
Elev 2- Men din va 
ju jätte lätt. 
Elev 1- Jag vet hur 
vi kan göra. 
Elev 2- Jag med, 
10 av den och 8 av 
den. 
Elev 1- Va?? 
Elev 2- Eller asså 
inte 10 den kostar 
10. 
Elev 1- Jag vet ett 
förslag också. 6 
stycken skallar 
Elev 2- Ska jag 

blir det 80 
Elev 2- Mmh. Då 
blir svaret 20 
kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Eleverna börjar 
räkna var för sig. 
Elev 2- Detta är 
svårt. 
Elev 1- Jag tänker 
med minus, fast det 
blir kanske lite 
mycket minus. 
Rebecca- Jaha hur 
tänker då med 
minus? 
Elev 1- Ja jag 
tänker att man kan 
ta bort. Och så kan 
man räkna upp sen. 
Rebecca- Ja bra 
tanke. 
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skriva den? 
Elev 1- Mm 
Rebecca- Hur 
mycket blir det då 
om dom köper 6 
stycken sånna 
skallar och dom 
kostar 2 kronor 
var? 
Elev 1- 6+ 6, det 
blir 18 
Elev 2- Nej 6+6 
blir 12 
Elev 1- Ehh, mm 
Rebecca- Om dom 
köper 6 stycken 
sånna hur mycket 
har dom kvar att 
handla för då? 
Elev 1- Det måste 
vara 8, dom köper 
8 sånna! Då blir 
den 16. 
Rebecca- Ja men 
hur mycket skulle 
dom handla för 
Elev 2- 18 kronor. 
Elev 1- Just det. 
 

Att 
genomföra 
planen  

Den första slutna 
problemuppgiften 
Elev 2- För 20+20 
blir 40 och man tar 
20+20 till då blir 
det 80. 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 2- En sån. 
Pekar. Och två 
sånna. Pekar. Och 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Men 
håller du med din 
klasskompis om att 
en glass kostar 20 
kronor? Förstår du 
hur h*n tänker? 
Elev 2- Ja jag 
håller med om att 
en glass kostar 20. 
 
Den första öppna 
problemuppgiften 

Den första slutna 
problemuppgiften 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Elev 1 frångår sin 
plan. 
Elev 1- Nu kan jag 
denna. Eller nej det 
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två sånna. Pekar. 
Eller vänta. 
Elev 1- 13.. 
Elev 2- 18, om 
man köper 2 sånna 
och två sånna 
(pekar) då blir det 
18. 
Elev 1- Mm, fast 
då blir de två igen. 
Pekar på en av 
sorterna och menar 
att de hade två 
sånna i förra 
förslaget också. 
Elev 2- Vadå? 
Elev 1- Ja asså här 
är det två sånna 
pekar på förslag 2 
och här är det 2 
sånna pekar på 
förslag 1 
Elev 2-  Jaha men 
då kan man ju 
göra.. Funderar. 
Elev 2- Har du 
kommit på något. 
Elev 1- 1 sån, tre 
sånna och två 
sånna. Pekar på 
olika sorter. 
Elev 2- Vänta vad 
sa du? 1 sån pekar, 
3 sånna pekar, och 
2 sånna, pekar. 
Elev 1- Mm 
Skriver ner 
förslaget. 
Rebecca- Ja då har 
ni gjort 2 förslag. 
Elev 2- Mm ett till 
förslag. 
Eleverna funderar 
en stund. 

Elev 1- 9. 18, 9. 
Jag är så smart! Är 
det rätt? 
Rebecca- Ja hur 
mycket blir det om 
dom köper 9 
skallar. 
Elev 1- 18 eller nej 
16 jag blandar 
alltid ihop dom. 
Rebecca- Hur 
mycket skulle ni 
handla för? 
Elev 1- 16. 
Elev 2- Nej 18 
Elev 1- Jaha men 
då är det ju 9, jag 
trodde att det skulle 
var 16. 
Elev 2- Ja men det 
är säkert för att du 
har sagt 16 så 
många gånger. 
Elev 1- Haha ja. 

blir bara 16, det här 
är för svårt för mig. 
Elev 1- Jag har 
upptäckt att det här 
bara kan bli 16. 
Rebecca- Jaha hur 
menar du då? 
Elev 1- Jo för dem 
två blir 4 
tillsammans pekar 
på 3:an och 1:an 
och dom två blir 12 
pekar på 10:an och 
2:an och då så blir 
det 16.   
Rebecca- Jaha ja, 
jag förstår hur 
menar. Men lyssna 
här läser från 
uppgiften ”vilka 
godisar och hur 
många kan dom 
köpa för exakt 18 
kr?” 
Elev 2- Ja nu 
förstår jag, kolla 
här då så kan man 
ta 2+2 och sen 
fortsätter man till 
det blir 18. Och så 
räknar man sen hur 
många och då vet 
man hur många 
godisbitar. 
Rebecca- Ja så kan 
man absolut göra. 
Elev 1- Jag 
upptäckte en sak, 
man kan köpa 18 av 
den pekar på 
ferraribilarna. 
Rebecca- Ja det 
kan man. Då har ni 
ett förslag färdigt, 
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Elev 1- En sån och 
åtta sånna. Pekar 
Elev 2- Ja men det 
måste vara tre väl? 
Elev 2- Tittar på 
mig. Måste dem 
köpa tre olika 
godisar? 
Rebecca- Nej, det 
stog ju ingenstans 
hur många dem 
kunde köpa.  
Elev 2- Just det. 
Tittar på elev 1 
igen. En sån och 
åtta sånna då? 
Pekar och börjar 
skriva.. Eller vill 
du skriva? 
Elev 1- Nej gör du 
det. 
 

hur går det med det 
andra förslaget? 
Elev 2- Snart klar. 
Elev 1- Man kan ta 
en marabou. 
Elev 2- 9 stycken 
sånna skallar kan 
man köpa. 
Elev 1- Ja men då 
har vi ju tre förslag. 
Rebecca- Jaha, hur 
tänker du då? 
Elev 1- 18 stycken 
bilar, 9 stycken 
skallar och en 
marabou. 
Elev 2- Men 
marabou kostar 
bara 10 då fattas det 
8. 
Eleverna funderar 
en stund. 
Elev 1- Det 
kommer ta jättelång 
tid tror jag. 
Elev 2- Vänta jag 
har fått ihop det tror 
jag, för då blir det 
plus 4 skallar. 
 

Att se 
tillbaka  

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Bra, nu 
har ju ni hittat en 
lösning, tror ni att 
man skulle kunna 
lösa den på något 
annat sätt? 
Elev 2- Eehh, hmm 
Elev 1- 40+40 
Elev 2- Men så 
mycket som en 
glass kostar va det 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Kan man 
tänka på olika sätt 
när man ska lösa 
den här uppgiften? 
Elev 1- Ja man kan 
tänka gånger och 
plus. 
Rebecca- Ja precis, 
du körde med plus 
och säger namnet 
på kompisen delade 

Den första slutna 
problemuppgiften 
Rebecca- Kan man 
lösa den här 
uppgiften på något 
annat sätt tror ni? 
Elev 1- Kanske 
med något annat 
räknesätt som vi 
inte lärt oss än, det 
finns något där man 
ska dela upp tror 
jag.  



  
 

XXXI 

väl? 
Elev 2- Det går 
säkert men jag vet 
inte hur. 
Rebecca- Okej, 
men jag tycker ert 
sätt är bra, ni har ju 
kommit fram till 
rätt svar. 
Rebecca- Ska vi gå 
vidare till nästa? 
Elev 1 och 2 – Mm 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Rebecca- Mm, 
känner ni er nöjda? 
Elev 1 och 2- Mm. 
Rebecca- Tror ni 
att det finns fler 
sätt man kan lösa 
den här uppgiften 
på? 
Elev 2- Mm 
Elev 1- Mm 
Lägger fram båda 
uppgifterna 
framför eleverna. 
Rebecca- Hur 
kände ni inför att 
lösa de här olika 
uppgifterna? 
Elev 1- Lite svårt i 
början men sen 
roligt. 
Elev 2- Ja jag var 
nervös innan, men 
sen va det roligt. 
Rebecca- Vad var 
det som var roligt 
med uppgifterna 
då? 
Eleverna funderar 

upp alltså division. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den första öppna 
problemuppgiften 
Rebecca- Tror ni 
att man kan lösa 
den här uppgiften 
på ännu fler sätt än 
vad ni har gjort? 
Elev 1 och 2- Ja! 
Rebecca- Hur 
kände ni inför att 
lösa de två 
uppgifterna? 
Elev 1- Roligt och 
lätt. 
Elev 2- Jag tyckte 
det var lite svårt 
ibland, men roligt.  
Rebecca- Vilken 
av uppgifterna 
tyckte ni var 
roligast att jobba 
med? 
Elev 1- Den 
sista  tycker 
faktiskt jag. 
Elev 2- Mm jag 
med. 
Rebecca- Varför 
tycker ni det då? 
Elev 1- För att det 
handlar om godis. 
Rebecca- Jaha bara 
därför? 
Elev 1- Ja. Eller 
den andra handlade 

Elev 2- Ja man 
kanske kan dela i 
olika högar men då 
behöver man 
“pluttar”.  
Rebecca- Jaha okej 
då ska jag tänka på 
det till nästa gång, 
att jag har med mig 
“pluttar”, eller 
något annat konkret 
material som det 
också heter, till er.  
 
Den första öppna 
problemuppgiften 
Rebecca- Vad 
duktiga ni är då har 
ni fått fram 3 olika 
förslag, tror ni att 
man kan få ännu 
fler förslag? 
Elev 2- Nja.. 
Elev 1- Ja det tror 
jag. Vi har ju inte 
fått med den än 
pekar på 
jordgubbsremm. 
Rebecca- Hur 
kände ni inför de 
här två uppgifterna? 
Elev 1- Hur menar 
du? 
Elev 2- Menar du 
typ om vi va 
nervösa, eller om 
det va roligt eller 
så? 
Rebecca- Ja precis.  
Elev 1- Jag tyckte 
det var roligt att 
göra uppgifterna 
och det va roligt att 
du kom tillbaka.  
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lite. 
Elev 2- Att.. Eehh.. 
Elev 1- Man fick 
ge många mer 
förslag på den sista. 
Elev 2- Ja jag 
håller med. 
Rebecca- Vad är 
det för skillnad på 
uppgifterna då?  
Elev 2- Att man få 
ge fler förslag på 
den! Pekar på 
uppgift 2. 
Elev 2- På den 
andra ska man bara 
lista ut hur mycket 
en glass kostar. 
Rebecca- Ja precis, 
där finns bara ett 
rätt svar på uppgift 
1 och på den andra 
finns ju flera svar 
som är rätt.  
 

ju om glass, glass 
är ju faktiskt 
godare. 
Elev 2- Jag vet inte 
heller. 
Rebecca- Nej okej, 
vad är det för 
skillnad på dem här 
uppgifterna då, 
förutom att en 
handlar om glass 
och den andra om 
godis. 
Elev 2- Pekar på 
uppgift 1. Här ska 
man dela upp. 
Elev 1- Pekar på 
uppgift 2. Ja och 
här kan man plussa. 
Elev 1- Och också 
en lösning där 
pekar på 1:an och 
tre lösningar där 
pekar på 2:an. 
Rebecca- Ja precis. 
Tack så mycket för 
att ni ville vara 
med! 
 

Elev 2- Ja jag håller 
med. I börjar va det 
pirrigt, men sen 
roligt.  
Rebecca- Vilken av 
de här två lägger 
fram båda 
uppgifterna framför 
eleverna tycker ni 
var roligast att 
jobba med? 
Elev 2- Den här 
pekar på 2:an. 
Rebecca- Varför 
tycker du det? 
Elev 2- För då fick 
man klura ut för 
den var svårare, så 
man kan sitta lite 
längre och klura. 
Elev 1- Jag tycker 
också 2:an för jag 
älskar att lösa 
problem för hemma 
håller vi på med 
lego nu och då 
måste man klura 
länge. 
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Bilaga 9 Sammanställning av lärarintervju 3 
 
Rebecca- Jobbar du med problemlösning och hur gör du i så fall? 
Lärare 3- Ja det gör jag, vi brukar jobba gemensamt hela klassen. Uppgiften 
skjuts upp på tavlan och så löser vi problemet tillsammans. Ibland får 
eleverna jobba två och två med problemlösningsuppgifter som finns i deras 
matteböcker. 
Rebecca- Har eleverna någon inverkan på undervisningen och på hur de ska 
arbeta med ett visst område?  
Lärare 3- Nej det skulle jag inte säga. Jag bestämmer innehållet på 
lektionerna och hur de ska arbeta.  
Rebecca - Jag tänker med problemlösning, finns det tillfällen då eleverna 
själva får bestämma om de vill arbeta med öppna eller slutna uppgifter?  
Lärare 3- Nej utan det bestämmer jag.  
Rebecca- Vilken typ av uppgifter? Och vad är syftet med uppgifterna? Om vi 
tänker de som ni jobbar med tillsammans på tavlan? 
Lärare 3- Oftast öppna uppgifter. Syftet är att träna eleverna på att det finns 
mer än ett rätt svar och eeh.. ge dem olika strategier för hur de kan lösa olika 
uppgifter. 
Rebecca- Ja okej. Och öppna och slutna uppgifter har vi pratat om så vi är 
överens där. 
Lärare 3- Ja slutna har ju ett rätt svar och öppna flera. 
Rebecca- Ja precis. Hur ser du på begreppet problemuppgifter? 
Lärare 3- Hmm ja du, en problemuppgift där får eleverna chansen att visa 
många olika förmågor på samma gång. De får arbeta mer ”fritt”. 
Rebecca- Vilken typ av problemlösningsuppgifter, öppna eller slutna, 
upplever du att eleverna helst arbetar med? Varför tror du att det är så? 
Lärare 3- Jag upplever att de helst arbetar med slutna uppgifter för dom vill 
göra rätt, dom vill vara säkra på att deras svar är rätt och kunna räkna ut det 
på ett sätt som dom känner sig trygga med. När det finns flera olika svar blir 
dom osäkra. Men öppna är ju dom bästa att jobba med just för att alla kan 
börja och många av eleverna kan komma med en lösning på sin egen nivå. 
Rebecca- Vad ska man göra för att eleverna ska gilla att jobba med båda 
typerna? 
Lärare 3- Jobba tillsammans, jobba i grupp, visa olika strategier. Använda 
konkretmaterial och jobba med det mer återkommande, så att det blir en 
naturlig del av undervisningen och någonting som eleverna känner sig trygga 
med. 
Rebecca- Ja och slutligen då, vad har du för utbildning och hur länge har du 
arbetat som lärare? 
Lärare 3- förskollärare och lärare 1-5, jag har jobbat som lärare i 10 år. 
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Bilaga 10 Sammanställning av de kompletterande slutna 
uppgifterna på skola 2  
 
Pólyas 
fyra faser  

Intervju 1  Intervju 2  Intervju 3  

Att förstå 
problemet  

Den andra slutna 
problemuppgiften 
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Sofia- Vad är det ni 
ska göra i 
uppgiften? 
Elev 1- Ja man ska 
räkna ut hur många 
djur som stod där 
och varje djur har 
fyra ben.  
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 2- Ja jag vet, 
vi ska räkna ut hur 
många grader det är 
klockan ett på 
dagen. Klockan tio 
var det 5 grader och 
det var 10 grader 
varmare klockan 
ett.  
Elev 1- Ja då är det 
15 grader kl ett. 
Sofia- Hur tänker 
du? 
Elev 1- Ja man 
plussar ju 5 plus 10 
och det blir 15.  

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften. 
Rebecca- Vet ni 
vad ni ska göra? 
Elev 1- Ja det är 16 
ben tillsammans 
och vi ska komma 
på hur många djur 
det är.  
Rebecca- Ja precis.  
Elev 2- Det är 4 
djur för 16 delat 
med 4 är 4.  
Elev 1- Ja 4 gånger 
4 är 16, det har jag 
lärt mig.  
Den tredje slutna 
problemuppgiften 
Eleverna läser 
uppgiften.  
Elev 1- 5 grader.  
Rebecca- Hur 
tänker du då?  
Elev 1- från 5 till 
10 och då är 
skillnaden 5.  
Rebecca- läs 
frågan igen och 
kolla noga efter 
vad ni ska svara på.  
Eleverna läser 
igen.  
Elev 2- Vi ska 
svara hur många 
grader det är 
klockan ett.  

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften.  
Elev 1- Vi fick reda 
på att det handlar 
om djur som har 16 
ben.  
Elev 2- Ja och tror 
vi ska säga hur 
många djur det blir 
tillsammans.  
Elev 1- Ja just det. 
Och varje djur 
skulle ha 4 ben.  
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften 
Eleverna läser 
uppgiften.  
Elev 2- 15 grader 
är svaret.  
Emmelie- Jaha hur 
tänker du då? 
Elev 2- 5 plus 10  
Elev 1- Jag förstår 
inte riktigt.  
Emmelie- till elev 
2, kan du hjälpa din 
kompis att förstå? 
Elev 2- Ja det är så 
att på morgonen va 
det 5 grader och 
klockan ett var det 
10 grader varmare 
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Rebecca- Ja, hur 
kan ni göra det då?  
 

och då ska vi räkna 
ut hur varmt det va 
klockan ett.  
Elev 1- Jaha då 
förstår jag. Ja då 
blir det det 15.  

Att göra 
upp en 
plan 

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ja 16 djur 
finns det och varje 
djur har 4 ben. Då 
kan det ju vara 
rådjur. 
Elev 1- Ja det 
skulle det kunna 
vara. 
Sofia- Hur gör ni 
nu då? 
Elev 1- Ja jag vill 
rita och plussa ihop.  
Elev 2- Ja eller 
delar man 16 delat 
med 4.  
Sofia- Börja med 
att plussa.  
 
Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Eleverna kom på en 
strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  

Den andra slutna 
problemuppgiften 
Eleverna kom på 
en strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften 
Elev 1- Man 
kanske ska plussa 5 
och 10 grader.  
Elev 2- Ja! Då blir 
det så som det va 
på morgonen plus 
hur mycket det har 
ökat.  
Elev 1- Ja och då 
är svaret hur vart 
det är klockan ett.  

Den andra slutna 
problemuppgiften 
Elev 1- Jag tror det 
blir bäst med delat 
med. 
Elev 2- Ja, jag 
tänker också det. 
Det blir enklast och 
bäst. 
Elev 1- Ja, för blir 
krångligt med annat 
så vi räknar med 
delat med. 
 
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften 
Eleverna kom på en 
strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  

Att 
genomföra 
planen  

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Eleven ritar upp 
figur som ska 
föreställa ett 
fyrbent djur. 
Ja här är 4 ben, 
eleven ritar en 
likadan figur. Nu är 

Den andra slutna 
problemuppgiften 
Eleverna kom på 
en strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  
 
 
 
 

Den andra slutna 
problemuppgiften 
Elev 2- Då blir det 
väl 16 delat med 4? 
Elev 1- Ja och då 
blir det väl 4? 
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här 8 ben. Eleven 
ritar upp ytterligare 
två likadana 
figurer.  
Så nu är här 4 8 12 
16 ben.  
Elev 1- och frågan 
är ju hur många 
djur det är och det 
är ju 4 stycken djur. 
Elev 2- Men om 
man delar 16 delat 
på 4 blir det 4 och 
det är svaret.  
Sofia- Hur tänker 
du? 
Elev 2- Jo för man 
vet att det finns 16 
ben totalt och att 
varje djur har 4 
ben. Då tar man 16 
delat på 4 för då får 
man svaret.  
Elev 1- Jag tänker 
att man bara plussar 
djuren på pappret 
så får man svaret. 4.  
 
Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Eleverna kom på en 
strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Elev 2- 5 plus 10 är 
lika med 15.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Eleverna kom på en 
strategi och 
genomförde den 
redan i fas 1.  

Att se 
tillbaka  

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Sofia- Finns det 
några andra sätt att 
lösa uppgiften på? 
Elev 1- Man kan ta 
minus, men det är 
svårt. 
Elev 2- Ja det blir 

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Rebecca- Kan man 
lösa den här 
uppgiften på något 
annat sätt? 
Elev 1- Ja man kan 
rita 16 ben och sen 
dela in i grupper 

Den andra slutna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ja och fyra 
gånger 4 är ju 16.  
Elev 1- Ja det 
stämmer. Då blir 
svaret 4 djur.  
Emmelie- Finns 
det andra sätt man 
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ju 16-4=12 
12-4=8 
8-4=4 
4-4=0 
Men det är mycket 
svårare, man måste 
tänka mer. 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Sofia- Hur skulle 
man kunna lösa 
denna uppgiften på 
ett annat sätt än 
med plus? 
Elev 2- Vet inte  
Elev 1- Nej det går 
inte, för man kan 
inte ta gånger och 
inte minus och inte 
delat med.  

med fyra ben i 
varje, då ser man 
hur många djur.  
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Rebecca- Kan man 
lösa den här 
uppgiften på något 
annat sätt? 
Elev 2- Nej det tror 
jag inte.  
Elev 1- Vet inte.  

kan lösa uppgiften?  
Elev 1- Ja man kan 
rita men det blir så 
lätt, för då behöver 
man inte räkna alls.  
Elev 2- Nej och nu 
går vi faktiskt i 
3:an och då 
behöver man inte 
rita. 
Emmelie- Bra 
tanke och ibland 
kan det vara bra att 
rita som hjälp även 
när man går i trean.  
 
Den tredje slutna 
problemuppgiften  
Emmelie- Kan man 
räkna ut den här 
uppgiften på något 
annat sätt då? 
Elev 2- Nej jag tror 
bara det går med 
plus.  
Elev 1- Ja tror 
också bara plus.  
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Bilaga 11 Sammanställning av de kompletterande öppna 
uppgifterna på skola 2  
 
Pólyas 
fyra faser  

Intervju 1  Intervju 2  Intervju 3  

Att förstå 
problemet  

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt.  
Sofia- Vad är det ni 
ska ta reda på?  
Elev 1- Hur många 
köttbullar Lina och 
hennes bror äter.  
Elev 2- Ja, men hur 
räknar vi ut det?  
Elev 1- Det står att 
Lina äter dubbelt så 
många som hennes 
bror så det kan ju 
vara vad som helst. 
Elev 1- Ja precis, vi 
kan hitta på själva 
hur många dem 
äter. Till exempel 
att Lina äter 4 och 
hennes bror 6. 
Elev 2- Nej för det 
måste vara dubbelt 
så mycket, så Lina 
äter 4 och hennes 
bror  2 isåfall väl?  
Elev 1- ja just det 
 
Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt 
Sofia- Vad är det ni 
ska göra? 
Elev 1- Jag vet inte 
för det finns ju 12 
djurben, ja vad ska 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 1- Kan inte 
det vara vad som 
helst? 
Elev 2- Nej det 
måste vara dubbelt.  
Elev 1- Hur menar 
du då dubbelt? 
Elev 2- Lina äter 
dubbelt så många 
som sin bror.  
Elev 1- Ja men 
sedan står det 
någonting om 
mamman och 
pappan också.  
Elev 2- Ja men 
frågan är hur 
många köttbullar 
Lina och hennes 
bror åt 
tillsammans.  
Elev 1- Just det.  
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften. 
Elev 1- Förstår du 
vad det är vi ska ta 
reda på? 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften högt. 
Elev 1- Jag tänker 
att det måste vara 
dubbelt. 
Elev 2- Ja jag med. 
Men alltså hur ska 
man veta? 
Elev 1- Alltså man 
kan ju hitta på 
siffror för det är ju 
en öppen uppgift. 
Elev 2- Ja okej men 
typ då att man tar 
vilka siffror som 
helst? 
Elev 1- Ja precis. 
Vi ska ju ta reda på 
hur många 
köttbullar Lina och 
hennes bror åt 
tillsammans. 
Elev 2- Ja det ska 
vi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Eleverna läser 
uppgiften.  
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vi räkna ut? 
Elev 2- Jag tror att 
vi ska säga vilka 
djur som är i 
jordgubbslandet.  

Elev 2- Ja jag tror 
att det är vilka djur 
som äter 
jordgubbarna vi 
ska ta reda på.  
Elev 1 läser 
uppgiften och 
frågan extra noga 
ytterligare en 
gång.  
Elev 1- Ja det är 
det ja, men det står 
ingenting om hur 
många ben varje 
djur ska ha som det 
gjorde innan.  
Elev 2- Nej jag tror 
vi får bestämma 
det själva då.   

Emmelie- Vad är ni 
ska ta reda på? 
Elev 1- Jag är lite 
osäker men det 
liknar den andra om 
djur vi gjorde 
innan.  
Elev 2- Ja det 
tycker jag också, 
bara det att nu får vi 
själva bestämma 
hur många ben 
varje djur ska ha.  
Elev 1- Ja precis.  

Att göra 
upp en 
plan 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Jaha då kan 
välja hur många de 
ska äta och Lina 
ska äta dubbelt så 
många.  
Elev 1- Ja jag 
tänker att vi 
bestämmer hur 
många Lina äter 
och sen delar det på 
två. 
Elev 2- Ja så kan vi 
göra. 
Sofia - Hur gör ni 
sedan då? Vad är 
det ni ska räkna ut i 
uppgiften? 
Elev- Ja just det vi 
ska räkna ut hur 
många köttbullar de 
äter tillsammans. 
Och då plussar vi 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Då kan vi 
väl bara bestämma 
hur många Linas 
bror äter, sen äter 
Lina dubbelt? 
Elev 2- Ja sen 
plussar vi det för 
att få reda på hur 
många de äter 
tillsammans. 
Elev 1- Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Då kan vi 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Ja men då 
får vi bara komma 
på olika siffror till 
exempel och sen ta 
hälften av Linas då 
för att få fram hur 
många hennes bror 
äter. 
Elev 2- Ja precis så 
och sen får man 
plussa dom två. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
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Linas köttbullar 
plus hennes bror. 
 
Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Det är 12 
djurben, då får vi 
säga några djur 
först. Till exempel 
anka och älg. Vad 
säger du? 
Elev 1- Tupp och 
katt 
Elev 2- Ja så då får 
vi plussa till 
exempel en älg 
plus... 

använda addition 
väl? 
Elev 2- Ja  
 

problemuppgiften  
Elev 1- Har du 
något förslag på hur 
vi kan göra?  
Elev 2- Jag tror vi 
kan räkna plus eller 
delat med.  
Elev 1- Hur menar 
du med delat med? 
Elev 2- Att vi kan 
dela 12 med tex 4 
och då blir det 3 
men det finns ju 
inget djur som har 3 
ben. Då kan prova 
att dela med kanske 
3 istället. Då blir 
det fyra.  
Elev 1- Ja och det 
finns många djur 
som har fyra ben.  
 

Att 
genomföra 
planen  

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Så vi kan ta 
att Lina äter 10 och 
så delar vi det på 
två. 
Sofia- Hur tänker 
ni?  
Elev 1- Ja för 
hennes bror äter 
hälften så många 
som Lina och då tar 
man 10 delat på 2 
så får man hur 
många hennes bror 
äter.  
Elev 2- Ja så 10 
delat på 2 är 5, så 
hennes bror äter 5 
och hon äter 10. Då 
får vi plussa 5 med 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Om Linas 
bror äter 10 så äter 
Lina 20 för hon 
skulle äta dubbelt 
så många.  
Elev 1- Det blir 30 
tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Men då 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Då kan vi 
typ säga att Lina 
äter 8 köttbullar och 
dela det på 2 och då 
blir det 4 köttbullar 
som hennes bror 
äter. Då är det 8 
plus 4 och det blir 
12.  
Elev 2- Ja eller så 
äter Lina 10 
köttbullar, hennes 
bror äter 5 och då är 
det 15 köttbullar 
tillsammans. 
Elev 1- Ja, alltså 
man kan ju komma 
på hur många tal 
som helst. 
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10 och det blir 15. 
Svaret är 15.  
Eleverna skriver 
ner sina 
uträkningar. 
 
Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ska vi ta en 
älg, jag ritar upp en 
älg plus vad? 
Elev 1- En anka 
och en tupp. Eleven 
ritar en anka och 
en tupp.  
Elev 2- Ja och det 
blir ju 4+2+2=8. 
Då har vi 4 kvar. 
Elev 1- Ja då kan vi 
ta en katt. Eleven 
ritar en katt. Nu 
blir det 
4+2+2+4=12. 
Eleven skriver 
siffrorna under 
figurerna de ritat. 
Så svaret är en älg, 
en katt, en tupp och 
en anka.  

kan det vara 2 
stycken myrmor 
för dem har 6 ben 
och då blir det 6+6 
och det är tolv.  
Elev 2- Ja så tänkte 
inte jag, jag tänkte 
4+4+4. Då blir det 
3 djur som har 4 
ben var. Kanske 3 
stycken knasiga 
katter.  
Elev 1- Ja men det 
blir också rätt.  

Elev 2- Japp. 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 2- Ja men då 
skriver vi 12 delat 
med 3 är lika med 
4.  
Elev 1- Vilka djur 
ska vi ha då? Jag 
tycker att det ska 
vara ett rådjur.  
Elev 2- Ja och så 
kan det vara ett 
vildsvin också.  
Elev 1- Ja och en 
katt. Då har vi tre 
djur med 4 ben var.  
Då blir det 4+4+4 
är lika med 12.  
 
 

Att se 
tillbaka  

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Sofia- Hur skulle 
man kunna lösa 
denna uppgiften på 
ett annat sätt? 
Elev 2- Ja man kan 
säga att Lina har 12 
och hennes bror 6 
köttbullar och då 
plussar man 12 plus 
6 är 18 
Elev 1- hennes bror 
äter 3 och Lina äter 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Rebecca- Skulle 
man kunna lösa 
den här uppgiften 
på någon annat 
sätt?  
Elev 2- Ja man kan 
ta hur många man 
vill bara det är 
dubbelt. 
Rebecca- Vad är 
det som ska vara 
dubbelt? 

Den andra öppna 
problemuppgiften  
Emmelie- Hur 
skulle man kunna 
lösa den på annat 
sätt? 
Elev 1- Ja som vi 
sa...man kan 
komma på hur 
mycket som helst.  
Elev 2- Ja exakt. 
Typ Lina äter 12 
eller 2 eller 6…  
Elev 1- Ja och sen 
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då 6 och 
tillsammans äter de 
9. 
Sofia- Ja hur tänker 
du då? Du tar först 
vad hennes bror 
heter och sedan? 
Elev 1- Ja hennes 
bror äter 3 och 
dubbelt så mycket 
av 3 är 6 och 6 plus 
3 är 12.  
Sofia- Vad är 
skillnaden på de 
första 
två  uppgifterna 
och de sista två 
uppgifterna? 
Elev 2- Ja de här 
(de slutna) har bara 
ett svar och de här 
(de öppna) kunde 
vi välja vilka svar 
vi ville ha. 
Sofia- Hur kände ni 
inför de olika 
uppgifterna? 
Elev 1- Jag tyckte 
de sista uppgifterna 
var roligast (de 
öppna) för det är 
roligare att själv 
bestämma vad 
svaret blir.  
Elev 2- Jag tyckte 
om de första 
uppgifterna (De 
slutna) för att de 
var enklare.  
Sofia- Vilka 
uppgifter gillade ni 
bäst, om ni skulle 
få göra liknande 
uppgifter igen. 

Elev 2- Lina äter 
dubbelt så många 
som sin bror.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Elev 1- Då finns 
det många svar 
som är rätt ju.  
Rebecca- Hur 
kändes det att göra 
dem olika 

bara ta hälften av 
det och sen plussa 
ihop båda talen. 
Emmelie- Ja, bra! 
Vad är det för 
skillnad på de två 
första uppgifterna 
och på de två sista 
uppgifterna? 
Elev 1- Ja de första 
har många olika 
svar och de andra 
har ett svar. 
Elev 2- Ja, så 
tänker jag också. 
Emmelie - Hur 
kändes det att göra 
de här uppgifterna? 
Elev 1- Bra.  
Elev 2- Ja bra för 
det är kul med 
matte. 
Emmelie - Vilken 
uppgift tyckte ni 
bäst om? 
Elev 1- Jag tyckte 
de som det fanns 
olika svar på och så 
för då kan man 
tänka på olika sätt 
och det finns olika 
rätt. 
Elev 2- Ja, men 
exakt. Det är 
roligare när det 
finns olika svar och 
inte bara ett. 
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Dessa två första (de 
slutna) eller dessa 
(de öppna)? 
Elev 1- De sista 
uppgifterna för man 
får välja svar själv. 
Elev 2- Ja samma 
för man får välja.  
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Sofia- Hur skulle 
denna uppgiften 
kunna lösas på ett 
annat sätt? 
Elev 1- Det skulle 
kunna vara 3 
rådjur, för 4+4+4= 
12 
Elev 2- Ja det kan 
vara två ankor och 
två getter. För 
2+2+4+4=12 
Sofia- Ja precis, 
men finns det andra 
räknesätt ni kan 
använda er av i den 
här uppgiften? 
Elev 1- Ja gånger, 
man kan ju ta 4 
gånger 3 är 12.  
Sofia- Vad är 
skillnaden på de två 
första uppgifterna 
(de slutna) och de 
två sista?  
Elev 2- Jag vet 
inte, två handlar om 
djur. 
Elev 1- Jag vet inte 
Sofia- Skillnaderna 
är att dessa (de 

uppgifterna?   
Elev 1- Jag tyckte 
det kändes bra.  
Elev 2- Ja jag med.  
Rebecca- Om ni 
skulle få välja 
mellan uppgifter 
med ett rätt svar 
eller med flera, 
vilka skulle ni välja 
då?  
Elev 2- De med 
flera svar. 
Elev 1- Ja jag med. 
Rebecca- Varför 
då då? 
Elev 2- För då får 
man mer utmaning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den tredje öppna 
problemuppgiften  
Emmelie- Bra, vad 
duktiga ni är!  
Skulle man kunna 
lösa den här 
uppgiften på något 
annat sätt?  
Elev 1- Ja kanske 
med plus, att man 
plussar ihop olika 
djur till dom har 12 
ben tillsammans.  
Elev 2- Ja man kan 
nog också använda 
minus. Då börjar 
man med det man 
vet, att det är 12 
ben och sen tar man 
bort ett djur i taget 
alltså till exempel 
om ett djur har fyra 
ben så tar man 12-4 
och så fortsätter 
man så till det blir 
noll.  
Emmelie- Vad är 
skillnaden mellan 
de två första 
uppgifterna (de 
slutna) och de två 
sista (de öppna)?  
Elev 2- På dem 
första finns bara ett 
svar som är rätt.  
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slutna) har endast 
ett rätt svar, medan 
detta sista (de 
öppna) har många 
olika svar.  
Elev 1- Ja just det 
det, för vi fick 
bestämma olika 
djur  
Sofia- Hur kände ni 
inför de olika 
uppgifterna?  
Elev 1- Det kändes 
bra med alla tyckte 
jag. 
Elev 2- Ja  
Sofia- Vilken 
gillade ni bäst? 
Gillade ni dessa två 
bäst eller dessa två?  
Elev 1- Jag gillar 
de sista för då får 
man komma på 
själv. 
Elev 2- Jag gillar 
nog de första (de 
slutna) för då 
behöver man inte 
tänka så mycket. 

Elev 1- Och på dem 
vi gjorde nu sist så 
är flera svar rätt.  
Emmelie- Hur 
kände ni inför att 
göra de olika 
uppgifterna? 
Elev 1- Det kändes 
bra.  
Elev 2- Ja det 
tycker jag också. 
Emmelie- Vilka 
gillade ni bäst då? 
Dem med ett rätt 
svar eller med flera 
svar? 
Elev 2- Dem med 
flera svar som är 
rätt.  
Elev 1- Ja jag 
också.   

 
 

 
 


