
 

 

  

Examensarbete 

Vilka kunskaper behöver lärare för att arbeta 

med öppna uppgifter i matematik? 
En undersökning av ett utvecklingsarbete för lärare, med fokus på 

öppna uppgifter. 
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Abstrakt 

Öppna uppgifter kan generera flera lösningar och låter även eleverna utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Syftet med undersökningen har varit att ta del av erfarenheter som 

lärare gjort genom att delta i ÄlMa, ett fortbildningsprojekt med fokus på öppna uppgifter. 

Undersökningens frågeställning är: Vad behöver lärare kunna för att arbeta med öppna 

uppgifter och hur har lärarna utvecklats genom att delta i projektet? Undersökningen har 

bestått av intervjuer där sex lärare som deltagit i projektet, beskriver sitt arbete med öppna 

uppgifter. För att arbeta med öppna uppgifter anser lärarna att de behöver kunskaper som 

flexibilitet, att läraren låter eleverna diskutera, att läraren vågar släppa kontrollen, samt att 

läraren har matematisk kunskap. I intervjuerna framgår att deltagarna saknar detta i sin 

lärarutbildning, utan har stället, fått utveckla dessa kunskaper genom erfarenheter i 

arbetslivet. Undersökningen synliggör även faktorer som påverkat lärarnas arbete med öppna 

uppgifter. Det handlar om arbete med öppna uppgifter i praktiken, lärarens egen kunskap och 

erfarenhet, kunskap om läroplanen, matematiska sammanhang, instruktioner, lärarnas syn på 

elevers förmåga att lösa problem, reflektion, samt läromedel. Deltagandet i projektgrupperna 

har lett till att lärarna har utvecklat praktikgemenskaper. De känner en ökad gemenskap och 

inser vikten av att ta del av andras erfarenheter. De har insett att för att kunna utvecklas i sitt 

arbete med öppna uppgifter behöver de få fortsatta möjligheter att träffas och diskutera. För 

att lärarna ska känna större säkerhet när de arbetar med öppna uppgifter, bör de få möjlighet 

att utveckla kunskaper för det, under sin lärarutbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Open ended questions can generate multiple solutions and also allows students to develop 

their problem solving skills. The purpose of the survey was to share experiences as teachers 

made by participating in ÄlMa, a training project with a focus on open ended questions. The 

survey question is: What teachers need to be able to work with open ended questions and how 

teachers have developed through participation in the project? The survey consisted of 

interviews with six teachers who participated in the project, describes their work with open 

ended questions. In order to work with open ended questions, that the teachers they need 

skills such as flexibility, the teacher allows students to discuss, the teacher dare to let go of 

control, and that the teacher has mathematical knowledge. The interviews show that the 

participants do not have this in their teaching, but has, instead, been developing these skills 

through experience in the workplace. The survey also reveals factors that affected teachers' 

work with open ended questions. It's about working with open ended questions in practice, the 

teacher's own knowledge and experience, knowledge of curriculum, mathematical contexts, 

instruction, teachers 'views on students' ability to solve problems, reflection, and study 

materials. Participation in project teams has led to teachers have developed communities of 

practice. They feel a greater community and realize the importance of taking others' 

experiences. They have realized that in order to develop their work with open ended questions 

they need to have continued opportunities to meet and discuss. For teachers to feel more 

secure when they work with open ended questions, they should be able to develop the skills 

for it, during their teacher training.  
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1 Bakgrund 
Skolan ska vara till för alla barn och elever, eftersom alla barn och elever har rätt till en 

likvärdig utbildning (Skolverket, 2011d). För att kunna uppfylla de kraven, behöver skolan 

bedriva ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. I den nya skollagen förstärks även 

kravet på utveckling i skolan. Varje huvudman, rektor och förskolechef har fått ett ansvar att 

systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav 

och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så verksamheten kan utvecklas och nå 

uppsatta mål och förbättra resultaten. Därför måste det finnas en organisation och resurser 

som underlättar utvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå (Skolverket, 

2011c). 

Utvecklingsarbete kan se ut på olika sätt. Beroende på vilka behov skolan har. Mellan åren 

2009 och 2011 genomförde Skolverket, på regeringens uppdrag (U2009/914/G), en stor 

satsning på lokala utvecklingsprojekt till skolhuvudmän. Syftet var att höja kvaliteten i 

matematikundervisningen och angav den nationella utredningen NU-03 som grund för detta. 

Bidraget var riktat mot insatser som skulle göras för att få en ökad måluppfyllelse. Fler elever 

skulle lämna grundskolan med minst godkänt betyg, i matematik (Skolverket, 2011b).  

 

Skolverkets satsning kunde handla om utvecklingsarbete riktat mot undervisning, fortbildning 

för lärare eller t.ex. uppbyggnad av matematikverkstäder. 

ÄlMa-projektet 

Älmhults kommun har under flera år arbetat med skolutveckling. Lärare har deltagit i olika 

slags studiecirklar och diskussionsforum. Därför passade det bra att fortsätta i samband med 

Skolverkets matematiksatsning 2010. Det knöts kontakter som ledde till att man skrev en 

projektansökan och Skolverket beviljade 1.7 miljoner kronor till kommunen, för ett tvåårigt 

matematikprojekt i syfte att fortbilda lärare. Tanken var att lärare skulle arbeta med öppna 

uppgifter även kallat open ended questions (OEQ) och noteringar.  

Ett exempel på en mer traditionell läroboksuppgift, respektive en öppen uppgift, kan vara så 

här: 

En uppgift i läroboken. 

 

- Amra har fem leksaksbilar och Tomas har elva. Hur många har de tillsammans? 

 

Medan en öppen uppgift kan se ut så här: 

 

- Amra och Tomas har sexton leksaksbilar tillsammans. Hur många kan var och en ha?  

 

Det som skiljer mellan en mer traditionell uppgift och en öppen uppgift, är att i den 

förstnämnda vet läraren ofta redan innan hon eller han ställt frågan, vilka elever som kan 

svara och vilka som inte kan. Den typen av frågor är av mer kontrollerande karaktär. En 

öppen uppgift är mer upptäckande och eleven behöver engagera sig mer. 

 

I grundskolans kursplan för matematik står det att läsa: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och 

lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och 

resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka 



 

 
 

vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av 

matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet (Skolverket, 2011a). 

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-

sättningar att utveckla sin förmåga att 

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

metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

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

rutinuppgifter 

• föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser 

(ibid). 

 

En hypotes är att alla dessa punkter kan utvecklas när elever arbetar med öppna uppgifter. 

 

ÄlMa-projektets syfte har varit att deltagarna ska utveckla sin förmåga att arbeta med öppna 

uppgifter. I projektbeskrivningen står det om arbete med öppna uppgifter som ett medel för att 

nå uppsatta mål. Det står också att lärarna genom projektträffarna ska utveckla 

matematikundervisningen och att det ska leda till ökade kunskaper i matematik, hos eleverna. 

 

I projektansökan finns följande mål upptagna: 

 

I samband med projektet vill man: 

 

 Utveckla och etablera en process för att stimulera matematiklärares 

kompetensutveckling, vilken blir bestående efter projektets slut och har god 

evidens. 

 Utveckla elevernas problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga för att öka 

möjligheten att kunna nå målen i kursplanen och ge en mer lustfylld matematik-

undervisning. 

 Att de deltagande lärarna får möjlighet att arbeta med att utveckla sin 

matematikundervisning och öka sin medvetenhet om elevers tänkande, i enlighet 

med etablerade erfarenheter från internationella forskningsprojekt. 

 Stimulera deltagarnas intresse för och uppskattning av den roll forskningsbaserad 

kunskap kan spela utvecklingen av matematikundervisningen. 

 Genom lärdomar från detta samarbete få till stånd ett utökat, utvidgat och 

långsiktigt samarbete mellan skola och forskning, vilket i sin tur ska leda till att vi 

generellt och i realiteten baserar vår verksamhet på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

 Ta fram utvärderingsmetod/metoder som gör det möjligt att värdera hur väl 

projektets mål uppfylls. 



På frågan hur detta ska genomföras, står det följande: 

 

 Träffarna fokuseras på öppen problemlösning, lärares dokumentation genom 

noteringar samt utveckling av elevernas bedömning av sitt eget lärande.  

Erfarenheter utvärderas efter hand och byggs in i det pågående arbetet.     

 Under projekttidens ska hållbara nya strukturer utarbetas i organisationen för att ta 

tillvara på lärares och elevers kunskaper i matematik och inom matematikdidaktisk 

forskning. 

 

I Rambölls utvärdering om Matematiksatsningen 2009-2011(Skolverket, 2011b) står det om 

skolor och huvudmän som har genomfört insatser som kan utveckla enskilda lärare och det 

kollegiala lärandet. Insatserna har kunnat leda till bättre organisatoriska förutsättningar eller 

till bättre tekniska och materiella förutsättningar. På längre sikt kan projekten bidra till en 

genomgripande förändring av matematikundervisningen på skolorna och förbättrade resultat 

för eleverna. Om man jämför Rambölls utvärdering med ÄlMa-projektets målsättningar, är 

flera punkter gemensamma.  

 

Eftersom lärarna tidigare deltagit i kommunens utvecklingsprogram var de motiverade till 

ytterligare fortbildning. När det skickades ut förfrågan till all personal, som arbetar med 

matematik och var tillsvidareanställd i kommunen, var intresset stort. Ansökan skedde alltså 

på frivilligbasis. När projektgruppen planerade upplägget, lades också stor vikt på att ge 

lärarna möjlighet till att delta. Därför fanns det med pengar som skulle vikas till ersättning för 

vikariekostnader. 

 

Rent praktiskt var projektet planerat att bestå av projektträffar, med ungefär tre veckors 

mellanrum. Vid varje träff fanns minst en handledare och en matematikutvecklare med. 

Handledarens roll var att leda samtalet, samt inspirera deltagarna till att pröva nya uppgifter 

med eleverna i skolan. Matematikutvecklaren hade en mer iakttagande roll, under själva 

träffen. Matematikutvecklaren bistod med praktiskt material, kopierade papper, samt skrev 

protokoll. Deltagarna tog del av varandras erfarenheter som gjorts sen förra träffen. 

Handledare och deltagare hjälptes år att utveckla gruppen framåt. I protokollen kan man följa 

dessa processer. 

 

Jag är själv matematikutvecklare i kommunen och har suttit med under en del av träffarna. 

Därför hade jag efter att projektet pågått under ett års tid, börjat få inblick i utvecklings-

processen. Jag ville veta hur långt deltagarna kommit i sin utveckling. Jag lämnade ut en 

enkel enkät där deltagarna fick beskriva begreppen ÄlMa-projektet, torsdagsträffarna och 

open ended questions (det engelska uttrycket användes fortfarande då i gruppen) (Bilaga 1 

och 2). Efter att ha sammanställt resultaten insåg jag att det fanns en stor spridning i deras 

utveckling. Jag fick intryck av att lärarna inte riktigt, tagit till sig arbetssättet med öppna 

uppgifter.  Efter att ha läst protokoll från samma tid, kunde jag även där få bekräftat att 

processen behövde komma framåt. Min nyfikenhet väcktes och jag ställde mig frågan:  

 

Vilka kunskaper behöver lärare för att arbeta med öppna uppgifter? 

 

Projektet har varit en fortbildning för lärare och frågan var vilka förmågor lärarna behövde 

utveckla? Vad behöver lärare kunna för att bemöta styrdokumentens krav och elevernas 

behov? Styrdokumenten är inriktade mot att alla elever ska utvecklas på sin nivå och skaffa 

sig kunskaper som de har användning för resten av livet. Det är en stor utmaning för lärarna. 



 

 
 

 

Eftersom projektet var en möjlighet för matematiklärarna i kommunen att utvecklas i arbete 

med öppna uppgifter, spelade det en stor roll för min undersökning. Projektet hade som mål 

att utveckla arbetet med öppna uppgifter och som en följd av det få en ökad matematisk 

kunskap hos eleverna. Min undersökning hade som mål att ta reda på vilka kunskaper 

matematiklärare behöver ha, för att arbeta med öppna uppgifter. Jag intervjuade deltagare i 

projektet för att få svar på mina frågor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen har varit att ta reda på vilka förmågor och kunskaper en 

lärare behöver ha för att arbeta med öppna uppgifter, vilka faktorer som har påverkat 

deltagarnas arbete med öppna uppgifter och hur deltagarna och deras arbete har utvecklats 

under projektet.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vilka kunskaper anser lärare de behöver för att kunna arbeta med öppna uppgifter? 

 

 Vilka faktorer anser lärare, ha påverkat deras arbete med öppna uppgifter? 

 

 Hur anser lärarna att deras arbete har påverkats, efter att ha utvecklat sociala 

praktikgemenskaper i projekt om öppna uppgifter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

3 Tidigare forskning 

3.1 Utvecklingsarbete                                                                                                                                                                      

När en kommun eller skola inser att det finns ett behov av förändring, kan det beslutas om att 

genomföra ett utvecklingsarbete. Det kan vara att skolan vill utveckla eller förändra sin 

undervisning, kanske byta läromedel eller omstrukturera arbetslagen. Då gäller det att de som 

planerar arbetet, noga tänker igenom hur det ska se ut. Det finns många tankar och teorier 

kring förändringsarbete. När det gäller att ta till sig nya metoder och införa nya arbetssätt 

krävs det både tid, engagemang och stöd från personer med erfarenhet. Cohen& Loewenberg 

Ball (2001) tar upp viktiga aspekter man bör tänka på när man ska börja med ett nytt 

arbetssätt eller har köpt in ett nytt läromedel till en organisation.  

För det första behöver deltagarna sätta sig in i materialet ordentligt och förstå vad det innebär 

och hur det fungerar. För det andra så behöver deltagarna ha i åtanke att när det ska införas 

förändringar i skolan är det sällan som de blir bestående, utan i stället går deltagarna tillbaka 

till hur de gjorde tidigare. Det kan bero på att deltagarna inte har haft möjlighet till att 

genomföra förändringen fullt ut. De har fokuserat på några få delar och låtit andra vara. De 

har inte fått helhetsbilden klar för sig ordentligt. Det har egentligen bara har serverats en idé 

eller en vision och de som har gjort det överlåter en stor del av förändringen till skolan och 

lärarna. För det tredje är det tyvärr också ofta så att det inte förklaras hur deltagarna ska 

genomföra förändringarna. Personalen får ingen ordentlig utbildning för att kunna arbeta på 

det nya sättet. 

Resultatet kan då bli att lärarna får forma arbetet på egen hand och kanske inte förstår hur de 

ska göra. Det kan resultera i att det inte blir så stor förändring eller att det skiljer sig mer 

mellan varje lärare efter förändringsarbetet, än hur det var tidigare (ibid). 

När man arbetar som lärare är det viktigt att läraren känner sig trygg med sig själv och känner 

sig bekväm i klassrummet tillsammans med eleverna. Hon eller han behöver även känna sig 

väl förtrogen med sina arbetssätt och sina metoder. Är läraren inte det kan det vara svårare att 

förmedla budskap på ett övertygande och engagerande sätt. Rönnerman (1998) redogör för 

Lortie som menar att den personliga utvecklingen är avgörande för att, som Lortie uttrycker 

det socialiseras, till lärare. Personligheten är avgörande på två sätt. För det första måste de 

metoder som läraren ska använda sig av vara förenliga med personligheten och för det andra 

är värdet av en metod okänt för läraren innan hon eller han har prövat den i klassrummet och 

sett att den fungerar. Det räcker inte med att läsa sig till eller höra talas om en ny metod, utan 

man behöver pröva på själv för att känna att den fungerar. 

Förändringsarbete eller fortbildning tar tid och kräver engagemang. Arbete sker i flera steg 

och Tiller (1998) nämner Anthony Richards modell om viktiga komponenter i vad han kallar 

erfarenhetslärande: Först (1) är den s.k. separationen. Lärarna bryter upp från det kända och 

invanda. De lämnar sina gamla arbetsmetoder. Efter det (2) är mötet med det nya, det okända. 

Lärarna ställs inför utmaningar. De ska lösa nya problem på nya sätt och de vet inte hur 

resultaten blir. De prövar nya metoder och vet inte om eller hur de fungerar. För det tredje (3) 

samlas lärarna i den s.k. återkomsten. Deltagarna i förändringsarbetet träffas och reflekterar 

över erfarenheterna. Dessa samtal är viktiga inför det fortsatta arbetet. Den fjärde (4) och sista 

punkten är vidareplanering. Deltagarna har dragit slutsatser av sina reflektioner och 

bestämmer sig för att pröva nya moment. Då är lärarna tillbaka vid ruta ett igen och arbetar 

sig åter igenom punkterna steg för steg. Förändringsarbetet får alltså en cyklisk rörelse 



Det är också viktigt med time-out. Där deltagarna tar sig tid till eftertanke och reflektion. De 

pratar om det som de har upplevt. Det är först efter reflektionen som deltagarna vet hur de ska 

arbeta vidare (ibid). 

När det gäller förändringsarbete i skolan kan det t.ex. handla om att förändra 

undervisningsmetoderna i klassrummet. Lärarna har köpt in ett nytt läromedel eller valt att 

helt gå ifrån läroboken och i stället använda sig av andra material och metoder. Johansson 

(Brandell, m.fl., 2009) redogör för lärobokens begränsningar och möjligheter. En begränsning 

är att elever inte alltid inser varför de ska öva ett visst moment, som finns med i det aktuella 

kapitlet. Det kan finnas räkneexempel och inspirerande bilder i boken, men det är inte säkert 

att eleven kan se sambanden mellan övningsuppgifterna och verkligheten.  

Fördelen med läroboken är att det är ofta lärare som har skrivit den. Räkneexemplen som 

finns med är genomtänkta och beprövade för att fungera i klassrummet. De är inte bara tagna 

ur luften utan är också kopplade till kursplanen. Fler fördelar med läroboken är att den kan 

också väcka frågor och ge upphov till matematiska diskussioner (ibid). 

 

3.2 Arbete med öppna uppgifter 

Arbete med öppna uppgifter skiljer sig från en mer traditionell innehållsbaserad undervisning. 

Det kräver att man tänker i nya banor och skaffar sig nya rutiner. 

Boaler citerar Pólya 

 
Matematikläraren har en fantastisk möjlighet. Om han fyller sin tilldelade tid med att drilla 

eleverna i rutinmässiga räkneövningar dödar han deras intresse, hämmar deras intellektuella 

utveckling och missbrukar sin möjlighet. Men om han utmanar elevernas nyfikenhet genom att ge 

dem mer komplexa uppgifter som står i proportion till deras kunskaper, och sedan hjälper dem att 

lösa problemen med stimulerande frågor, kan han väcka deras intresse och ge dem redskap för 

självständigt tänkande. (Boaler, 2011,s. 32) 

 

Den matematik som morgondagens människor behöver är inte den som de flesta elever möter 

idag. Människor behöver t.ex. inte kunna rabbla upp standardmetoder. De behöver kunna 

tänka logiskt och lösa problem för att flexibelt kunna tillämpa metoder i nya situationer. 

Skolmatematiken bör komma fatt i utvecklingen för att förbereda ungdomarna inför deras 

framtid. Matematiken ute i det verkliga livet skiljer sig så mycket från den matematik som de 

flesta eleverna möter i skolan, att många står dåligt rustade inför de krav som de möter 

framtiden (Boaler, 2011). 

 

Att levandegöra matematiken för skolbarn handlar om att ge dem en känsla av att 

matematiken är formbar och har en koppling till det verkliga livet. När elever får möjlighet att 

ställa sina egna frågor och utveckla problem i olika riktningar, vet de att matematiken är 

levande och inte något som redan är klart och behöver memoreras. Om lärare tillhandahåller 

och formulerar uppgifter som väcker elevernas intresse tycker de bättre om matematik. De 

känner ett större ägarskap inför sitt arbete och slutligen lär de sig även mer (Boaler, 1998).  

 

Öppna uppgifter är just sådana. Lärarna erbjuder eleverna en mer komplex uppgift där 

eleverna får utforma sina lösningar själva. Öppna uppgifter uppmuntrar även till både skriftlig 

och muntlig kommunikation. Eftersom det erbjuder många olika lösningar, är sådana 

uppgifter utvecklande för elevernas tänkande och ger samtidigt lärarna en inblick om 

elevernas förståelse och kunskaper. Läraren får också möjlighet att visa eleverna, att 

utveckling av den matematiska förståelse är en process som är minst lika viktig som det 



 

 
 

slutliga svaret på uppgiften. Sådana uppgifter ger även eleverna bättre möjligheter att utveckla 

sin problemlösningsförmåga och att kommunicera matematik (Hancock, 1995). 

 

Öppna uppgifter, så kallade ”open ended questions” (OEQ) bygger på förståelse och inte bara 

utantillinlärning. De leder till att både läraren och eleverna blir varse om vad eleverna redan 

kan och även vad de behöver lära sig mer om.  

Öppna uppgifter karaktäriseras av tre saker:  

 de genererar mer än bara utantillinlärning 

 eleverna lär sig genom att svara på frågorna och lärarna får en bild av vad 

 eleverna kan och inte kan 

 det finns flera godtagbara svar till frågorna (Sullivan& Lilburn, 1997) 

 

Motsatsen till öppna uppgifter kan kallas slutna uppgifter. Det är sådan som bara generar ett 

svar. En öppen uppgift kan ha samma innehåll, som en sluten, men uppmuntrar eleven till att 

engagera sig mer. Det har gjorts tester där den som genomför undersökningen, kunde se stora 

skillnader mellan vad eleverna presterade och vad de egentligen hade förståelse för. Detta 

ligger till grund för att eleverna bör arbeta mer med öppna uppgifter. Även i kursplaner 

uppmuntras det till arbete med öppna uppgifter. Det har gjorts en stor undersökning där man 

bland annat har tittat på om öppna uppgifter är enklare eller svårare än liknande slutna 

uppgifter. I undersökningen visade det sig, att fler elever kunde svara rätt på de slutna 

uppgifterna jämfört med de öppna. Däremot kunde de öppna uppgifterna ge eleverna 

möjligheter att visa att de hade förståelse för begreppen och att de kunde göra kopplingar 

mellan flera matematiska begrepp. Ett par av de öppna uppgifterna krävde att eleverna tänkte i 

vidare banor än vad de slutna uppgifterna av motsvarande karaktär gjorde. De krävde också 

att eleverna såg kopplingar mellan olika begrepp och även tänkte på en högre nivå 

(Sullivan.m.fl., 1998). 

 

För att göra en sluten uppgift mer öppen, kan man t.ex. ställa sig frågan:  

 

Vad händer om inte?  

 

Skott nämner Prestage och Perks förslag på hur läraren kan förändra uppgifter ur t.ex. 

läroboken, så att de får en mer öppen karaktär. Läraren kan: 

 

 avlägsna information från den ursprungliga aktiviteten 

 ersätta ursprunglig information med andra upplysningar 

 tillfoga ny information (Skott, 2010) 

 

Öppna uppgifter är en form av processbaserade uppgifter. De som stödjer arbete med sådana 

uppgifter menar att om eleverna får öppna, praktiska och undersökande uppgifter som kräver 

att de fattar egna beslut, planera sina egna lösningar, väljer metoder och tillämpar sina 

matematiska kunskaper, kommer eleverna få stor nytta av detta i många olika situationer 

framöver (Boaler, 2011). 

 

Boaler berättar vidare om en av sina egna undersökningar. Hon har gjort en jämförelse mellan 

två olika skolor som använder sig av två olika arbetssätt. Den ena skolan är mer traditionell 



och arbetar mer innehållsbaserad undervisning, medan den andra fokuserar på mer öppna 

uppgifter, som innebär ett mer processbaserat arbetssätt.  

 

När hon frågade eleverna på de olika skolorna vad de höll på med under lektionerna, svarade 

eleverna ofta på skolan med innehållsbaserat arbetssätt, att de arbetade i läroboken och ibland 

även sa vilken uppgift de höll på med. Vid den andra skolan, med processbaserat arbetssätt, 

beskrev eleverna i stället vilken typ av problem de arbetade med, hur långt de hade kommit 

och vad de planerade att göra som nästa steg. De diskuterade meningen med det de gjorde och 

diskuterade möjliga lösningar. På den andra skolan nämnde inte eleverna ”att komma ihåg” 

lika ofta som eleverna gjorde vid den förstnämnda skolan. På den andra skolan arbetade 

lärarna även med att utveckla elevernas förmåga att tänka. Alla eleverna uppskattade dock 

inte friheten. Det fanns de som inte arbetade självständigt och verkade inte ha viljan att 

utveckla sin förmåga. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna vid skolan med innehållsbaserat arbetssätt, 

inte hade samma förberedelse inför mötet med vuxenlivets och yrkeslivets matematik, som 

eleverna vid skolan, med processbaserat arbetssätt. En läroboksbaserad undervisning är till 

nackdel för eleverna eftersom det inte utvecklar ett flexibelt tänkande i samma utsträckning 

som ett arbetssätt med öppna uppgifter (Boaler, 1998). 

 

3.3 Ställa frågor 

För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den öppna uppgiften är det viktigt hur 

läraren ställer frågan. En bra öppen fråga måste ge eleven möjlighet till att pröva nya idéer. 

Om frågan inte är riktigt genomtänkt, kanske eleven inte ser det matematiska problemet och 

förstår inte vad de ska göra. Ett par viktiga frågor som läraren kan ställa sig, när man planerar 

sin undervisning är:  

 

Var är lärandet i det vi gör? 

Varför gör vi just detta och vart vill vi nå? (Hancock, 1995) 

 

När läraren utforskar matematiska idéer tillsammans med elever, bör de ställa bra frågor. Det 

är sådana som ger tillgång till elevens matematiska tankar och som kan stödja eleverna i sin 

utveckling. När en elev har förklarat hur den har tänkt kan läraren sedan hjälpa eleven vidare 

på ett mer produktivt sätt. Eleven tränar sig också i att resonera sig fram till sina lösningar. 

När en elev svarar på ett felaktigt sätt är det lärarens roll att se logiken i hur eleven har svarat 

och sedan bygga vidare på det (Boaler, 2011). 

 

När läraren frågar eller samtalar om matematik med barn är det viktigt att det sker utan press 

eller stress. Rädsla och press hindrar lärande och barn bör alltid känna sig trygga när de ska 

berätta om sina matematiska idéer. Som vuxen ska man undvika att verka irriterad eller 

dömande när de säger fel. Tvärtom kan läraren uppmuntra eleven när den svarar fel, eftersom 

det är genom felen de får information om hur eleven resonerar och se det som ett tillfälle för 

lärande (ibid).  

 

Skott (2010) uppmuntrar också till diskussioner och frågor. Han nämner Vygotskij, som 

menar att talet inte är ett uttryck för en redan utvecklad tanke. Den är i stället ett sätt att 

strukturera tankarna på.  

 



 

 
 

När elever arbetar med öppna uppgifter utmanas de i sin förmåga att lösa matematiska 

problem. Det kanske inte alltid som eleverna använder sig av de metoder som läraren 

förväntar sig, utan hittar på egna i stället. Det kan också vara så att eleven visar fler förmågor 

än tidigare om de får lösa uppgiften på sitt eget vis. Ett sätt som de känner sig förtrogna med 

och förstår. Läraren får kanske ändra sin uppfattning om elevens förmågor. 

 

3.4 Lärares syn på elevers förmåga att arbeta med öppna uppgifter 

Öppna uppgifter stimulerar till utveckling av elevers förmåga att lösa problem. Läraren 

behöver ge eleverna förutsättningar för att träna problemlösning. Läraren bör även ha en 

tilltro till elevers förmåga att lösa problem, med t.ex. öppna uppgifter. Det finns en 

undersökning som handlar om ett utvecklingsprogram för lärare, med inriktning mot 

kognitiva guidade instruktioner (Carpenter, m.fl., 2000). Det har då bl.a. tagits hänsyn till 

lärares kunskap och uppfattning om elevers förmåga att lösa problem, samt hur långt deras 

relation till elevers kunskap och tänkande har nått.  

 

Under arbetets gång visade det sig att det fanns olika nivåer av lärares uppfattningar när det 

gäller elevers förmåga att lösa problem. I vilken utsträckning man låter eleverna arbeta efter 

egen förmåga. Nivåerna sträcker sig från 1-4b: 

Nivå 1: läraren tror att eleverna behöver få visat för sig hur de ska lösa problem, eleverna 

förväntas att använda sig av standardprocedurer. 

Nivå 2: läraren börjar fråga eleverna om de behöver någon speciell instruktion för att lösa 

problemet och läraren visar på olika alternativ. 

Nivå 3: är en vändpunkt, läraren tror att eleverna klarar att lösa problem utan att ha en strategi 

för det. Lärarna visar inte eleverna metoder som de förväntas använda. Lektionerna består mer 

av elevdiskussioner kring matematik, eleverna tar del av olika strategier och jämför dem 

inbördes. Klassrummet är influerat av lärarens förståelse för elevers tänkande. De ställer 

frågor som framkallar förståelse och de har kännedom om olika lösningsstrategier som 

eleverna har. 

Nivå 4a: lärarna använder inte bara sina kunskaper för att bedöma sina egna elever utan 

försöker även konstruera ett ramverk för att bedöma elevers tänkande i allmänhet. 

Nivå 4b: läraren kan skapa möjligheter för den enskilde eleven att utvecklas vidare, samt tar 

del av den enskilde elevens kunskaper och utformar undervisningen efter det. 

Det som skiljer nivå 3 från 4a och 4b är användandet av det läraren lär sig genom att lyssna på 

eleverna och utifrån det besluta om val av instruktioner (ibid). 

 

Det som utkristalliserades efter programmet var att deltagarna  

a) såg att elevers matematiska tänkande var viktigt för deras undervisning 

b) besatt en mer detaljerad kunskap om elevers matematiska tänkande 

c) hade ett väl utvecklat ramverk för elevers matematiska tänkande 

d) uppfattade sig själva som att de utvecklade sina kunskaper om elevers matematiska 

tänkande 

e) kunde stötta andra kollegor när det gällde elevers matematiska tänkande (ibid). 

 



För en lärare är det viktigt att tänka igenom sina möten med eleverna och fundera igenom vad 

de har sett och hört. Läraren reflekterar över vilka förmågor eleverna har visat och vilka som 

behöver arbetas mer med. 

 

3.5 Reflektion 

Reflektion är ett begrepp som ofta nämns i samband med lärares verksamhet. Det som läraren 

reflekterar över kan vara av två olika slag. Det kan gälla den egna verksamheten, men kan 

principiellt vara vilket föremål som helst. Det finns föremålstyper som befinner sig mellan det 

första och det andra som t.ex. det egna yrket. Då är det inte någon speciell situation de menar, 

utan yrket som helhet. 

I läraryrket är tänkandet en återkommande aktivitet. Med hjälp av reflektion kan läraren 

införa distans till sig själv och sina aktiviteter och därigenom synliggöra sin egen verksamhet. 

Läraren reflekterar och tänker vid olika situationer. Det kan vara före handlingarna, t.ex. när 

de planerar en lektion, efteråt, t.ex. när de utvärderar, eller läraren kan avbryta handlandet 

lektionen och tänka när problem uppstår (Brusling & Strömqvist, 1996).  

När läraren sätter sig ner och reflekterar över den egna undervisningen, sina kunskaper och 

erfarenheter, kan det innebära att de egna uppfattningarna förändras. Den här reflektionen 

handlar om läraren själv och det egna utövandet. Om läraren flyttar fokus från sig själv och i 

stället intar t.ex. elevens perspektiv, kan tidigare uppfattningar om sin verksamhet rubbas. 

Detta kan göras genom att t.ex. sitta med vid en kollegas lektion och ta del av det som händer 

i klassrummet. Läraren kanske ser saker de inte tänkt på tidigare.  

 

När däremot två eller flera lärare tillsammans ingående diskuterar olika handlingsalternativ 

ger de uttryck för ett mer medvetet handlande. Det innebär också att de bättre förmår 

organisera lämpliga metoder för att uppnå de syften som valt i enlighet med intentionerna 

(ibid). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att när läraren arbetar med öppna uppgifter är det viktigt 

att uppgiften har ett innehåll som leder till ett matematiskt lärande. Läraren behöver tro på 

elevers förmåga att lösa matematiska problem och låta dem utveckla metoder för detta. 

Genom att ställa utmanande frågor till eleverna låter läraren dem inte bara utveckla sin 

förmåga att lösa matematiska problem utan också synliggöra vilka förmågor eleverna har i 

matematik. De får även träna på att resonera och förklara hur de tänker. För att veta hur 

läraren ska fortsätta arbetet med elevers utveckling behöver hon eller han reflektera över vilka 

behov eleverna har och utgå från dessa i sin fortsatta undervisning. När de stöttar eleverna i 

sin utveckling krävs det att läraren har tillräckliga kunskaper i ämnet. De behöver både ha 

rena matematikkunskaper, men också kunskaper om hur man undervisar i matematik. Det kan 

vara så att läraren känner att hon eller han, som lärare behöver utveckla några av sina 

förmågor och kanske ta del av ett förändringsarbete i sin kommun eller på sin skola. Det är 

dock viktigt hur det arbetet är upplagt och planerat, för att få en så gynnsam effekt som 

möjligt. 

 

 



 

 
 

4 Teoretiska överväganden 

4.1 Lärarutveckling genom sociala praktikgemenskaper 

Ett alternativ när det gäller utvecklingsarbete kan vara att en grupp personer utvecklar en så 

kallad ”community of practice”, eller fritt översatt ”sociala praktikgemenskaper”. Det kan 

vara en grupp människor som delar ett intresse eller en passion för något. De vill utvecklas 

inom området och lära sig mer genom att regelbundet interagera med varandra. De utövar en 

praktik, som är en form av en social process. Lärarna diskuterar erfarenheter från vardagen 

och försöker förstå den i ett vidare perspektiv. Det som görs nu hänger ihop med vad som har 

sagts och gjorts tidigare och kommer att hänga ihop med det som sägs och görs i framtiden 

(Wenger, 1998). 

 

För att kallas en social praktikgemenskap, behöver det finnas ihållande inbördes relationer. 

Deltagarna gör saker tillsammans och är engagerade i varandras arbete. De har utarbetat 

metoder för att snabbt kunna sprida information och innovationer. Alla i gruppen har 

gemensamma förkunskaper, så någon introduktion eller inlärning behövs inte. Om någon 

lyfter en fråga är alla i gruppen genast införstådda i problemet och diskussionen kan börja 

direkt. Gruppen har även flera gemensamma nämnare som t.ex. arbetsgivare eller 

arbetssituation. Gruppen utvecklas gemensamt och utvecklar på så vis också en gemensam 

stil, som visar att man är insatt i ämnet. Deltagarna har ofta en gemensam syn på omvärlden 

(ibid). 

 

Med tiden kan det bildas en gräns mellan de personer som utvecklar en social 

praktikgemenskap och de som inte gör det. Deltagarna i gruppen bildar nära relationer till 

varandra och en detaljerad och komplex förståelse för sitt utvecklingsområde, som inte är lätt 

för en utomstående att ta del av. Deltagarna utvecklar även en repertoar, av t.ex. begrepp, 

metoder och erfarenheter som utomstående saknar gemensamma referenser till (ibid).  

 

Även när man som lärare vill förändras över en längre tid, fungerar sociala 

praktikgemenskaper, på ett bra sätt. De som träffas har det gemensamma att de är utbildade 

lärare. De kanske till och med arbetar i samma kommun eller på samma skola. Fokus ligger 

på interaktionen med varandra. Lärarna vill samarbeta och ta del av varandras erfarenheter. 

De vill utvecklas som lärare (Kilpatrick, m.fl., 2001). 

 

När lärarna genomför ett utvecklingsarbete kan det mynna ut i, att de inför nya arbetssätt eller 

arbetsmetoder på sin arbetsplats. I skolan handlar det många gånger om utveckling av 

undervisningen och undervisningsmetoder. För läraren själv kan det handla om att utveckla 

förmågor och kunskaper som de känner att de behöver för sin dagliga verksamhet. Varje 

ämne är individuellt och kräver sina speciella kunskaper. Så även i matematik, där läraren 

behöver särskilda kunskaper för att kunna undervisa i det. 

 

4.2 Kunskaper för att undervisa i matematik 

Att vara undervisande lärare i matematik innebär bl.a. att ha matematisk kunskap, kunskap 

om eleverna, kunskap om instruktioner och kunskap om undervisning som helhet. Dessa 

kunskaper och förmågor samverka med varandra. För att citera Ma: 

 
It is easy to be an elementary school teacher, but it is difficult to be a good elementary school 

teacher. (Kilpatrick, m.fl.2001, s. 370) 

 



Matematisk kunskap 

Begreppet matematisk kunskap kan delas upp i flera beståndsdelar; matematisk kunskap, 

sammanhang(kontext) och flexibilitet. 

Som lärare i matematik behöver man först och främst ha matematisk kunskap. Det innebär 

rena faktakunskaper inom matematik, kunskap om olika procedurer och förhållandet mellan 

dem. Det innebär också kunskap om hur idéer och lösningar kan presenteras, samt kunskap 

om matematik som ämne. Som matematiklärare behöver man ha förståelse för hur 

matematiken hänger ihop och även hur man arbetar stegvis för att nå uppsatta mål 

(Kilpatrick,m.fl, 2001).  

 

Läraren behöver också kunna sätta in matematiken i ett för eleverna lämpligt sammanhang. 

När läraren ska gå igenom ett nytt moment är det därför är viktigt att välja ett bra 

sammanhang, som begreppet ingår i (Kilpatrick, m.fl, 2001).   

 

Läraren behöver även ha kunskap om hur man bygger upp förståelse i flera steg, så eleverna 

lär sig sådant som de kommer att ha behov för framöver. Det har visat sig att den kunskap 

som läraren har inom matematik speglar hur läraren undervisar sina elever. Om man som 

lärare bara har en förklaring till ett begrepp och kanske även saknar förståelsen för det, blir 

det svårt att skapa intresse och engagemang hos eleverna (ibid). 

 

Flexibilitet. På högskolor och universitet lär sig studenterna sällan fler än en lösning till de 

olika uppgifterna. Den färdigutbildade läraren, behöver däremot kunna flera olika modeller 

för att hjälpa så många elever som möjligt. Det är också sällan studenterna reflekterar över 

meningen eller betydelse av vissa moment inom den högre matematiken. I skolan behöver 

läraren däremot veta varför de behöver kunna olika moment och begrepp (ibid). 

 

Kunskap om elever 

Läraren behöver ha kunskap om eleverna. Som lärare behöver man ha kunskap om elevers 

förmåga och hur de utvecklas i allmänhet. Vilka kunskaper och erfarenheter elever har i en 

viss ålder. Läraren behöver även känna till de elever hon eller han undervisar och om deras 

individuella förmåga och utvecklinsnivå.  Det är också viktigt att läraren kan välja ett 

sammanhang (kontext) som eleven förstår och känner till (Kilpatrick, m.fl.2001).   

 

Läraren kan inte heller följa en viss rutin i val av begrepp och instruktioner, utan behöver veta 

vad som fungerar och vad som inte fungerar i en undervisningsgrupp. Utifrån detta kan 

läraren besluta om lämpliga undervisningsmetoder och förklaringsmodeller(ibid) 

 

Förståelse för elevers tänkande. Läraren behöver veta vad eleverna tycker är intressant 

respektive svårt, samt vilka exempel som är mer användbara än andra. Läraren behöver inte 

bara kunna hur man gör en matematisk operation utan också varför man gör som man gör. 

Läraren behöver ta reda på var elevernas nuvarande kunskaper ligger innan hon eller han 

börjar med ett nytt moment. Den sortens kunskap och sensibilitet är viktig för att kunna 

undervisa, tyvärr ingår inte det i ordinarie kurser på högskolor och universitet (Ball, m.fl., 

2001). 

 

Kunskap om instruktioner 

Begreppet kunskap om instruktioner, kan delas upp i matematisk insikt och matematiskt 

förtroende. 



 

 
 

Matematisk kunskap är inte synonymt med undervisning i matematik. Pedagoger måste känna 

till och kunna använda sin matematik i praktiken och inte bara klara av sina kurser. Läraren 

behöver ha kunskap om på vilka sätt man kan lära ut olika moment. Läraren behöver även 

veta hur hon eller han skapar ett bra klassrumsklimat och förutsättningar för att lära sig 

(Kilpatrick, m.fl.,2001). 

 

Matematisk insikt. Läraren behöver ha en förfinad och tydlig förståelse för matematiska 

begrepp. Läraren behöver även vara förtrogen med sin egen matematiska kunskap för att 

kunna analysera problem och olika representationsformer. Läraren behöver kunna hålla fokus 

på matematiken under lektionens gång. Läraren behöver också känna till vad som står i 

läroplan och kursplan (Ball, m.fl., 2001). 

 

En annan kunskap,  är den pedagogiska kunskapen, hur läraren presenterar nytt material för 

eleverna. Läraren förväntas använda sig av lämpligt material för att göra undervisningen 

effektiv (ibid). 

  

Matematiskt förtroende. När man arbetar som lärare är det viktigt att man känner sig trygg 

med sig själv och känner sig bekväm i klassrummet tillsammans med eleverna. Läraren 

behöver även känna sig väl förtrogen med sitt arbetssätt och sina metoder. Är man inte det 

kan det vara svårare att förmedla budskap på ett övertygande och engagerande sätt (ibid).  

Ibland kan man möta lärare som har otillräckliga kunskaper om hur man undervisar i 

matematik. Detta kan innebära begränsningar för dem i sin praktik. Utan dessa kunskaper, 

saknar lärare resurser för att lösa grundläggande problem i sitt arbete, som t.ex. att välja 

lämpliga exempel utifrån kursplanen, använda sig av bra förklaringsmodeller och välja 

lämpligt praktiskt material för att öka förståelsen, ge respons på elevernas arbete samt ta fram 

lämpliga hemuppgifter. Det är viktigt att läraren har de här kunskaperna eftersom det är vad 

som sker lärare och elever i emellan inne i klassrummet, som är själva hjärtat i 

matematikundervisningen (Ball, m. fl., 2001). 

 

 
Figur 1: Kunskaper och förmågor som läraren behöver ha för att kunna undervisa i matematik. 

(Kilpatrick m.fl.,2001) 

 

 

 



Kunskaper om matematikundervisning som helhet 

Lärarens kunskaper är bara värdefulla om de kan omsättas till undervisning. Förstår inte 

eleverna det som gås igenom, spelar det ingen roll hur mycket kunskaper läraren har. Läraren 

behöver flera olika kunskaper och dessa bör samarbeta så de bildar en helhet. Det finns 

viktigta komponenter som bör ingå. Som lärare behöver man ha en: 

 

 förståelse för innehållet (conceptual understanding) 

 flöde eller flyt när man ger instruktioner (procedural fluency) 

 strategisk kompetens (strategic competence) 

 adaptivt resonemang (adaptive reasoning) 

 produktiv disposition (productive disposition) (Kilpatrick,  m.fl.,2001) 

 

Förståelse för innehållet 

Som lärare behöver man ha kunskap om hur matematiken hänger ihop. Den kunskap som gör 

skillnad i praktiken är, om läraren har kunskap om hur elevens matematiska förståelse 

utvecklas och att läraren har en repertoar av pedagogiska metoder (ibid). 

 

Rutiner för instruktioner 

Om läraren har bra rutiner när han eller hon undervisar, är det lättare att interagera med 

eleverna under lektionen. Läraren behöver veta man ska hantera olika situationer som t.ex. när 

någon elev saknar tillräckligt med förutsättningar eller förkunskaper inför en 

undervisningssituation (Kilpatrick,  m.fl.,2001). 

 

Forskning har visat att erfarna lärare har en stor repertoar av instruktioner som hon eller han 

kan växla mellan beroende på hur situationen ser ut. Oerfarna lärare har däremot begränsat 

med rutiner och kan inte alltid svara upp till vad situationen kräver (ibid).  

 

Strategisk kompetens 

I läraryrket ingår många situationer som kräver förmåga att kunna lösa problem. Läraren 

behöver fatta beslut om planeringar och instruktioner. Läraren ska kunna starta upp nya 

arbetsområden och interagera med eleverna. Läraren behöver komma underfund med vad 

eleverna redan vet och vad de behöver lära sig, hur elevernas frågor ska bemötas och också 

kunna besluta sig för om hur elevers idéer och frågor ska följas upp. Detta är något som 

läraren möter dagligen och det finns oftast inte några färdiga lösningar till det (ibid). 

 

Adaptivt resonemang 

Lärare kan lära sig av att analysera sig själv och sin undervisning. Läraren kan fundera 

igenom vilka svårigheter eleverna har stött på under lektionen och vad eleverna har lärt sig. 

Hon eller han kan fråga sig själv hur eleverna svarade på specifika uppgifter, 

förklaringsmodeller, frågor eller aktiviteter. Läraren kan bli reflekterande praktiker och 

reflektionen är nödvändig för att utveckla sin praktik (ibid).  

 

 



 

 
 

Produktiv disposition 

Den sista komponenten handlar om att skapa en produktiv disposition över sin egen kunskap, 

praktik och undervisning. Läraren behöver tänka på att det matematiska innehållet, elevernas 

tänkande och den undervisning de får, stämmer överens och att eleverna får möjlighet till att 

lära sig matematik. Läraren själv lär sig genom att lyssna på eleverna och att utveckla sin egen 

undervisning genom att analysera vad som händer inne i klassrummet. Det handlar inte bara 

om att de får en bild över om eleverna har lärt sig nya begrepp. Läraren lär sig även vilka 

matematiska strategier som fungerar genom interaktionen med eleverna. Läraren kan genom 

detta arbete utveckla en väl fungerande undervisning (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Metod 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka kunskaper en lärare behöver för att arbeta 

med öppna uppgifter, vilka faktorer som påverkat lärarnas arbete med öppna uppgifter och 

hur deltagarna har utvecklats under projektet. 

I detta kapitel beskrivs de forskningsmetoder som användes för att nå detta syfte. 

 

5.1 Ansats och metodval 

En ansats kan antingen vara deduktiv eller induktiv. Min undersökning är både och. Ansatsen 

är deduktiv eftersom intervjufrågorna utgår från litteraturen och jag vill se kopplingar till den 

i mina intervjuresultat. Den är även induktiv eftersom jag söker efter sammanhang mellan 

projektträffarna och deltagarnas utveckling.  

 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Undersökningen består av fallbeskrivningar med inslag av 

longitudinell design. 

  

Det finns kritik mot kvalitativ forskning: de kvalitativa undersökningarna kan vara subjektiva 

och bygger på forskarens osystematiska uppfattning om vad som är viktigt. Det finns också en 

risk för att forskaren bygger upp en relation till undersökningsgruppen och därmed inte blir 

objektiv till undersökningen och tolkning av datainsamlingen. En kvalitativ undersökning kan 

också vara otydlig i varför man valt ett visst forskningsområde eftersom frågeställningarna 

kan vara relativt öppna (Bryman, 2002).  

Jag kommer att ta kritiken i beaktning och ska försöka redogöra för mitt arbete så tydligt som 

möjligt. 

 

5.2 Urval 

När projektet började var 34 deltagare indelade i tre grupper. Två av grupperna bestod av 

lärare som arbetade i skolåren 1-6 och även grundsärskolan och den tredje gruppen 

undervisade i åren 6-9. (År 6 förekommer på flera ställen, eftersom skolorna har olika 

struktur.) 

 

Varje grupp träffades var tredje vecka i tre timmar. Inför träffarna skrev deltagarna noteringar, 

som kunde läsas av alla deltagarna, på intranätet. En notering är när läraren skriver ner något 

som hon eller han har tänkt på eller reflekterat över, under eller efter lektionen. Vid varje 

gruppträff fanns en handledare fanns med och en matematikutvecklare som skrev protokoll. 

Nästan alla träffarna har även spelats in på ljudband. Under träffarna diskuterades 

noteringarna och arbetet med de öppna uppgifterna. Varje deltagare berättade i tur och 

ordning, om sina erfarenheter sen sist. Handledaren ledde samtalen. Ibland fördes 

diskussionerna in på någon speciell fråga som diskuterades djupare. Handledaren flikade in 

med sina tankar och råd och de övriga deltagarna delade med sig av sina erfarenheter i ämnet. 

När samtalen om noteringarna var klara, visade handledaren det inspirationsmaterial som 

hade tagits med. Det kunde vara en problemuppgift, exempel på hur man kan använda ett 

visst praktiskt material, eller visa på en ny förklaringsmetod. Deltagarna fick pröva själva, för 

att se hur det fungerade och göra egna erfarenheter. Man diskuterade även hur inspirationen 

skulle kunna genomföras tillsammans med eleverna.  

Vid urvalet av personer inför intervjuerna, var tanken var att välja ut sex stycken lärare. För 

att få fram dessa personer, användes protokollen, från projektträffarna, som utgångsmaterial. 



 

 
 

Träffarna, som projektdeltagarna har deltagit i, har pågått under två års tid, så det fanns 

många protokoll att ta del av. För min undersökning har protokollen endast haft till uppgift att 

belysa de deltagare som nått långt i sin utveckling.  Genom att ta del av protokollen fås en 

bild av processen. (Exempel från protokollen finns i bilaga 3). Fokus har legat på en positiv 

utveckling hos deltagarna. Mått på detta är hur deltagarna resonerar kring öppna uppgifter, 

hur de arbetar med öppna uppgifter i sin dagliga verksamhet, hur de tar del av handledarnas 

råd och vilka reflektioner och slutsatser de drar utifrån sina egna och andras erfarenheter. 

Deltagare som har visat tecken på positiv utveckling, har valts ut och djupintervjuats.  

 

Intervjuerna var av kvalitativ karaktär. Deltagarnas arbete med öppna uppgifter har sedan 

beskrivits med intervjuerna som utgångsläge. Deras utveckling under projektet har också 

beskrivits. 

 

Intervjuerna genomfördes med deltagare från projektet. Intervjugruppen bestod av två lärare 

som arbetade med de tidigare skolåren, två i mellanåren och två från de senare skolåren. Jag 

har även diskuterat med min kollega som deltar i de träffar som inte jag deltar i, för att 

försäkra mig om att urvalet är lämpligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 1: Presentation av de intervjuade lärarna. 

5.3 Datainsamlingsmetoder 

Projektets nyckelperson kontaktades innan undersökningen startade, för att försäkra mig om 

att de som intervjuas skulle få kompensation för att de ställde upp.  

De berörda lärarna fick mail om en förfrågan att delta i en intervju. I mailet beskrevs 

undersökningen och dess syfte i mycket korta ordalag. Information om tidsåtgång och 

ersättning i form av kompensationstid, stod också med. De blev även ombedda att svara mig 

lärare Högskoleutbildning Antal år som lärare 

A Förskollärare 

Grundskollärare, matematik 

och svenska år 1-5 

8 

B Grundskollärare 

matematik, no, engelska, 

svenska 

år 1-7 

12 

C Mellanstadielärare 

 

42 

D Grundskollärare 

Matematik, no, idrott, 

svenska 

år 1-7 

 

12 

E Adjunkt 

Matematik 

 

31 

 

F Grundskollärare 

Matematik, no 

år 4-9 

 

12 

  



om de ville delta. De kontaktades ytterligare en gång via mail, för att bestämma tid och plats. 

Deltagarna fick möjlighet att välja om de vill vara i lokaler på deras ordinarie arbetsplats, eller 

en liknande lokal på en annan skola. 

 

Skolledningen informerades via mail, om att intervjuerna ägde rum, syftet med intervjuerna 

och vilka som deltog. 

 

Intervjumanuset består av 26 frågor (Bilaga 4). De har kopplingar till teoridelen och den 

teoretiska ramen. Flera av frågorna knyter an till varandra för att resultatet ska bli säkrare. 

Intervjufrågorna kan grupperas i tänkta rubriker, på följande sätt: läraren egen kunskap och 

erfarenhet, projektträffarna, öppna uppgifter, lärarens syn på elevernas förmåga, 

matematiska sammanhang, traditionell undervisning jämfört med öppna uppgifter, samt 

läromedel. 

Intervjuprocessen var flexibel och följde ett manus som försökte göra det möjligt för den 

intervjuade att förklara hur hon eller han upplevde arbetet med öppna uppgifter. Frågorna 

följde på varandra på ett logiskt sätt och utformades så att det fanns möjlighet att vara 

beskrivande och utvecklande i sina förklaringar. Intervjuerna skedde i klassrum eller 

grupprum och var för deltagarna väl kända miljöer. Intervjuerna spelades in och 

inspelningsapparaten låg väl synlig på bordet. Det var lugnt runtomkring, så att vi kunde prata 

ostört. Intervjuerna var uppbyggda enligt några av Kvales principer (Bryman, 2001) Jag som 

intervjuade var insatt i intervjuns fokus. Syftet med intervjun förklarades och det fanns 

möjlighet för den intervjuade att tillägga något de kommit på, i slutet av intervjun. Den 

inleddes genom att tydligt visa att inspelningsapparaten sattes på, dagens datum lästes upp 

och sedan sas att nu börjar vi intervjun. Frågorna låg på bordet och var skrivna med sådant 

typsnitt och storlek att det var lätt för båda att läsa dem om det skulle behövas. Det fanns tid 

för tankepauser, men med respekt för utlovad maximal tidsåtgång, styrdes intervjun ibland 

tillbaka till själva utgångsfrågan eller avbröts och fortsatte till nästa fråga. Intervjuaren 

frågade om den intervjuade hade förstått eller tolkat rätt vid tillfällen då den intervjuade 

förklarat något speciellt. 

 

För att bli förtrogen med frågorna innan intervjuerna genomfördes, tränades de in för att få ett 

bättre flyt. Svaren spelades in i stället för att skrivas ner, för att fokus skulle kunna hållas på 

själva intervjun. Svaren skrevs sedan ner tillsammans med frågan. Dokumentet har samma 

utformning som intervjumanuset. Det skrevs ett dokument för varje deltagare. 

 

5.4 Bearbetning av data 

När alla intervjuerna var gjorda lästes de igenom flera gånger för att se om syftets 

frågeställningar kunde besvaras. Eftersom flera av frågorna var av liknande karaktär, 

behövdes det göras sammanställningar och grupperingar. 

För att besvara första syftesfrågan sammanställdes svaren som var riktade mot en direkt 

intervjufråga. Den frågan tar upp de kunskaper och förmågor, som intervjudeltagarna anser 

behövas för att kunna arbeta med öppna uppgifter. Intervjusvaren till den frågan, har sedan 

delats in i grupper. I teoretiska ramen tas det upp kunskaper och förmågor, som läraren 

behöver ha för att kunna undervisa i matematik. De sammanställda intervjusvaren har räknats 

och grupperats. Genom att jämföra intervjusvaren med teorin ser man om det finns kopplingar 

mellan dem.  



 

 
 

För att besvara den andra syftesfrågan upptäcktes detaljer som framträdde när intervjusvaren 

gicks igenom. De handlar om faktorer som påverkat lärarna när de har utvecklat arbetet med 

öppna uppgifter. Fokus har legat på förändring och utveckling inom 

matematikundervisningen. Det kan till exempel handla om något läraren känner att hon eller 

han saknar, något som hon eller han har omvärderat, blivit mer motiverad till, eller blivit 

övertygad om. Svar som innehåller detta har sammanställts, grupperats och även analyserats. 

För att besvara den tredje syftesfrågan beskrivs lärarnas utveckling av sociala 

praktikgemenskaper. Några av intervjufrågorna behandlade projektträffarna och vad 

deltagarna upplevde att de fick ut av dem. Svaren har gåtts igenom och analyserats. Det har 

sökts efter beskrivningar som kan kopplas till processer, gruppens arbete, utveckling, 

förändring, trygghet m.m. Dessa beskrivningar har sammanställts i löpande text.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades före intervjun började, om att den spelades in. Inspelningsapparaten 

låg hela tiden synlig under intervjun. Deltagarna informerades om att när arbetet är färdigt, 

kommer inspelningarna att raderas och ingen annan person tar del av materialet. Deltagarna 

informerades om att i texten ersätts deras namn med en bokstav, A-F. Grundskolechef och 

rektorer informerades om intervjuerna. 

 

5.6 Validitet 

Med validitet menas om resultatet ger en sann bild av det som undersökts (Johansson & 

Svedner, 2004). 

 

När det talas om deltagarnas utveckling under projektets varande, kan man inte säga i vilken 

utsträckning det har skett. Det gjordes ingen undersökning om var de befann sig före projektet 

startade. För att öka validitet har protokollen från träffarna gåtts igenom, för att hitta lämpliga 

personer att intervjua. När intervjudeltagaren besvarar en fråga under intervjun, vet 

intervjuaren inte heller hur mycket som sägs i jämförelse med det som inte sägs. Alltså det 

som personen ser som självklart och inte behöver nämnas, eller sådant som man helt enkelt 

inte själv är medveten om.  

Det är inte heller säkert att den som gör analysen av resultatet kan urskilja alla resultat i 

materialet.  

 

Intern validitet 

Syftesfrågorna tar upp deltagarnas arbete med öppna uppgifter. Både i teoridelen i och 

ramverket tas det upp punkter som berör syftesfrågorna. Intervjuerna behandlar deltagarnas 

arbete och är uppbyggda utifrån teoridelen. Resultatet är sammanställt och analyserat utifrån 

teoridelen och ramverket. Diskussionen behandlar resultatet av teoristudierna och 

intervjuerna. 

 

Extern validitet 

När lärare deltar i en grupp sker ofta en utveckling genom att de ta del av andras erfarenheter. 

Handledarna ger personliga råd om fortsatt arbete och feedback på det som har gjort. Används 



samma handledare och liknande upplägg av projektet görs, kan liknande resultat nås, om det 

utförs inom snar framtid. 

 

Ekologisk validitet 

Protokollen har skrivits vid de ordinarie träffarna. Det har varit ett naturligt inslag för 

deltagarna. Vid intervjuerna har de fått berätta om sitt dagliga arbete i en för dem välkänd 

miljö. Att sitta och berätta det för den som genomförde intervjun, var nytt för deltagarna och 

det kan påverka resultatet. Inspelningsapparaten lades det nästan ingen uppmärksamhet på 

alls, efter att den hade satts på. 

 

5.7 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur pålitligt ett mått är (Bryman, 2002) eller noggrannhet vid mätning 

(Johansson & Svedner, 2004).  

 

Urvalet gjordes utifrån de protokoll som skrivits under projektträffarna. Urvalen skedde i 

positiv anda och målet var att välja ut personer som visade på en utveckling framåt, när det 

gäller arbete med öppna uppgifter. Problemet i det här fallet kan vara att de protokoll, som har 

gåtts igenom vid urvalet, består av författarens tolkning av det som sägs eller görs under 

träffen. Det är många som pratar och den som skriver kan missuppfatta vem som egentligen 

säger vad. Eftersom det är ett protokoll, kan texten även vara en sammanfattning av något. 

När det rör sig om subjektiva bedömningar och det är flera deltagare inblandade, finns risken 

för skillnader i bedömningarna. I mitt fall handlar det om att det är två olika personer som har 

skrivit protokollen. Därför finns det skillnader i anteckningarnas utformning och utförande. 

För att minimera den risken kan man använda sig av ljudinspelningarna, som finns bevarade 

från varje träff. Det har inte gjorts i den här undersökningen, p.g.a. begränsning av tid. Trots 

det finns även aspekten kvar att det inte är samma handledare som träffar de olika grupperna 

och det är inte heller samma handledare som träffar respektive grupp vid varje tillfälle. Därför 

kan det finnas skillnader i diskussionsklimatet och vad varje handledare väljer att fokusera på. 

På grund av detta är det osäkert om urvalet verkligen representerar de personer som visat på 

störst utveckling framåt. 

 

Eftersom jag deltar i projektträffarna för de lärare som arbetar med de äldre eleverna och inte 

i de andra två, känner intervjudeltagarna mig olika väl och vice versa. Därför behövde jag 

ibland uttrycka mig på olika sätt när intervjufrågorna ställdes. Frågorna kan tolkas på olika 

sätt, beroende på vilka årskurser lärarna arbetar i, eller vilken skola de arbetar på. Varje 

åldersgrupp och skola har sin kultur. 

 

Handledare och kursdeltagare studerade mina urval och intervjufrågor. Jag diskuterade även 

med min kollega, som även är projektansvarig, när det gäller urval av intervjudeltagare. Alla 

intervjuerna skrevs ner med strävan mot att behålla ursprunget så mycket som möjligt. 

Intervjuerna publicerades också i arbetet, för att vara synligt för läsaren.  

 

I resultatet gjordes tolkningar utifrån det som sas i intervjuerna. Ord värderas olika individer 

emellan. För att säkerställa resultatet och tolkningarna, finns det frågor i intervjumanuset som 

går in i varandra. 

 

Lärprocesser är något som det forskars om kontinuerligt och nya teorier ersätter gamla. Även 

styrdokumenten förändras och arbetas om. Därför kan man inte säga att undersökningen om 



 

 
 

utvecklingsarbetet med öppna uppgifter är något beständigt. I dagsläget har vi en ny läroplan 

som uppmanar till problembaserad inlärning och som lärarna blir mer och mer insatta i. På så 

vis arbetas det fram metoder för att klara denna typ av undervisning. Lärarna i framtiden, 

befinner sig i ett annat nuläge, än vad projektdeltagarna gjorde. Därför kommer det troligtvis 

ske en annan utveckling hos framtida lärare, som deltar i ett liknande projekt.  

 

5.8 Kausalitet  

Fokus ligger på vilka kunskaper som behövs för att kunna arbeta med öppna uppgifter, på ett 

tillfredsställande sätt. Fokus ligger också på att se vilken utveckling som skett för 

projektdeltagarna, efter att ha tagit del av ett utvecklingsarbete. 

 

5.9 Generalisering  

Så länge den som genomför en liknande undersökning vänder sig till undervisande 

matematiklärare som deltar i ett liknande förändringsarbete, så kan man få ett liknande 

resultat. Undersökningen är dock begränsad till ett litet antal personer, som intervjuats och 

risken finns att resultatet skulle skilja sig mellan dessa och andra personer som intervjuas. 

 

5.10 Replikerbarhet  

Handlar om hur ifall undersökningen går att genomföra igen. Det kan finnas en viss 

problematik gällande projektet och förändringsarbetet. Det genomförs få arbeten av liknande 

karaktär just nu. Viktiga ingredienser här, tror jag, är handledarna. Ett fåtal personer har byggt 

upp en arbetsmetod, som kräver vissa kunskaper och en viss förståelse. Får de fortsätta sitt 

arbete, kommer det förhoppningsvis finnas fler möjligheter att göra nya undersökningar inom 

det här området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



6 Resultat 

6.1 Kunskaper lärare behöver ha för att arbeta med öppna uppgifter 

Efter att ha arbetat med öppna uppgifter under drygt ett år, började lärarna känna sig bekväma 

med arbetssättet. De insåg att det finns en skillnad i att arbeta med öppna uppgifter och hur de 

arbetade tidigare. De insåg även att som lärare, behöver man ha vissa kunskaper för att kunna 

arbeta med öppna uppgifter. Under intervjun fick de svara på frågan: 

Vilka kunskaper och förmågor behöver lärare, för att kunna arbeta med öppna uppgifter?  

Här nämner de sådant som är viktigt för dem, för att lyckas i sitt arbete. Lärarna använder sina 

egna ord och begrepp, när de ska beskriva vad de tycker, men de går att jämföra med sådant 

som tas upp i teorin. I teoriavsnittet kallas motsvarande begrepp för, matematisk kunskap, 

kunskap om matematiska sammanhang, flexibilitet, förståelse för elevers tänkande, 

matematisk insikt, samt matematiskt förtroende.  

Så här svarade lärarna: 

Fem av de sex lärarna nämnde att det är viktigt att lärare har tillräckliga matematiska 

kunskaper. De behöver kunna sin matematik för att kunna undervisa om den. En tyckte att det 

är viktigt att läraren kan se vilka svårigheter eleverna kan uppleva i matematiken och hjälpa 

elever att ta sig igenom dessa. I teorin benämns det som matematisk kunskap 

En sa att lärare behöver kunna se och ge exempel på lämpliga matematiska sammanhang. Det 

är viktigt att eleverna förstår sammanhanget och gärna att det är aktuellt och ligger nära 

eleverna. En sa att lärare behöver vara intresserad av eleverna och deras vardag. På så vis får 

de reda på vilka intressen de har både i och utanför skolan. Det underlättar när det ska väljas 

lämpliga sammanhang. I teorin benämns det som matematiska sammanhang. 

En nämnde att lärare behöver vara flexibla och kunna följa med när elevernas lösningar 

ändrar riktning. Det kan hända att lärare börjar med en procentuppgift, men efter att eleverna 

arbetat en stund kan de ha gått över till t.ex. bråk. En sa att lärare behöver vara motiverade till 

att arbeta med öppna uppgifter och vara övertygade om dess fördelar. En sa att lärare behöver 

vara nyfikna och vilja lära sig nya saker. En tog upp att läraren bör ge eleverna möjliget att 

diskutera matematik och på så vis träna sig i att formulera sina tankar, men även ta del av 

kamraternas erfarenheter. En sa en att lärare behöver ha fantasi. I teoridelen benämns det som 

flexibilitet.  

En tog upp att lärare behöver vara intresserade av eleverna och deras vardag. På så vis ökar 

möjligheterna att få reda på vilken utvecklingsnivå eleven eller eleverna ligger på. Läraren 

kan lättare lägga sig på en nivå som passar dem. I teoridelen benämns det som förståelse för 

elevers tänkande. 

Två av lärarna nämnde att de behöver veta vilka mål som arbetas mot och att lärarna bör vara 

insatt i läroplan och kursplan, både den kursplan, som läraren själv arbetar mot, men även de 

som ligger i angränsande åldrar. En tyckte att lärare behöver kunna reflektera över det som 

arbetas med och fundera på hur man ska arbeta vidare. I teoridelen benämns det som 

matematisk insikt. 

Fem av de sex lärarna nämnde att de behöver våga pröva nytt och inte vara rädda för att 

misslyckas. Det gör ingenting att det blir fel ibland. Det är bara att pröva igen. Tre stycken sa 

att lärare behöver kunna släppa kontrollen och låta eleverna arbeta på sitt eget sätt. En sa att 



 

 
 

lärare behöver vara trygga i sig själva och känna att de kan undervisa. En sa att lärare inte bör 

vara för styrda av läroboken, utan på ett mer självständigt sätt välja vad som ska arbetas med. 

I teoridelen benämns det som matematiskt förtroende. 

För de intervjuade lärarna är det viktigt att ha kunskap i matematik, men också kunskap om 

hur de undervisar i det. Genom att ha tillräckliga kunskaper känner läraren en större säkerhet 

när hon eller han undervisar. Läraren är mer trygg i sig själv och vågar pröva nya saker. 

Läraren behöver även veta vilka mål som arbetas mot och hur långt eleverna bör utvecklas. 

När läraren följer elevernas arbete behöver hon eller han reflektera kring deras utveckling och 

hur man ska agera i fortsättningen. För att kunna det behöver läraren vara förtrogen med 

läroplan och kursplan. När läraren låter eleverna arbeta med öppna uppgifter, bör läraren låta 

dem pröva sig fram och lösa uppgifterna på deras eget sätt. Läraren bör ha tro på att de klarar 

att lösa uppgifterna själva. För att kunna hjälpa eleverna med öppna uppgifter, bör läraren 

kunna se vilken typ av matematik, deras lösningar innehåller. De kanske också behöver hjälpa 

dem att strukturera sina tankebanor eller att tänka om. Det kräver flexibilitet och fantasi. 

Elever behöver få utmaningar som passar dem och ligger på deras nivå, därför behöver läraren 

känna till vilka sammanhang som är lämpliga för dem och vad som intresserar eleverna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbete med öppna uppgifter innebär att lärare behöver 

ha flera olika förmågor och kunskaper i matematik.  

 

6.2 Faktorer som har påverkat lärarnas arbete med öppna uppgifter 

Under projekttiden har lärarna utvecklat sitt arbete med öppna uppgifter. Att det är just öppna 

uppgifter, gör att undervisningen skiljer sig från det de gjort tidigare. Det har inneburit att 

lärarna fått ändra på sin matematikundervisning och även på sin planering av undervisningen. 

När intervjuerna med lärarna, har sammanställts, framträder punkter som är extra intressanta. 

De handlar om arbete med öppna uppgifter i praktiken, lärarens egen kunskap och 

erfarenhet, kunskap om läroplanen, matematiska sammanhang, instruktioner, lärarnas syn på 

elevers förmåga att lösa problem, reflektion, samt läromedel. 

Arbete med öppna uppgifter i praktiken 

När lärarna arbetar med öppna uppgifter behöver de lägga upp arbetet på ett annorlunda sätt 

än tidigare. Arbetet med utformning av själva uppgiften och även mötet med eleverna ser 

annorlunda ut, än innan. När lärarna ger eleverna en öppen uppgift är det viktigt att eleverna 

förstår vad de ska göra. Det är viktigt att uppgiften är utformad så att eleverna ser problemet 

och känner att de klarar att lösa den. Som lärare behöver man fundera på vilket lärarande som 

finns i den öppna uppgiften och vad man vill att elverena ska utveckla i samband med 

uppgiften. Därför är det viktigt att frågan är så tydligt formulerad att läraren når sitt syfte med 

den. 

 

Lärarna har insett att den öppna uppgiftens utformning och innehåll är viktig. Tidigare 

arbetade de också problembaserat, men inte i lika stor utsträckning och inte lika fokuserat. 

Lärarna såg det mer som en enstaka händelse eller att de bara gjorde något roligt för stunden. 

Numera är de noga med att öppna uppgifter passar alla elever. Därför har lärarna insett att de 

behöver vara noga i valet av uppgift och hur de ställer frågan.  

 
Vi har en spretig grupp och alla ska ha chans att lösa den. Den får inte heller vara för lätt, 

eftersom jag har några duktiga. Jag tänker också mycket på följdfrågorna. Det gjorde jag inte i 

början. Jag tänker också tillbaka på de misstag som jag gjorde i början och försöker att undvika 



att göra dem igen. Det är viktigt att få med hela gruppen. Vi följer lärobokens planering när vi 

väljer typ av uppgifter. (Lärare C) 

 

Öppna uppgifter innebär att eleverna får arbeta med problemlösning, pröva sina egna 

lösningar och även ta del av kamraternas idéer. Läraren behöver vara flexibel och vara beredd 

på att olika sorters matematik kan dyka upp. Läraren behöver även reflektera över vilket 

lärande som skett under lektionen. 

 

Lärarna har sett att elever med matematiksvårigheter får större möjligheter att visa sina 

förmågor och utvecklas mer framåt, när de arbetar med öppna uppgifter. Elever med 

matematisk förmåga får också utmaningar när de möter en genomtänkt öppen uppgift. Det är 

också viktigt att uppgiften hänger ihop med andra liknande uppgifter, så det blir en röd tråd i 

det de gör. Deltagarna har under projektets gång prövat olika öppna uppgifter och kan se vilka 

som fungerar i sina undervisningsgrupper. De som fungerar bra sparas för att använda i nya 

sammanhang. Lärarna har kommit fram till att om uppgiften inte är tillräckligt genomtänkt, 

har eleverna svårare för att förstå och lösa den. Saknas det lämpliga följdfrågor kan elever 

med räknesvårigheter fastna och inte veta hur de ska fortsätta.  

 
Jag väljer något inom det området vi håller på med och även när jag märker att flera elever tycker 

att något är svårt. Då försöker jag hitta en uppgift som passar. Det är sällan som jag börjar ett 

arbetsområde med en öppen uppgift. (Lärare E) 

 

När eleverna arbetar med öppna uppgifter får de arbeta i par eller i grupp och lärarna väljer 

hur eleverna ska grupperas. De har en god bild över elevernas förmågor och vet vilka elever 

som får utmaningar på lämplig nivå när de samarbetar. Lärarna har också insett att 

uppgifterna inte kan vara för fria, för då når eleverna inte fram till de slutsatser som läraren 

tänkt sig. Lärarna har blivit mer fokuserade på vad som ska arbetas med och är mer noga med 

att kursplanernas mål gås igenom. Det har blivit viktigare för lärarna, att eleverna förstår det 

som de arbetar med och att de också utvecklar förmågan att lösa problem. 

 

Lärarna har också insett att eleverna behöver undersöka uppgifterna i sin egen takt och det 

innebär att lärarna behöver ta ett steg tillbaka. Flera av lärarna känner att det är en utmaning 

för dem, eftersom de är vana vid att ha kontroll över hela situationen och även hålla ett visst 

tempo i hur många uppgifter man hinner med. 

 

Lärarna är mer aktiva under lektionerna och har utvecklat metoder för att kunna synliggöra 

elevers förmågor. Lektionerna har fått en mer social karaktär. De inser att de kan genom 

individuella samtal med varje elev, på ett bra sätt, bedöma deras förmågor i dessa möten. 

Genom elevdiskussionerna hör och snappar lärarna upp mer i klassrummet nu än tidigare och 

lärarna får mer information kring eleverna nu än tidigare. Lärarna säger att de idag vet mer 

om elevers förmågor än tidigare. 

 

Lärarens egen kunskap och erfarenhet 

För att kunna använda sig av en viss arbetsmetod eller undervisningsmetod, gäller det för 

lärarna att ha tillräckligt med utbildning. En matematiklärare som ska arbeta med öppna 

uppgifter, behöver matematiska kunskaper så att hon eller han kan möta alla elever i sin 

undervisningsgrupp, på den nivå de befinner sig. Detta kräver att läraren har mer kunskaper, 

än om alla elever arbetade med samma uppgift. För att kunna arbeta med öppna uppgifter 

behöver läraren ha utbildning så att hon eller han bland annat, förstår vad det är eleverna 

behöver få hjälp med. Det behövs en repertoar av exempel och alternativ att välja mellan.  



 

 
 

När det gäller det matematiska innehållet har lärarna insett vikten av förståelse för detta. De 

lärare som har intervjuats upplever att de alla har tillräcklig utbildning i matematik. Däremot 

varierar kunskapen om hur de undervisar i matematik.  

 
Ja, nu har jag jobbat så länge så jag har fått en del erfarenhet, men när jag vara ny, visste jag inte 

mycket. Vi lärde oss inte det på lärarhögskolan. Matematikprojektet har hjälpt oss att utvecklas 

tillsammans med mina kollegor som jag pratar mycket med.(Lärare F) 

 

Lärarna har inte så mycket utbildning i hur man undervisar och känner ett behov av att 

utvecklas i det. En del har lärt sig en del på lärarutbildningen. Då har det t.ex. diskuterats, hur 

barn lär sig. Andra har inte eller i liten utsträckning tagit del av sådana diskussioner. Mycket 

bygger i stället på erfarenhet i arbetslivet. Lärarna har under projektets gång utvecklat en 

större trygghet i sig själv och för sitt eget yrkesutövande. De har fått möta olika slags 

matematik under träffarna och känner sig säkrare nu än tidigare. De har prövat att arbeta med 

öppna uppgifter och skaffat sig erfarenheter kring det. De har också blivit mer kritiska till vad 

som ska göras under lektionerna och vad eleverna ska arbeta med.  

 

Kunskap om läroplanen 

Förra året kom det ut en ny läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011) och det är den lärare numera 

ska arbeta mot i grundskolan. I den står det angivet vilka matematiska förmågor som ska 

utvecklas hos eleverna och vilka olika kunskapskrav som ska nås. Som lärare ska man ta del 

av texterna och arbeta mot att eleverna når detta. Genom arbete med öppna uppgifter har 

lärare insett att de behöver kunna vad som står i styrdokumenten på ett mer ingående sätt, än 

när de arbetat mer traditionellt. Lärare behöver inte bara veta vad som står för de 

åldersgrupper de själv arbetar i, utan för andra åldrarna också. Eftersom lärarna inte har något 

läromedel för öppna uppgifter, behöver de själva veta vilka förmågor uppgifterna ska ge 

möjlighet att utveckla. Lärarna har blivit mer motiverade till att sätta sig in i vad som står i 

läroplan och kursplan. De har insett att även om uppgifterna är tydliga och målinriktade, kan 

det uppstå nya vändningar under elevernas arbete. 

 
Jag tror att man måste kunna den bättre. Jag har läst den nya mycket mer och det tror jag har med 

projektet att göra. Eftersom förmågorna som nämns i kursplanen finns med i de öppna uppgifterna. 

Matematik är mycket mer än att bara kunna det på ett sätt. Jag har blivit mer fokuserad och 

målinriktad sen jag satte mig in i läroplanen. När man arbetar med en öppen uppgift måste jag ha 

ett mål och ett syfte. Jag för en inre diskussion med mig själv om detta.(Lärare E) 

 

Därför har lärarna också fått en ökad motivation för att kunna vad som står i styrdokumenten, 

och inte bara den delen som motsvarar de skolår de undervisar i utan även de övriga, för att 

kunna möta eleverna på rätt nivå.  

 
Absolut, för att kunna hålla fokus, behöver man kunna vad som står i det centrala innehållet. Vilka 

förväntningar och krav kan jag ställa på eleven eller hur går vi vidare. Jag behöver också veta 

vilka krav som finns i kursplanen som gäller åren 1-3 och 7-9 eftersom jag arbetar mitt emellan. 

Eftersom under arbetet med öppna frågor kan jag inse att en elev ligger på en högre nivå, som 

passar en annan åldergrupp. Jag behöver förstå kopplingen mellan förmåga och centralt innehåll. 

Jag behöver kunna se en helhet. Kommunikations-förmågan är också viktig, eftersom man 

kommunicerar mer med öppna uppgifter. (Lärare D) 

 

För att arbeta med öppna uppgifter och möta eleverna i deras arbete, behöver lärarna veta 

vilka mål de arbetar mot. När de inte följer läromedlet fullt ut, har lärarna inte det att förlita 



sig på. De säger att de behöver kunna mer själv, för att vara säker på att alla moment gås 

igenom. Lärarna har även blivit mer kritiska till val av uppgifter och vad undervisningen ska 

innehålla. Under projektträffarna har det diskuterats vilka öppna uppgifter som ska arbetas 

med och hur viktigt det är med genomtänkta uppgifter. Lärarna har genom att ta del av 

varandras erfarenheter insett att de behöver veta, vad de vill få ut av uppgifterna och varför de 

arbetar med dem.  

 

Lärarna har också sett att arbete med öppna uppgifter är en väl fungerande arbetsmetod. 

Eleverna utvecklats framåt och får en ökad matematisk kunskap. Någon lärare ser att eleverna 

får en ökad förståelse för matematik och har ökade kunskaper och förmågor än vad tidigare 

elevgrupper har haft. Lärarna har insett att arbetet med öppna uppgifter har lett till att de fått 

en ökad medvetenhet om elevernas förmågor och lärarna har utvecklat förmågan att reflektera 

över både elevernas och sin egen insats.  

 

Matematiska sammanhang  

Eleverna behöver kunskaper i matematik, så att de klarar att lösa olika slags problem både i 

sin vardag och i sitt framtida yrkesliv. För att kunna använda sina matematiska kunskaper i 

nya situationer, behöver de ha mött matematiken i olika sammanhang. Eleverna behöver ha 

utvecklat förmågan att se vilka lösningsmetoder de kan använda sig av i olika situationer. De 

behöver se hur matematiken hänger ihop och vilka samband som finns. Sammanhang kan ses 

på två olika sätt. Det ena är rena matematiska sammanhang och det andra är i vilken kontext 

matematiken ingår. 

 

Matematiska sammanhang: Flera av lärarna berättar att de inte lärde sig om matematiska 

sammanhang under sin utbildning. Några lärare fick lite utbildning i det. De flesta säger att 

under årens lopp har blivit bättre på att hitta sammanhang för matematiska begrepp, men att 

det fortfarande är svårt för vissa moment.  

 
Jag känner att jag vet var de matematiska begrepp som eleverna möter, finns, men det är inte 

säkert att jag kan förklara det för eleverna. Det är lite flummigt ibland. Jag har inte lärt mig det på 

universitet. Det är livserfarenhet och från omvärlden. (Lärare E) 

 

Kontext: Lärarna säger också att de har utvecklat sin förmåga att hitta lämplig kontext genom 

att delta i projektetet. De har fått inspiration av handledarna och har tagit del av de övriga 

deltagarnas erfarenheter. Eftersom lärarna även har insett vikten av att samarbeta med andra 

kollegor, har de tillsammans arbetat fram lämpliga exempel som de kan använda sig av.  

 
Det har jag fått hjälp med i projektet. Tidigare hade jag väl inte så mycket happening eller 

sammanhang till uppgifterna. Handledarna i projektet har hjälpt mig med att tänka hur man kan 

göra. Hur enkelt det kan vara. Man kan ta något vardagligt och göra en berättelse av det. (Lärare 

D) 

Lärarna har insett att valet av lämplig kontext är viktigt. När de i början prövade med öppna 

uppgifter, märkte de att det inte alltid fungerade för eleverna. Det kunde vara att kontexten var 

välkänt för en vuxen, men inte för elever i en viss ålder. Ibland visade det sig att eleverna inte 

kände någon relation till kontexten och därför inte kunde ta de till sig i samma utsträckning.  

 
Ibland tvekar jag kring hur jag ska göra, för att locka alla eleverna. Jag tar nytta av elevernas 

intressen.(Lärare B) 

 



 

 
 

När lärarna prövade kontext som handlade om elevernas vardag, gick det bättre. Det kunde 

handla om ishockey, ridning, melodifestival eller att läraren berättade om något som hon eller 

han själv gjort. När lärarna kom på att sammanhanget måste vara nära eleverna, ökade 

intresset hos flera av dem att hitta nya lämpliga situationer. De lyssnade noga under 

projektträffarna för att få bra idéer, men försökte också hitta i vardagsnära situationer, som 

t.ex. när man handlar, står i kö eller är ute på skolgården och spelar något spel. Flera av 

lärarna har sparat öppna uppgifter med bra fungerande situationer, så att de kan använda sig 

av dem i nya elevgrupper, eller delge andra kollegor, som behöver.  

 
Jag har försökt i alla fall. Men det är inte alltid som jag kommer på ett bra svar på frågan om 

varför vi ska lära oss det här, men jag har blivit bättre på det. Ibland måste man vara ärlig och 

säga att det här kommer ni kanske aldrig att möta i vuxenlivet, men behöver det för att kunna 

studera vidare med matematik.(Lärare E) 

 

Instruktioner 

Lärarens instruktioner påverkar hur lektionen kommer att se ut. Läraren har stora möjligheter 

att utforma arbetsuppgifternas utseende och vad eleverna ska få ut av dem. Under den mer 

traditionella lektionen (där läraren mer styr vad eleverna ska göra), kanske läraren ber 

eleverna ta del av informationen som ges framme vid tavlan och sedan att ta fram sina 

läroböcker och arbeta i dem. Men under en lektion med öppna uppgifter kan instruktionerna i 

stället gälla att ta del av dilemmat som presenteras och försöka förstå själva uppgiften. Sedan 

vidare tillsammans med kamrater diskutera hur uppgiften kan lösas och slutligen ta del av 

klassens olika förslag. Dessa två exempel ger två olika slags lektioner och eleverna möter 

olika slags matematik. 

 

När det gäller att ge instruktioner har lärarna flyttat fokus på lektionen. När läraren ska 

introducera en öppen uppgift, fokuserar hon eller han på att eleverna förstår innehållet i 

uppgiften och att alla är ”där”.  

 
Jag tror att jag tidigare berättade mer för eleverna hur de skulle göra. Jag har släppt mer på det 

på sistone. Eleverna behöver komma på själva hur de ska göra. Det är bättre. Numera presenterar 

jag uppgiften och om eleverna undrar hur de ska göra, säger jag att det får du diskutera med din 

kompis. Uppgifterna blir roligare att lösa för eleverna, när jag har tagit ett steg tillbaka.(Lärare B) 

 

Lärarna vill förvissa sig om att eleverna får en inre bild av själva problemet. Genom att 

tillsammans diskutera hur de introducerar öppna uppgifter vid projektträffarna har lärarna 

utvecklat sin förmåga i det. Tidigare ville man som lärare mer visa eleverna olika metoder, 

regler och skrivsätt. Lärarna lade tidigare mer tid av lektionen till att visa hur de skulle göra. 

Numera lägger de mer tid på att låta eleverna pröva lösa uppgifterna. De har även börjat 

sammanfatta uppgiften, i slutet av lektionen. Lärarna vill knyta ihop säcken, så eleverna får en 

helhetsbild av uppgiften och dess lösningar. De vill också att eleverna ska se att det finns 

olika lösningar till samma problem.  

 
Ja, när det är en öppen uppgift handlar det ofta om ett dilemma, eller händelse och jag är noga 

med att knyta ihop säcken i slutet av lektionen. Vid traditionellt kanske jag börjar med några 

uppgifter på tavlan, kanske en kluring, eller ett spel. Jag sätter nog igång eleverna lite snabbare så 

att de kan börja arbeta, men jag knyter ihop säcken i slutet även där. Vid öppna uppgifter måste 

jag ha en idébank med frågor och lite koll på vart svaren kan leda. (Lärare D) 



Lärares syn på elevers förmåga att lösa matematiska problem 

Tidigare arbetade lärarna mer rutinmässigt. De höll liknande planering år från år. Lärarna 

hade förutfattade meningar om elevernas kunskaper och förmågor. De utmanade varken sig 

själva eller eleverna i någon större utsträckning. Nu har lärarna omvärderat sina uppfattningar. 

Det har visat sig att eleverna klarar lösa fler uppgifter och även svårare uppgifter än vad man 

tidigare trott. Lärarna har även mött nya matematiska kunskaper i vissa elevgrupper, än de 

tidigare gjort under sina yrkesverksamma år.  

Ja, de kan mer. Jag har trott att de inte kan så mycket. De kan visa avancerade uträkningar fast de 

inte förstår vad det är. Jag har inte trott att de har den kapaciteten. Det är viktigt att jag är laddad 

inför oväntade saker, t.ex. vinklar. Jag har elever som visar på en annan nivå än vad man väntar 

sig för en viss ålder. Det måste man vara redo för. I de öppna uppgifterna är matten mer rolig för 

alla. Ibland kan man köpa upp sig när man arbetar med en lite duktigare kamrat.(Lärare B) 

Flera av intervjudeltagarna nämner att de numera tar ett steg tillbaka i klassrummet och i 

stället har fokus flyttats till eleverna och deras insatser. Fokus ligger även på olika 

lösningsförslag i stället för att bara nå fram till själva svaret på uppgiften. I och med projektet 

genomgår lärarna en utvecklingsprocess och deras syn på elevers förmåga att lösa problem 

har i några fall förändrats. De har gjort upptäckter under arbetets gång och även tagit del av 

andras erfarenheter.  

 
Ja, för tidigare tänkte jag att bara för att det var en textuppgift, så var det ett problem. Så tänker 

jag inte idag. För det kan egentligen vara en rutinuppgift med text runt om. Och då blir det ju inget 

problem över huvud taget. Nu tycker jag att det ska vara lite mer att bita i. De behöver tänka och 

resonera. Det är också bra att de löser uppgifter två och två. De ska lära av varandra och får olika 

sätt att se på problemet. Jag upplever att alla elever har blivit bättre på problemlösning, eftersom 

tidigare var det bara de duktiga eleverna som hann med att jobba med de riktiga 

problemuppgifterna. Nu jobbar alla elever med problemlösningsuppgifter och i mycket större 

utsträckning. Tidigare var det att man först skulle klara av färdighetsträningen innan man började 

med problemuppgifterna. Nu gör man dem mycket tidigare. Ibland ser jag att eleverna behöver 

färdighetsträna under tiden vi jobbar med öppna uppgifter och då tar jag det med alla i klassen. 

(Lärare F) 

 

Lärarna har en mer positiv syn på elevers förmåga att lösa problem nu än tidigare.  

Man kan jämföra denna med Carpenter m.fl. gruppering (Carpenter, m.fl., 2000). Först 

presenteras återigen en av dessa nivåer: 

 

Nivå 3: är en vändpunkt, läraren tror att eleverna klarar att lösa problem utan att ha en strategi 

för det. Lärarna visar inte eleverna metoder som de förväntas använda. Lektionerna består mer 

av elevdiskussioner kring matematik, eleverna tar del av olika strategier och jämför dem 

inbördes. Klassrummet är influerat av lärarens förståelse för elevers tänkande. De ställer 

frågor som framkallar förståelse och de har kännedom om olika lösningsstrategier som 

eleverna har. 

Det som skiljer nivå 3 från 4a och 4b är användandet av vad de lär sig genom att lyssna på 

eleverna och utifrån det besluta om val av instruktioner. 

 

Enligt de här grupperingarna kan man se att vid intervjutillfället befann sig de flesta lärarna på 

nivå tre. Två av dem har ökat en nivå sen projektet började, en befann sig där redan tidigare 

och en närmar sig den här nivån vid den här tidpunkten. 

 



 

 
 

Reflektion 

När lärarna har arbetat med öppna uppgifter under en lektion, funderar de igenom hur det 

gick. De har försökt bilda sig en uppfattning om vilka förmågor eleverna visade, men också 

vilka förmågor eleverna behöver träna mer på. Dessa erfarenheter har lärarna sedan tagit med 

sig och använt när de planerar inför nästa lektion. Det är reflektionen som har blivit viktig i 

stället för att titta på vilken sida i läroboken man har kommit till. Lärarna har flyttat fokus från 

vilka uppgifter som ska göras till vilka behov eleverna har.  

Jag är mer genomtänkt. Vad behöver klassen? Jag var mer styrd av läromedlet. Då kunde jag göra 

ett moment om igen, även om jag visste att det här kan de. Vad visade de vid förra tillfället? Är det 

bra grejer? Kan vi bygga vidare på det? Numera har vi kommit in på saker som jag aldrig har 

jobbat med i de här åldrarna. Så där frågar jag om råd hur jag ska göra. Jag ställs inför 

utmaningar när eleverna visar att de kan mer än vad jag hade trott, eller att de inte kan trots att 

jag trodde att de skulle klara det. Då får vi backa lite.(Lärare B) 

 
Jag försöker ta upp de trådarna som uppstod under förra lektionen. Förhoppningsvis har de insett 

att man kan lösa en uppgift på flera sätt och under nästa lektion kanske de hittar ytterligare något. 

Jag känner att det har blivit viktigt att ta vara på det jag får med mig från förra lektionen och 

fortsätta med det under nästa. Det har nog torsdagsträffarna hjälpt mig med, tror jag.(Lärare E) 

 

Projektträffarna har gett deltagarna möjlighet att reflektera över sina erfarenheter som gjorts 

sedan de träffades sist. De har tillsammans med övriga gruppmedlemmar lyft funderingar och 

dilemman och försökt hitta lösningar till problem som har uppstått. När det gäller reflektion 

över både sitt eget arbete och elevernas insatser nämner någon vikten av att vara två 

pedagoger i klassrummet. Två par ögon och öron hör och ser mer en ett par. När lärarna 

diskuterar lektionen efteråt har de sett olika saker. På så vis vet lärarna mer om hur det har 

gått och vad eleverna har lärt sig. Det är också lättare att planera vad som ska göras nästa 

lektion.  

 
Då har jag fördelen att diskutera med min kollega. Vad var det som funkade idag. Hur gick det i 

dag? Oj, jag kanske inte skulle sagt så. Och egentligen skulle jag skriva ner det efteråt, så att jag 

bygger upp en bank, men jag har inte kommit så långt ännu. Jag kom på det precis nu att det skulle 

man egentligen ha. En bank med alla uppgifter och så skulle man skriva kommentarer, så att man 

inte gör samma grej nästa gång. Vilka följdfrågor fungerade, kom de rätt?  Det händer ofta att jag 

möter elever som förvånar mig. Det är så härligt. Eleverna är så entusiastiska och vill visa vad de 

kan. Det är jätteroligt. Elever som har svårigheter i matematik kan sitta med ett leende på 

läpparna. Efteråt brukar jag gå fram till eleven och säga det, eller låta eleven visa sin lösning inför 

klassen för att lyfta eleven.(Lärare F) 

 

Någon lärare har utformat arbetsblad till eleverna som de arbetar efter och skriver på, för att 

när lektionen är slut, kunna läsa vad de har kommit fram till och vad de har förstått, eller 

behöver träna mer på. Någon har ett liknande sätt med arbetsbok att skriva i. Någon lärare 

inser att det saknas bra rutiner för dokumentation. 

 

Läromedel  

Läromedel har många gånger tidigare, utgjort grunden för själva planeringen av 

matematiklektionen. Lärarna har använt sig av dess upplägg och arbetat med sådant som tas 

upp i boken. De har kanske sett det som viktigt att hinna med så mycket som möjligt av 

innehållet i den. Arbetet med öppna uppgifter har inneburit att lärarna inte har kunnat följa 

läromedlet i samma utsträckning, eftersom de inte har haft ett med sådana uppgifter i. De har 



lärarna fått från annat håll i stället. Det har inneburit att de mer eller mindre har fått gått ifrån 

läromedlet. 

Alla lärarna i undersökningen har ett läromedel, men använder det annorlunda än tidigare. 

Flera av lärarna säger att tidigare följde de lärobokens planering och arbetade igenom boken 

mer eller mindre från pärm till pärm. Några lärare följer numera läromedlets planering under 

läsåret, men ser det mer som en inspirationskälla eller utgångläge när de konstruerar öppna 

uppgifter.  

 
Jag har ett läromedel, men jag jobbar väldigt lite med det. Det ger en trygghet. Jag tittar i det 

ibland. Det är bra till befästning och repetition. Jag tycker egentligen att läromedel bör vara en 

repetitionsbank, eller till elever som har stora svårigheter och behöver en bok för att få en 

tydlighet. Det skulle egentligen bara behövas en lärarhandledning. En öppen uppgift motsvarar 

kanske tjugo uppgifter i en vanlig bok. Speciellt böckerna på mellanstadiet tycker jag är 

dåliga.(Lärare D) 

 

En del lärare hoppar i boken och letar efter inspiration med utgångsläge från aktuella 

händelser i vardagen i stället. De flesta lärarna känner en ökad trygghet i sin yrkesroll och 

väljer aktivt att själva styra över vad eleverna ska arbeta med, i stället för att luta sig mot 

läromedlets förslag. Lärarna har även blivit mer kritiska i sin inställning till läromedel, när de 

ser att det inte alltid möter upp till läroplanens och kursplanens mål i den utsträckning som 

önskas.  

 
Jag har lärobok. Jag hade en idé om att inte ha någon bok. Det är en trygghet, men jag vill inte 

styras av den. Jag kan inte lita på att eleverna får allt de behöver om de bara arbetar i en lärobok. 

Jag har blivit mer kritisk till läromedel. (Lärare A) 

 

Lärarna har fått ett ökat självförtroende och litar mer på sig själv och sin egen förmåga att 

planera undervisningen. Alla lärarna säger att de vill fortsätta ha ett läromedel, men de ser det 

mer som ett verktyg i stället för något som tvunget måste följas. 

 

6.3 Lärarnas utveckling i sociala praktikgemenskaper i projekt om öppna uppgifter 

Älmhults kommun har deltagit i Skolverkets matematiksatsning, med inriktning på 

fortbildning för lärare. Det har varit ett tvåårigt projekt, med deltagare indelade i tre grupper. 

Projektdeltagarna har utvecklat sociala praktikgemenskaper. De har skaffat sig ett gemensamt 

språk. De är insatta i varandras vardagsuppgifter och kan på ett enkelt sätt diskutera olika 

frågor utan att behöva ta del av förklarande information. Deltagarna är indelade i grupper som 

består av ca 10 stycken lärare, en matematikutvecklare och en eller två handledare. Det finns 

likheter och olikheter bland deltagarna. De arbetar i liknande åldersgrupper, men har ändå 

olika erfarenheter, utbildning, arbetslivserfarenhet, kunskapssyn och personlighet. Några är 

kreativa, öppna och spontana, medan andra är mer försiktiga och eftertänksamma. Några vill 

pröva allt som är nytt och några vill avvakta lite 

 

Träffarna i deltagarnas praktikgemenskaper 

Grupperna har träffats var tredje vecka. Det har varit i samma lokaler hela tiden (förutom då 

verksamheten flyttades). Handledarna har varit desamma och matematikutvecklarna också. På 

så vis har det varit få förändringar och det har skapat trygghet. Varje träff inleds med att 

noteringarna, som var och en har skrivit in på det gemensamma intranätet, gåtts igenom. 



 

 
 

Lärarna har berättat om sådant de gjort i sina klasser och om sitt arbete med öppna uppgifter. 

Det har pratats om motgångar och medgångar. Alla har tagit del av varandras erfarenheter och 

ställt frågor. Eftersom lärarna ska berätta för andra om sina erfarenheter, har de inför träffen, 

fått tänka igenom hur de har gjort i sin undervisning. De har synliggjort sitt eget agerande. De 

har även fått synas själva. 

I början kunde deltagarna uppleva samtalen om noteringar tjatiga eller tråkiga och att de tog 

för lång tid. De upplevde att det inte gav så mycket. Deltagarna förstod inte riktigt vad 

projektet gick ut på. Någon hade förväntningar som inte införlivades. Någon kände inte att de 

utvecklades i den takt de önskade, men efter hand som tiden gick, insåg de att det behövdes 

lång tid för att börja ändra sina tankebanor och ändra sitt arbetssätt. 

Under träffarna har deltagarna fått ventilera sina funderingar för varandra och samtidigt lyfts 

av detta. Det har varit positivt att få träffas och prata. Stämningen har varit god. Det har varit 

en fördel att grupperna i stort sett varit intakta. Deltagarna känner trygghet i sina grupper, 

efter att ha träffats kontinuerligt under nästan två års tid. De har vågat lämna ut en stor del av 

sig själva. Det har inte funnits något som har varit rätt eller fel, utan allt har accepterats. Det 

har varit positivt att en stor del av kommunens matematiklärare har varit tillsammans. Det har 

skapat en gemenskap över olika skolor och olika årskurser. Någon önskade dock att alla 

kommunens matematiklärare skulle delta, för att få en samsyn. 

Fokus har legat på de erfarenheter lärarna gör i klassrummet. De har fått diskutera och ta del 

av nya idéer som de sedan kunnat pröva. Fördelen har varit att lärarna inte behövt tänka ut 

allting själva. I början kände de en press på att göra öppna uppgifter. Det låg inte naturligt i 

planeringen. Numera ingår det i det vardagliga arbetet för de flesta av dem. Lärarna 

uppskattar att ta del av varandras arbete. Det är berikande att möta kollegor och spännande att 

höra hur andra gör. Genom att ta del av andras erfarenheter har det blivit enklare att arbeta 

med öppna uppgifter. De har utvecklats framåt. De har fått reflektera över sin roll i 

klassrummet. De har fått rannsaka sig själv och hur man gör som lärare.  

 

Lärarnas utveckling i sitt arbete 

Träffarna har lett till att lärarna pratar om nutid och dåtid. De menar tiden före och efter 

projektet. Flera av dem har genomgått en inre utvecklingsprocess. Denna process har tagit 

olika lång tid och de har också utvecklats olika långt.  

 
Det har varit en lång process. Det har tagit lång tid för mig att komma på det här med öppna 

uppgifter och hur jag ska jobba med det. Jag hade aldrig gjort den här resan annars, eftersom jag 

har blivit tvingad till att läsa och pröva olika saker. Hade jag inte haft träffarna hade jag nog 

aldrig kommit dit där jag är idag. 

Jag blir också nyfiken när jag hör hur andra har gjort och vill testa det jag också. Det hjälper mig 

i planeringen och hur jag ska lägga upp undervisningen.   

Det ger också en trygghet att vi är samma personer och vi lär känna varandra. Då vågar man 

lämna ut mer av sig själv. Det är en stor fördel. Jag tycker det är bra.(Lärare F) 

 

 

Lärarens roll inför eleverna har förändrats. Deras arbetsmetoder har också förändrats. Numera 

arbetar de flesta processbaserat jämfört med tidigare, då det mer var av innehållsbaserad 

karaktär. Lärarna nämner att projektet har lett till denna utveckling. De hade inte utvecklats i 

samma utsträckning om de inte hade deltagit i det.  

 



Ett ytterligare resultat av deltagandet i gruppen är att flera har börjat ta sig an nya läroplanen, 

Lgr 11 på ett mer motiverat sätt än tidigare läroplaner. Den processen, tror de, har gått fortare 

nu. 

Flera lärare säger att det har blivit roligare att planera och de söker hela tiden efter nya 

uppslag i olika böcker. De är mer aktiva när de planerar och några har även en längre 

framförhållning. De tar upp trådar som uppstått under tidigare lektioner och fortsätter framåt 

med dem. Deltagarna har under den här tiden utvecklat sitt arbete med öppna uppgifter och 

skaffat sig erfarenheter kring det. Det är inte längre något som läraren bara har läst om eller 

hört talas om, de har haft möjlighet genom projektet att anpassa arbetssättet efter sin 

personlighet. 

Undervisningen har även blivit mer varierad. Den kunde vara det tidigare också, men det 

saknades form eller fokus på varför man gjorde det. Andra saker har blivit viktiga under 

lektionerna. Någon säger att det tidigare var noga med hur eleverna skrev i boken och att det 

skulle vara snyggt och prydligt. Det är inte lika viktigt längre. Läraren lägger fokus på andra 

saker nu än tidigare. 

Läraren känner att de har fått nya verktyg att arbeta med. De har börjat låta eleverna diskutera 

mer med varandra och låter dem också ta del av varandras lösningar. Eleverna tränar på att 

redovisa för varandra. Lärarna har börjat ta ett steg tillbaka och eleverna får större utrymme 

under lektionerna. Det har varit en utmaning för flera av lärarna eftersom de är vana vid att 

visa hur eleverna ska göra, hålla ett visst arbetstempo och snabbt komma framåt. Genom att 

låta eleverna vara i fokus har lärarna fått med dem i arbetet på ett bättre sätt. Någon lärare 

berättar att de nu lägger mer tid på att prata enskilt med eleverna. Lärarna är mer intresserade 

av hur eleverna har löst uppgiften, än tidigare. Nu vet lärarna mer om vad eleverna kan. Det 

har också blivit en mer positiv stämning i klassrummet, när man arbetar med öppna uppgifter. 

Det är mer kreativitet under lektionerna och lärarna är mer aktiva. Lektionerna är roligare. 

 

Flera av deltagarna tar upp vikten av gemensamma träffar och att ha någon eller några att 

diskutera tillsammans med. Lärarna har insett att de behöver ta del av kollegornas tankar och 

erfarenheter, för att själva utvecklas och utveckla sin undervisning. Deltagarna nämner att de 

vill, även när projektet upphört, fortsätta träffas och diskutera i grupper. Lärarna är positiva 

till att ha deltagit i projektet och inser att öppna uppgifter är ett bra arbetssätt. De hoppas på 

att sättet ska spridas till andra områden i landet. Lärarna säger att Mattesverige behöver det. 

6.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att deltagarnas syn på vilka kunskaper lärarna behöver för 

att arbeta med öppna uppgifter, handlar om ämneskunskaper, kunskaper om hur man 

undervisar, flexibilitet, att man känner trygghet som lärare. I intervjuresultatet synliggjordes 

faktorer som påverkat deltagarnas arbete med öppna uppgifter. Lärarna har utvecklat sina 

undervisningsmetoder och även synen på vad som är viktiga ingredienser i 

matematikundervisningen. Det har blivit större fokus på vad eleverna behöver.  Dessa 

förändringar har skett genom att deltagarna har utvecklat sociala praktikgemenskaper i 

projektet om öppna uppgifter. Lärarna känner en ökad gemenskap och inser vikten av att ta 

del av varandras erfarenheter och tankar.  

 

 

 



 

 
 

7 Resultat och diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka kunskaper och förmågor lärare 

behöver, för att kunna arbeta med öppna uppgifter. Ett annat syfte var att se hur deltagarnas  

arbete med öppna uppgifter ser ut, samt ta del av lärarnas utveckling genom att de har deltagit 

i projektet. 

 

För att ta reda på det har det gjorts intervjuer av lärare. Intervjufrågorna är baserade på 

teoristudierna. Intervjumaterialet kan ses som en beskrivning av lärarnas arbete och 

utveckling i projektet.  

7.1 Kunskaper som krävs för arbete med öppna uppgifter 

På frågan om vilka kunskaper och förmågor lärare behöver ha för att kunna arbeta med öppna 

uppgifter, räknar lärarna upp både matematiska kunskaper, men också förståelse för elevers 

tänkande och flexibilitet. Här har lärarna synliggjort behovet av kunskaper och förmågor som 

krävs för arbete med öppna uppgifter.  

 

En av förmågorna som nämndes är flexibilitet. Det ansågs vara viktigt att lärarna kunde 

variera sig, tänka om, eller anamma någon annans förslag. Det innebär att lärarna inte riktigt 

vet i förväg, hur lektionen kommer att bli. De vet inte heller vilken typ av matematik som 

kommer upp. Detta kräver att de måste släppa behovet av kontroll. Det stämmer väl överens 

om Boalers (2011) tankar kring vilka kunskaper elever behöver för att kunna lösa problem, 

som de möter. Hon tror att eleverna behöver kunna tänka logiskt och flexibelt för att kunna 

tillämpa olika metoder i nya situationer. Detta bör eleverna möta i skolan. Eleverna behöver 

få hjälp av sina lärare att tränas i detta. Läraren bör ha förmåga att variera sig. För vissa lärare 

kan det kännas ovant att inte ha full kontroll. Därför är det viktigt att lärarna i inledningsfasen, 

när de ska utveckla sitt arbete med öppna uppgifter, har en handledare som kommer med råd 

och stöd. Det är också viktigt att handledaren är medveten om vilka kunskaper och förmågor 

som krävs när man arbetar med öppna uppgifter, för att kunna leda gruppen framåt. 

 

Genom att visa på faktorer som påverkat lärarnas arbete med öppna uppgifter inser de att det 

kräver en hel del för att ta till sig arbetssättet. Det är inte bara att lägga den här metoden 

tillsammans med sin tidigare repertoar. För att lyckas med sitt arbete med öppna uppgifter 

behövs flera olika kunskaper. Det krävs att de egna ämneskunskaperna är tillräckliga. Det 

behövs kunskaper om hur man undervisar i ämnet. Läraren behöver ha förmåga att leda 

gruppdiskussioner. Läraren behöver kunna vara flexibel när de möter elevernas förslag och 

lösningar. Läraren bör vara motiverad till att samarbeta med annan personal, för att kunna ta 

del av andras erfarenheter och utvecklas i sitt arbete. Läraren behöver kunna reflektera kring 

elevernas arbete. Läraren bör vara väl insatt i läroplan och kursplan, för att se varje elevs 

behov.  

Arbete med öppna uppgifter kan innebära att läraren behöver förändra både sina 

arbetsmetoder, men också sin roll som lärare. Man kanske behöver förändra sitt 

förhållningssätt till matematikundervisning och vad som är viktigt att arbeta med under 

matematiklektionerna. 

 

Alla är dock inte enbart positiva till öppna uppgifter. Lärare nämner att det finns elever som 

behöver styrda uppgifter, där det inte finns flera alternativ till lösning. Det finns elever som 

behöver en tydlig struktur i allt de gör. En del elever behöver få förklarat för sig och även 

färdighetsträna innan de klarar att arbeta på egen hand. Då kan öppna uppgifter upplevas 

förvirrande. Det är också viktigt att arbete tillsammans med kamrater är strukturerat, eftersom 



en del elever, av olika skäl, inte bör arbeta tillsammans. Arbete med öppna uppgifter får inte 

vara för fritt. Då finns risk för att man tappar fokus.  

 

Val av lämpliga sammanhang och kontext är också en utmaning och blir det för svårt för 

läraren att hitta en lämplig kontext, finns risken att läraren inte gör någon uppgift alls. 

 

Deltagarna har insett att öppna uppgifter är en fungerande metod och vill fortsätta det arbetet. 

Jämför man med läroplan och kursplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a) ser man att eleverna ges 

förutsättningar att utveckla läroplanens olika förmågor, genom detta arbetssätt. Det innebär att 

lärare behöver kunskaper i hur de ska undervisa i arbetet med öppna uppgifter, för att kunna 

ge eleverna dessa möjligheter. De intervjuade lärarna i projektet svarade alla att de saknade, 

eller hade lite utbildning i hur man undervisar i matematik över huvud taget. Deras kunskaper 

byggde i stället på erfarenhet från yrkeslivet. De hade prövat sig fram. När de var nyutbildade 

lärare, saknade de metoder för hur de skulle undervisa, eller hade kanske bara en 

förklaringsmodell att erbjuda. Fungerade inte den, visste de inte hur de skulle fortsätta. Därför 

bör blivande lärare och även verksamma lärare, erbjudas möjlighet till att utveckla sina 

undervisningsmetoder i arbete med öppna uppgifter.  

7.2 Sambandet mellan kunskap om undervisning i matematik, arbete med öppna 

uppgifter och diskussionsforum. 

För att utvecklas framåt kan lärare behöva ha någon eller några att diskutera tillsammans med. 

Lärarna i undersökningen nämner flera olika forum för diskussion. Det kan vara en kollega 

som är med i klassrummet och som läraren kan reflektera tillsammans med efter lektionen 

med öppna uppgifter. När lärare diskuterar tillsammans ökar möjligheten att metoderna som 

används i undervisningen, blir mer organiserade och når sitt syfte på ett bättre sätt (Brusling 

& Strömqvist, 1996). En annan möjlighet för möten kan vara någon som arbetar på samma 

skola, som man träffar i arbetsrummet och frågar om råd. Det kan även handla om att utveckla 

praktikgemenskaper. Där diskuterar lärarna sina erfarenheter från vardagen och försöker 

förstå dem i ett vidare sammanhang (Wenger, 1998).  

 

Deltagarna i projektet säger att de har behov av att ta del av andras tankar och erfarenheter. 

Både för att utvecklas själv, men också för att inte behöva göra samma uppgifter som någon 

annan redan har gjort. Det sparar tid. Deltagarna säger också att genom samtal med kollegor 

känner de gemenskap och att de inte är ensam i det de gör. De öppna uppgifterna är 

dynamiska och behöver diskuteras. Det är inte säkert att lärarna kan ställa exakt samma fråga 

och använda sig av exakt samma kontext, i två olika undervisningsgrupper. Kanske att 

uppgiften måste korrigeras lite, för att den ska fungera i båda grupperna. Detta kräver 

diskussion och planering.  

 

Nedan visas en figur som ska illustrera sambandet mellan arbete med öppna uppgifter, 

kunskap om hur lärarna undervisar i matematik och att det finns ett diskussionsforum. 

Deltagarna nämner att de behöver både matematiska kunskaper och någon att diskutera 

tillsammans med, för att kunna arbeta med öppna uppgifter. Arbetet med öppna uppgifter å 

sin sida, genererar diskussioner och reflektioner efter lektionen är slut. Det genererar även 

ökad förmåga att undervisa i matematik, eftersom de hela tiden gör nya erfarenheter i 

interaktionen med eleverna. Genom att diskutera erfarenheter med andra, kan lärarna öka sin 

förmåga att undervisa och utveckla sina öppna uppgifter. 

 



 

 
 

 
 

 
Figur 2: Figur över sambandet mellan kunskap om undervisning i matematik, arbete med öppna 

uppgifter och diskussionsforum. 

 

Rambölls (Skolverket, 2011b) utvärdering av Matematiksatsningen 2009-2011 visar att ett av 

de viktigaste resultaten var ett utökat samarbete mellan lärare, framväxt av kollegiala samtal. 

De säger att samarbetet har utgjort en viktig startpunkt för utvecklingsarbete på grund av att 

samarbetet har tillfört energi, samt påverkat lärandet på ett konkret sätt i undervisningen. 

 

Ett annat resultat är att deltagarna har utvecklats. Det är ett viktigt steg framåt eftersom de 

betraktar bristande kompetens hos lärare, som en anledning till att elevernas resultat sjunker. 

Den nyvunna kompetensen tillämpas också i undervisningen. Rambölls uppfattning är att 

kompetensutveckling har legat nära den konkreta undervisningen och berört relevanta 

områden i undervisningen. De har också sett att störst utveckling har skett inom 

matematikdidaktiska områden (ibid). 

 

Rambölls resultat stämmer överens med vad deltagarna i projektet säger. Kollegiala samtal 

har visat sig vara viktiga i Matematiksatsingen som helhet. De är även viktiga för deltagarna i 

ÄlMa-projektet. Deltagarna har utvecklats framåt och deras utveckling har hela tiden legat 

nära den konkreta undervisningen.   

 

7.3 ÄlMa-projektets upplägg och lärarnas utveckling 

När man tittar tillbaka på ÄlMa-projektet och dess upplägg, ser man att det finns faktorer som 

har spelat stor roll för att projektet har lyckats så bra. Projektet är välplanerat. Personer med 

erfarenhet från tidigare utvecklingsarbeten har funnits med under hela planeringsarbetet. I 

gruppen ingick personer från olika högskolor, Älmhults kommuns förvaltning, samt 

matematikutvecklare. Sammarbetet dem emellan har även fortsatt under projektets gång, 

genom gemensamma träffar ett par gånger per termin. Skolverket beviljade en stor summa 

pengar till projektet. Det har inneburit att det funnits medel till handledare, vikarier och 

praktiskt material. I det här fallet har medel till handledare och vikarier varit en förutsättning 

för att kunna genomföra projektet.  

 

Handledarna har utgjort en viktig roll. Dels för att de har delat med sig av sin erfarenhet, men 

också för att de har fört arbetet framåt. Handledarna har varit insatta i arbete med öppna 

Arbete med öppna 

uppgifter 

Diskussionsforum Kunskap om undervisning 

i matematik 



uppgifter och kunnat stötta och utmana deltagarna, så att de har utvecklats så mycket som 

möjligt. Handledarna har även kommit med idéer och fungerat som inspirationskälla.  

 

Eftersom handledarna är insatta i arbete med öppna uppgifter har deltagarna fått ta del av hela 

konceptet i stället för några utvalda delar. Detta har inneburit att lärarna har fått en helhetssyn 

och en djupare förståelse för arbetssättet. På grund av att handledaren spelar en viktig roll bör 

man vara noggrann i valet av handledare. Annars finns risken att utvecklingsarbetet inte får 

den riktning som det var tänkt. 

 

Eftersom varje träff varade i tre timmar avsattes pengar till vikarier. På så vis underlättades 

det för lärarna att lämna sin ordinarie verksamhet.  

 

ÄlMa-projektet har pågått under två års tid. Det är relativt länge och deltagarna säger att det 

har varit bra. Det hade inte kunnat göras fortare. Det är viktigt att låta utvecklingsarbete ta den 

tid som det behöver. 

 

ÄlMa-projektet har skett på frivilligbasis och genom flera års utvecklingsinsatser tidigare i 

kommunen, hade det redan lagts en grund. Det fanns ett stort intresse och en positiv 

inställning till utvecklingsarbete hos deltagarna och de hade stora förväntningar när ÄlMa-

projektet startade. Att det redan hade lagts en grund och att projektet var på frivilligbasis 

underlättade genomförandet av ÄlMa-projektet.  

 

En annan förutsättning för projektets genomförande har varit kommunledningens 

godkännande. Genom att ha tillgång till matematikutvecklare, samlingslokaler och samarbete 

med personer från kommunens förvaltning, har arbetet med projektet underlättats betydligt.  

Rent praktiskt har det träffarna haft samma karaktär hela tiden. Det har skett få förändringar 

under träffarna. De har varit schemalagda till samma veckodag och tid och ägt rum i samma 

lokaler hela tiden. Grupperna har varit så gott som homogena under projekttiden.  

 

Deltagarna tycker att det är viktigt att träffas och diskutera. De vill känna gemenskap, byta 

erfarenheter och utvecklas framåt i sina diskussioner. De vill utveckla en form av social 

praktikgemenskap. I ÄlMa-projektet har lärarna arbetat fram ett gemensamt synsätt för öppna 

uppgifter och är insatta i varandras arbete. I grupperna har det ingått lärare från olika skolor 

och som undervisar i olika skolår. På så vis har man kunnat dela med sig av många olika slags 

erfarenheter och diskuterat olika slags frågor, som man tagit med sig från sin egen 

verksamhet. Det har varit positivt att grupperna haft en inbördes spridning. 

 

Projektet har varit kommunövergripande och inneburit att så gott som alla skolor varit 

representerade i projektet. Lärare från olika delar i kommunen har träffats och nya kontakter 

har knutits. Gemenskapen har stärkts. Ibland har alla tre projektgrupperna samlats 

tillsammans, för att ytterligare stärka banden bland lärarna. Hela kommunen har ingått i 

projektet. 

 

Om lärare t.ex. deltar i ett förändringsarbete är regelbundna träffar, s.k. time out, viktigt. Då 

kan lärarna reflektera och diskutera kring sina erfarenheter och sedan besluta om hur de ska 

arbeta vidare (Tiller, 1998). ÄlMa-projektets träffar har fungerat som deltagarnas time-out 

och gett dem tid för reflektion över sitt arbete. De lämnar sin ordinarie verksamhet i skolan 

och satt sig tillsammans med kollegor och diskuterat sina erfarenheter i flera timmar. De har 

tagit del av varandras erfarenheter och beslutat om hur de ska arbeta vidare.  

 



 

 
 

I och med arbete med öppna uppgifter har lärarna lämnat det gamla och prövat något nytt. De 

har fått pröva en arbetsmetod och arbetat fram en personlig stil. Dessa erfarenheter har de 

gjort under lång tid och de har kunnat utveckla dem så att de passar dem själva. Man kan se 

både en personlig utveckling men också en yrkesmässig utveckling hos deltagarna och en 

vilja hos de flesta att projektet ska finnas kvar i någon form. Projektplanen ser ut att ha 

fungerat, så här långt. Jämför man projektets uppsatta mål med undersökningens resultat, kan 

man även där hitta samband.  

För att ett utvecklingsarbete ska lyckas krävs det många olika ingredienser. Det behövs 

motiverade deltagare, som vill utvecklas och förändra sitt arbete. Det behövs tid avsatt i 

schemat, så deltagarna får en praktisk möjlighet att delta i arbetet. Har man lämpliga lokaler, 

som är anpassade för gruppen, både geografiskt och storleksmässigt, är det en fördel. Det 

behövs handledare som är insatta i ämnet och som vet i vilken riktning utvecklingsarbetet ska 

sträva. Det behövs också en långsiktighet i planering, eftersom förändringsarbete tar lång tid. 

Med ett väl genomtänkt utvecklingsarbete kan man bidra till en gemensam syn på 

undervisning, få en känsla av gemenskap och att deltagarna utvecklas framåt. 

 

Skolverkets matematiksatsning hade syftet att stimulera och stärka skolornas eget 

utvecklingsarbete med att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Älmhults kommun 

deltog i satsningen med målsättningen att utveckla lärarnas och deras arbete med öppna 

uppgifter. Om Älmhults kommun inte deltagit i Skolverkets matematiksatsning, hade 

troligtvis inte kommunen genomfört ett liknande fortbildningsprogram. Så på grund av 

projektet har deltagarna utvecklats på det sätt som de har gjort.  

 

7.4 Öppna uppgifter i undervisningen 

Nuvarande läroplan, Lgr 11, säger att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa problem. Det 

finns både som ett övergripande mål, men också som en förmåga i ämnet matematik. För att 

kunna göra det behöver eleverna möta bra matematiska problem. Sådana som ligger på deras 

nivå och har ett innehåll som de förstår. Alla elever ska känna att de klarar att lösa uppgifterna 

och att de utvecklas framåt. De ska även känna att den matematik de möter i uppgifterna, 

kommer de behöva i framtiden också. De ska genom matematikundervisningen få verktyg att 

använda sig av, när de möter nya problem, både i sitt vuxenliv och i sitt yrkesliv.  En bra 

öppen uppgift kan uppfylla dessa krav. Lärarna berättar i undersökningen att eleverna har ökat 

sin förmåga att lösa problem. Eleverna har utvecklats utifrån sin egen nivå och flera elever har 

visat stora framsteg. Genom gruppdiskussioner och helklassdiskussioner, har eleverna mött 

flera olika lösningsförslag. På så vis har de fått en bredare repertoar, som de har nytta av i 

framtiden. 

 

Det är även viktigt att lärarna ger lämpliga instruktioner. Det är genom att utveckla och 

förändra instruktionerna, som lärarna förändrar sin undervisning. Ställer de nya slags frågor 

får eleverna nya saker att fundera på. Ger lärarna eleverna en ny sorts problem, får eleverna 

möta en ny sorts matematik. Disponerar de lektionen på annat sätt och kanske avrundar 

lektionen med en gemensam klassdiskussion, får eleverna möta flera olika slags lösningar och 

ta del av flera olika tankar och idéer. De får en bredare kunskap i matematik. 

 

7.5 Framtida forskning 

En stor del av kommunens matematiklärare har deltagit i projektet, men inte alla. De som har 

varit med har utvecklats som lärare. De har utvecklat sin undervisning och de har utvecklat en 



gemensam stil i sitt arbete med öppna uppgifter. De som inte har varit med har inte haft 

samma möjligheter. Det finns därför risk för en känsla av utanförskap. De lärare som inte 

deltagit, får svårare för att samplanera och diskutera tillsammans med de lärare som har 

deltagit. Det är inte heller säkert att de inser vikten av öppna uppgifter och därför inte 

använder sig av sådana i sin undervisning. En av de intervjuade lärarna beskriver sina 

funderingar kring vad som händer eleverna när de byter lärare.  

 
Det ska bli intressant att rätta nationella proven. Den här elevgruppen gjorde proven i femman och 

hade då arbetat med öppna frågor i knappt ett år. Nu ska det bli spännande och se hur det har 

utvecklat sig, när det har gått ytterligare ett år. Proven i femman var av mer traditionell karaktär, 

men i år ser de ut att bestå av en större öppenhet. Jag tycket att öppna uppgifter är ett bra 

arbetssätt, jag kan se en skillnad i hur mycket man arbetar med öppna uppgifter. Lågstadiet 

arbetar mycket öppet och praktiskt medan på högstadiet tar det stopp med det praktiska arbetet. En 

del lärare fortsätter men inte alla. Man använder boken mer och då tror jag att eleverna tycker att 

det blir tråkigare. Framförallt om man är van vid att arbeta mer praktiskt.(Lärare D) 

 

Vilka konsekvenser får det, gällande t.ex. måluppfyllelsen eller elevers förmåga att lösa 

problem, om eleverna har arbetat med öppna uppgifter hos en lärare och sedan byter till en 

annan, som arbetar mer traditionellt? Det skulle vara intressant att följa. 

 

En annan intressant fråga gäller sammanhang och kontext. Flera av lärarna i undersökningen 

vittnar om att de känner behov av att utveckla förmågan att välja lämpliga sammanhang, så att 

eleverna ser hur matematiken hänger ihop. Det är också viktigt att lärarna kan välja lämplig 

kontext, så att eleverna ser hur de kan använda matematiken i olika situationer, som de 

kommer att möta i framtiden. Frågan är hur man kan utveckla lärarutbildningen både när det 

gäller för nya lärare, men också som fortbildning för de som känner ett behov av att utveckla 

sin kunskap och förmåga i sammanhang och kontext? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författarens tack 
 

Tack alla i ÄlMa-projektet för många inspirerande möten. 
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Bilagor 

Bilaga 1Utdrag ur protokoll 

I augusti 2011skrev handledaren följande i kommunens gemensamma diskussionsforum:  

 Hej!  

Vi skall träffas torsdagen den 1 september. Det kommer att bli viss ändring av kursen på våra 

träffar. Vi har tyvärr starkt försummat ett av projektens mål, nämligen arbete med öppna frågor, 

vilket bör korrigeras förstås. Tanken är då att vi skall försöka konstruera sådana uppgifter 

anpassade till de olika områden som ni behandlar under era lektioner. Det framkom viss önskan 

att arbeta i mindre grupper, vilket dessutom är en stor fördel, om vi skall försöka konstruera nya 

uppgifter. Upplägget skulle kunna se ut så att vi delar oss i tre grupper en för så 6 och 7, en för så 

8 och till sist en för så 9. Varje grupp skall då försöka skapa bank av lämpliga öppna frågor inom 

det område som ni håller på med under den aktuella perioden. Till hjälp kan vi ha dels det 

kompendium som delades ut till er med titel "The importance of questioning" och era ordinarie 

skolböcker. Dessa uppgifter skall då kunna användas i färskt skick de kommande veckorna. Vid 

utvärderingen kan vi förbättra frågorna förstås. Därefter gör vi likadant inför varje nytt område.  

 Från handledaren 

 

Bilaga 2 Enkätsammanställning 

Strax efter ombads 6-9 gruppen, beskriva följande begrepp, i en enkät. Först presenteras 

deltagare E och F, efter det presenteras övriga deltagares svar. 

 

Begrepp: ÄlMa-projektet 

 

Lärare E 

Härligt att vi fick!  Stor förväntan! Äntligen att det satsas på oss. Två engagerade lärare 

som fick mig att anmäla mig. 

När jag varit med ett år pratar jag inte bara positivt om projektet. Varför inte, funderar jag 

på. Ett av svaren är den nya läroplanen- ett måste att diskutera en stund varje gång tycker 

jag. En annan är ”högskolefolket ” –de har glömt av hur det är att undervisa på heltid och 

ha många elever. Vem skriver upp alla goda idéer? 

 

 

Lärare F 

Jag tycker att det är bra att det genomförs en så stor satsning och att den sker i alla åldrar. 

Jag visste egentligen inte så mycket om projektet innan jag anmälde mig. Jag läste aldrig 

projektbeskrivningen så jag har del i det. Egentligen är det först nu som jag börjar få 

klarhet i att projektet bygger på öppna uppgifter. 

 

 

 

Övriga deltagare i gruppen 

 

Fortbildning där vi träffas var 3:e vecka ihop med forskare. Diskuterar noteringar och 

OEQ. 

 

Projekt i 2 år för att vidareutveckla matematiklärare i Älmhult. 

 



 

 
 

Bra idé, tyvärr tycker jag inte det ger mig så mycket som jag hoppats på. 

 

Ett projekt för fortbildning av lärare, som undervisar i matematik i grundskolan i Älmhults 

kommun. 

 

Älmhults kommun har fått ett antal miljoner till utveckling av matematikundervisningen. 

Detta i ett F-9 perspektiv. Matematikundervisningen ska bli bättre, lärarna skickligare och 

de ska lära sig reflektera. 

 

Bra! 

 

Ett projekt där syftet är att på sikt höja elevernas kunskapsnivå i matematik. Fokus ligger 

på att få ökat inslag av öppna uppgifter i undervisningen. 

 

 

Begrepp: Torsdagsträff i matematikprojektet 

 

 

Lärare E 

Möte med mattelärare där vi alla diskuterar hur eleverna ska bli bättre i matte. Spännande! 

Bättre? Klara nationella proven? Pisaundersökningen? Nå målen? Vardagskunskap? 

Vilken kunskap? Vad ska det leda till? Förändring av min matteundervisning. Går därifrån 

med många tankar i huvudet men ibland känns det som det inte hänt något där uppe!! 

Någon gång har känslan varit att allt man gjort tidigare varit fel- leder bara till frustration!! 

Våra elever är duktiga mm på vad?? 

 

 

Lärare F 

Jag tycker att de flesta träffarna har varit givande. Bäst tycker jag det har varit när vi 

arbetat med konkreta uppgifter som vi kan använda med eleverna. Jag tycker också att det 

har varit bra med uppgifter som utmanar vårt kunnande det gör att jag känner mig tryggare 

när jag ska hjälpa duktiga elever. 

 

Övriga deltagare i gruppen 

 

Var tredje torsdag träffar lärarna i 3h i olika grupper(fördelade på åldrarna de jobbar i). 

Man diskuterar noteringar och andra tankar. Utbyter erfarenheter både positiva och 

negativa. Kreativa övningar mellan varven. 

 

Våra träffar där vi träffar handledare som ska hjälpa oss att utvecklas. Där ska vi diskutera 

lyckade och ev. misslyckade lektioner och lärdomar, men jag tycker vi står och stampar. 

Det ger inte så mycket längre. 

 

Återkommande träffar med 3-4 veckors mellanrum, med 10-talet deltagare. Där diskuteras 

inkomna ”noteringar” och övriga frågor som kommer upp. 

 

Stressigt, roligt 

 

Då träffas vi (deltagarna) för att diskutera, göra erfarenhetsutbyte, få inspiration. Träffarna 

leds av handledare. 



 

Träff var 3:e vecka. Ma-diskussioner kring våra noteringar och även annat. OEQ har fått 

mer fokus nu och det är bra. Ofta får vi ”inspiration” från handledare och är väldigt kul! 

Diskussionerna kan ibland bli sega och långtråkiga. 

 

 

Begrepp: Open ended questions 

 

Lärare E 

Bra att vi får en tankeställare hur vi ställer frågor. Bevisat att detta leder till bättre resultat i 

Pisaundersökningen, att nå målen o.s.v. ??? Jag är mycket för variation i undervisningen 

och jag har helt klart fått en mycket bra sak att variera med!! Finns det fler? 

 

 

Lärare F 

Har mer och mer fått in öppna uppgifter i undervisningen (ca 1/vecka) men jag har inte fått 

en bra struktur/organisation. Jag upplever att jag lägger för mycket tid på när eleverna ska 

tänka enskilt och för lite tid till grupp- och klassdiskussion. Jag skulle också vilja höra mer 

om hur utvecklingen har varit hos elever som arbetat mycket med öppna frågor 

(forskning). Funderar också på att vi i nuläget arbetar en del med öppna frågor med sedan 

har vi traditionella prov. Hur går det ihop? 

 

Övriga deltagare i gruppen 

 

Lite vagt från början. Man hade haft frågeställningar redan tidigare där man skulle hitta 

flera ”svar” till ett givet ”svar”. Bra att eleverna förstår att inte bara ett svar är rätt. Vet 

inte riktigt om det är diskussionerna i klassrummet eller vägen dit som är viktigast. Förstår 

i alla fall att eleverna lär sig under vägen. 

 

Positivt, kräver att jag utvecklar mig själv för att det ska ge full effekt. 

 

Öppna uppgifter i matematik, där det inte finns ett rätt svar. Svårigheten i uppgiften kan 

anpassas och utvidgas så att alla elever får en utmaning. Uppgiften ska leda fram till ett 

lärande för alla elever! 

 

Öppen uppgift som ibland kan ge många svar och ge upphov till diskussion i klassen. 

 

Ett sätt att ge eleverna frågor som inte bara har ett rätt svar. Ger bra diskussioner.  

Frågor med flera svar, där begreppen tränas. Roligt att göra, men jag behöver en stor bank 

med frågor och följdfrågor för att jag ska känna mig trygg i det. Eleverna reagerar olika på 

det, en del tycker det är spännande, en del har svårt att förstå. 

 

Bilaga 3 Exempel från protokoll  

Exempel från protokollen, som skrivs vid nätverksträffarna 2010-2012. Citaten kommer från 

olika protokoll, där de senaste står överst och vice versa. 

 

Lärare A 



 

 
 

Barnen fick multilinkkuber (27 kuber i tre färger, 9 av varje färg) och fick bestämma vilken 

färg som var värd 1, 10 och 100. Det gick bra, men det var kanske för lätt. 

Läraren har upptäckt läroboksuppgifter inte har verklighetsförankring alls. 

Mina elever visste inte vad orden mynt eller sedlar betydde.  

Läraren har arbetat med längd. En flicka har inte förstått mätandets princip. 

Åk 1-elever kan ju inte läsa så då kan man inte skriva instruktionerna.  

Det är många som har svårt att ta instruktion i grupp. 

Det är svårare att ställa frågor och göra Lpp i matte än i svenska 

Jag sa att jag står i en lång kö och lika många stod framför som bakom. En grupp var systematiska 

och tog 3, 5, 7, osv. 

  

Handledaren: 

 Man kan ju komma in på 2n +1  

 

Vi har varit inne på n efter att vi gjorde funktionsmaskinerna. När ska man använda n och när 

ska man ha x?  

 

Handledaren:  

N är ett naturligt tal x och y används vid ekvationer n fungerar med vilket tal som helst. 

Lärare A 

Dokumentationen har jag funderat mycket på, Unikum och så. Man får tänka ut så mycket själv. 

Eleverna ser andra elever som kan andra saker, de får prata mycket mer med varandra. Man 

tycker nog att det är roligare att undervisa i matte även om det tar tid och är svårt ibland. 

Man kan väl känna igen att de som är duktiga låser sig eller är nöjda med en lösning. 

Mina elever skulle sortera former (paruppgift) och berätta för varandra hur de tänkt. Min notering 

är att de har svårt att lyssna och berätta. Dom säger: ”Jag gjorde likadant”. Vi diskuterade 

tillsammans, men vi har lång väg att gå. Man hinner inte med när man 24 elever. 

Jag vill ju att de ska klara det själva. 

Man kanske använder det skriftliga för att få ett kvitta på att man gjort något. 

 

Lärare B 

Läraren berättade om sitt besök av representant från Skolverket. De hade låtit eleverna arbeta 

med öppna frågor kring addition och subtraktion. De båda insåg, att de skulle låtit eleverna 

jobba med alla fyra räknesätten, på en gång i stället.  

Man kan dra slutsatsen att eleverna klarar mer än vad man tror. Eleverna tyckte själva att det 

var bra att få jobba ihop med äldre barn, för man kunde lära mycket av varandra.  



Läraren funderar på om det här med läromedel. Besökaren från Skolverket tog upp detta med 

att han kan se en trend i Sverige att man inte har något läromedel alls. Frågan är om det är bra. 

Risken finns att kunskaperna försämras om man inte har någon bok. Läromedel fungerar bra 

som färdighetsträning, tycker vi i gruppen. 

Jag sa att de skulle utmana varandra så det inte skulle bli för lätt. Jag kommer nog att spinna 

vidare med bioplatser. En del gjorde algoritmer. Mina elever anstränger sig mer nu än för ett år 

sen. Positionssystemet har vi jobbat med, de är duktiga. 

De hade koll på inträden, men inte på löner. Mina hade mer koll på resor inom Sverige. 

Mina fick bli en familj. Sen fick de frågan: Vad kommer pengarna ifrån? De fick också räkna 

samman vad resan kostar.  

Det är ju faktiskt en planering, de fick fundera på hur man sparar till resan.  

 

Handledaren:  

Ni som lärare får veta mycket om vad de kan. Det var först bara flygresan som kostade. 

Jag sa så här till barnen: 

Nu vill jag att ni visar mig att ni förstår det här med = tecknets betydelse. 

Jag såg att de kan mycket mer än man själv tror.  

 

Handledaren:  

Det ligger nog mycket i att de blir intellektuellt aktiva. Matteboken begränsar ju det tankesättet. 

Lärare B 

 Jag skulle vilja skippa matteboken och undrar: Hur gör man? 

Vill återkomma till en flicka i min klass. Vi jobbar mycket med räknesätten och jag har aldrig 

kommit så långt med en klass. Har elever som vill lära sig decimaltal. Alla eleverna klarade att 

visa på egen hand och denna flicka hade sitt tänk klart. 

 

Lärare C 

Berättar om en uppgift om lovarbete. Någon har gett 1/3 av lönen till sin bror, vill spara 

hälften och resten ska användas till dataspel. Eleverna satte igång i grupper om 3 och 2. En 

grupp utgick från en figur, en rektangel. Sen satte de in tal i rektangeln. Vad arbetade han 

med? Eleverna är rätt så duktiga på detta. 

Handledaren:  

Vilka förmågor visas? 

De vågar ta ut svängarna. En elev är jätteduktig.  

 

 



 

 
 

Handledaren:  

Eleverna har tolkat uppgiften på två olika sätt. Är det första gången de jobbar med bråk?  

 

Nu tycker jag att det är jätteroligt med öppna frågor för man märker många olika sätt att tänka. 

Det är svårt med elever som kommit upp i åren men som inte kommit långt i sin utveckling. Vad ska 

jag ge den eleven för uppgift? 

Läraren har gjort en notering om mynt. Ni har 3 mynt att handla för, vad ska ni köpa? Att 

resonera i rimlighetstermer. Vad tjänar man idag och vad kostar boendet? Det blev bra och det 

var roligt. Inget förvånade, de lyssnade nog inte från början. 

En elev ville ställa upp 1000 – 512 och frågade vilket ska vara överst?  

 

Handledaren:  

Träna 100-kompisar!  

Lärare C 

 Man måste låta dem misslyckas också och förr gick jag in och rättade till, men nu väntar jag in 

mer. Jag har förändrats och skulle gjort annorlunda i trean, för då hade arbetat annorlunda idag. 

Vi skulle börja med decimaltal. Vi börjar givetvis med en öppen uppgift om längdhopp. Det kändes 

naturligt och jag märkte att jag tagit till mig det här och man behövde inte leta så långt. Martina 

gav barnen längden som 1: an och 3:an hoppade. Hur långt kan 2:an ha hoppat? Vi gjorde sedan 

lappar som skulle placeras på en tallinje mellan 0 och 1. Det var tiondelar på lapparna. Min grupp 

fick för många lappar till vänster och ett stort mellanrum innan 5. En kille kom på en lösning och 

sen flyttade de lapparna så det blev jämna avstånd 

  Vi låter alltid honom visa sin lösning. Den här killen är också allmänbildad och säger: Får jag 

säga hur det är? Han propsar inte på att han ska börja.  

Handledaren:  

Viktigt att klimatet är sådant, så att det blir naturligt att fråga.  

Lärare C 

Det är lite av en konflikt mellan att vara positiv och gå djupare in i elevens arbete.  

Mina elever ska ju få betyg nästa år. 

Till en elev sa jag: Om du tittar på 23,4 så kan man använda 10-kompisar och då gjorde hon en 

upptäckt. Hon hade inte sett sambandet fast hon går i femman 

Man ska kunna redovisa och vi har ju provräkningar och det lär barnen struktur. Jag ska rätta 

boken för att stoppa missuppfattningar 

En grupp funderade jättelänge och löste det. De fick ha pluttisar men de flesta använde papper och 

penna. Min allra jobbigaste kille löste det direkt. Lektionen avslutades med ”När ska vi ha matte?” 

Jag använder matteboken alldeles för mycket. 

 

 



Lärare D 

Läraren använde sig av multilink när de jobbade med kluringar. De hade lagt fram massor av 

material som de kunde använda. Hon hade med sig uppgifterna, som vi andra fick ta del av.  

Hon tycker att det är viktigt att ge ”snabbräknarna” utmanande frågor. Om de blir färdiga 

fortare än tänkt, behövs det ytterligare bra frågor, som utmanar eleverna ytterligare.  

Mycket ligger i förberedelsen inför lektionen. Men mycket bygger på vad som sker under 

själva lektionen. 

Man kan t.ex. titta på om man förändrar en liten del i uppgiften. Valet av material, tal, 

räknesätt eller annan typ av relation.  

I samtalet med andra har ”en kämpe” visat det som jag aldrig hade trott att han skulle kunna.  

Sättet att ställa frågor har förändrat mycket.  

4 i varje grupp. Ni ska åka på semester. Familjen bestämmer ni, men ni ska göra bud. 

Handledaren: 

  Hur ska man göra för att prioritera räknesätten?  

 2+3*5ser ut så här 

 

xx xxxxxx  

xxxxxx  

xxxxxx  

 

Eleverna skulle göra en räknehändelse till 808 -404 och det var lite svårt. Busstidtabeller var 

också svårt. 

 

Lärare E 

Notering handlar om hur man ska börja med algebra i år 6. Hon skrev tal på ena sidan 

likhetstecknet och frågade vad som skulle kunna stå på den andra. En del räknade först ut 

summan innan de gav förslag på andra sidan. Några kom på att i stället för att räkna ut, 

minskade eller ökade talen lite och skrev det på andra sidan. 

Hon fortsatte med sin notering. Hon hade gett elever i år 6, ett svar och de skulle ge förslag på 

hur uppgiften kan se ut.  

Eleverna kom fram till negativa tal. 

Ett av målen var vad ska målet vara och hur ska jag bedöma? Det blev bra diskussioner. Målet 

var att eleverna ska förstå förmågorna. Eleverna hittade alla fem. 

Både hon och eleverna såg kvalitativa skillnader bland elevernas lösningar. T.ex. hur de hade 

skrivit och redovisat det. Eller kommit fram till summan men inte differensen. De hade aldrig 

arbetat med negativa tal tidigare, så detta var ett sk nytt sammanhang. Eleverna fick titta på en 

bedömningsmatris och se var de hamnar. Läraren nämnde även hur betygssystemet fungerar. 



 

 
 

Läraren berättade om när hon räknade med tiopotenser. Svaret är tio upphöjt till sju. Hur ser 

frågan ut? Det visade sig att eleverna kom ihåg en del från åttan. De kom även in på potenser 

med negativa potenser.  

 Det var nytt för dem. 

Introduktionen blev helt annorlunda än tidigare och eleverna kom på egna begrepp själva,utan 

att hon behövde gå igenom det. Det är viktigt att man sätter in uppgifterna i rätt sammanhang.  

 

Läraren berättade om problematiken med det svenska språket i matematiken. Hur ska man 

utveckla språket för att kunna hantera matematiken? 

Läraren berättade om en lektion med 36 elever. Lärarkandidaten reflekterade över hennes sätt 

att ställa frågor. 

Vad behöver vi veta för att kunna beräkna volymen av pyramiden? 

 

Lärare F 

Läraren uppmanade dem att skriva bråktal som de inte hade med innan. Hon insåg att tiden 

var knapp och att det var inte helt lätt att slutföra uppgiften. Lektionen efter hade hon med sig 

annat material som fungerade bra. Eleverna utvecklade en förståelse och tyckte att det vara 

roligt.  

 

Läraren hämtade material från Mattegreppet .Läraren berättade om samma typ av lektion.  

 Välj ett tal. 

Eleven svarade:  

 Jag kan inte välja, bland alla tal. 

(Den här eleven har särskilda behov.) 

Det slog henne också att det är viktigt att träna matematiska ord. Eleverna behöver träna dem 

ofta för att de ska sitta ordentligt. 

Läraren frågade eleverna hur de hade tänkt, när de löste uppgifterna. 

  De svarade att vi prövade och testade sig fram. De hade ingen särskild metod. 

Någon ville göra det ”svårare”. Det innebar att den eleven använde sig av väldigt stora tal. 

Läraren berättar om sina öppna uppgifter. Hon har insett svårigheten med att fördela tiden, 

mellan individuellt arbete, parövning och klassdiskussion. Det är också viktigt att ha 

genomtänkta exempel.  

Övningen blev enklare när man ritade upp en tallinje som hjälpmedel. Frågan är hur man 

stimulerar dem att tänka vidare. 

Läraren berättade om sin underbara lektion när hon lät eleverna fundera kring talet 48.  

Det var en intensiv lektion. Eleverna var engagerade hela tiden.                                                                                                                                 



Bilaga 4 Intervjufrågor 

1 Vad har du för utbildning`? 

 

2 Hur länge har du varit lärare? 

 

3 Hur gammal är du? 

 

4 Vilka årskurser undervisar du i? 

 

5 Hur mycket matematik har du studerat under din utbildning? 

 

6 Vilken typ av matematik var det? Vilka slags kurser? Kommer du ihåg? (t.ex. algebra, 

sannolikhetslära, aritmetik, geometri, en eller flervariabelsanalys, matematikdidaktik, 

matematikmetodik, vektoralgebra, mönster, små barns matematik) 

 

7 Hur var kurserna upplagda? Var de anpassade för lärare eller mer traditionella 

högskolekurser 

 

8 Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper i matematik? Motivera 

 

9 Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper i hur man undervisar i matematik? 

Motivera 

 

10 Beskriv torsdagsträffarna i projektet. 

 

11 Beskriv vad du får ut av de träffarna. 

 

12 Har du ändrat din undervisning under tiden du har deltagit i projektet? 

Förklara 

 

13 Hur stor del ägnar du dig åt öppna uppgifter respektive mer traditionella? 

 

14 Hur resonerar du inför en lektion med öppna uppgifter gällande 

a) val av uppgift,  

 

b) val av sammanhang, 

 

c) vad som fungerar i din undervisningsgrupp,  

 

d) reflektioner sen förra lektionen,  

 

e)hur du väljer instruktioner, 

 

15 Skiljer det sig något när du ger instruktioner inför traditionell undervisning och när du 

arbetar med öppna uppgifter 

 

16 Beskriv hur du tänker och resonerar efter att du har haft en lektion med öppna uppgifter. 

 

17 Har din syn på elevers förmåga att lösa matematiska problem, förändrats sen du började 

projektet? Förklara 



 

 
 

18 Upplever du att du alltid vet vilket sammanhang du ska välja till ett matematiskt begrepp? 

 

19 Hur har du lärt dig i vilka sammanhang matematiken finns? 

 

20 Känner du att du utvecklas i förmågan att välja lämplig kontext (sammanhang)?  Hur? 

 

21 Vilka förmågor eller kunskaper upplever du att en lärare behöver ha för att kunna arbeta 

med öppna frågor? Varför? 

 

22 Tror du att man behöver kunna det som står i läroplan och kursplan 

bättre, när man arbetar med öppna uppgifter? 

 

23 Känner du att du själv saknar någon förmåga eller kunskap om något, som  

 

24 Vad tycker du skiljer sig mellan att undervisa mer traditionellt där läraren  

 

25 Hur ser du på traditionella läromedel? 

 

26 Övrigt 
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