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Sammanfa'ning	

Den	här	studien	sy@ar	%ll	aB	analysera	auten%ska	matema%kuppgi@er	från	matema%kböcker	

som	används	i	dagens	svenska	skolor.	Defini%onen	av	vad	auten%ska	uppgi@er	är	skiljer	sig	åt	

och	 här	 återges	 defini%oner	 från	 Kim	 Beswick	 (2010)	 och	 Torulf	 Palm	 (2009)	 som	 är	

framstående	forskare	inom	området.	Vidare	har	Sullivan	och	Mornane	(2014)	undersökt	vad	

elever	 anser	 om	 utmanande	 matema%kuppgi@er	 och	 kommit	 fram	 %ll	 aB	 utmanande	

uppgi@er	ökar	många	elevers	mo%va%on	och	 intresse	för	ämnet.	Dock	har	det	noterats	aB	

forskning	tycks	saknas	kring	vad	elever	och	lärare	anser	om	auten%ska	matema%kuppgi@er.	

Med	 hjälp	 av	 Kim	 Beswicks	 (2010)	 och	 Torulf	 Palms	 (2009)	 defini%oner	 av	 auten%ska	

uppgi@er	undersöks	i	vilka	avseenden	uppgi@er	i	matema%kböcker	är	verklighetsbaserade.	I	

studien	 formuleras	 även	 en	 egen	 konstruerad	 problemlösningsuppgi@	 enligt	 Sullivan	 och	

Mornanes	 (2014)	 forskning	 kring	 utmanande	matema%kuppgi@er	 samt	 enligt	 Torulf	 Palms	

analysmall	 (2009)	 som	 innehåller	 kriterier	 för	 en	 auten%sk	 uppgi@.	 Genom	 intervjuer	

undersöks	 även	 elever	 och	 lärares	 uppfaBningar	 kring	 uppgi@er	 i	 matema%kböcker	 samt	

kring	vår	konstruerade	problemlösningsuppgi@.	

Det	visar	sig	aB	matema%kuppgi@er	som	är	verklighetsbaserade	är	enligt	elever	roligare	aB	

arbeta	med	och	ökar	deras	intresse	för	ämnet.	Den	konstruerade	problemlösningsuppgi@en	

med	 iPads	visade	 sig	 relatera	%ll	 elevernas	vardag	och	 skapade	en	e@erfrågan	av	 liknande	

uppgi@er,	både	från	eleverna	och	från	en	av	de	två	lärarna	som	intervjuades.	Dock	visar	det	

sig	aB	vad	som	är	en	verklighetsbaserad	uppgi@	för	en	elev	inte	alls	behöver	vara	det	för	en	

annan.	 Om	 en	 elev	 inte	 varit	 utomlands	 har	 eleven	 i	 fråga	 svårt	 aB	 relatera	 %ll	 en	

blomsterfes%val	 i	San	Remo	och	finner	därmed	uppgi@en	 främmande	och	svår	aB	relatera	

%ll.	 Enligt	 båda	 lärarna	 är	 det	 vik%gt	 aB	det	 finns	 auten%ska	matema%kuppgi@er	 som	alla	

elever	 kan	 relatera	 %ll,	 vilket	 har	 upptäckts	 är	 en	 svårighet	 i	 dagens	 matema%kböcker.	

Genom	studien	vill	vi	bidra	med	forskning	kring	vad	elever	och	 lärare	anser	om	auten%ska	

matema%kuppgi@er.	Vi	vill	 även	belysa	aB	det	krävs	vidare	 forskning	kring	området	 för	aB	

utöka	dagens	matema%kböckers	auten%ska	innehåll.	

Nyckelord:	auten&ska	matema&kuppgi.er,	auten&sk,	situa&on,	realis&sk	matema&kundervisning	

(RME),	verklighetsbaserade.	
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1.	Inledning	

Beswicks	%digare	forskning	visar	på	aB	det	finns	en	e@erfrågan	av	uppgi@er	som	anses	vara	

auten%ska	och	kopplade	%ll	det	verkligen	livet.	Uppgi@er	med	eB	sådant	 innehåll	tros	vara	

mer	mo%verande	och	engagerande	för	eleverna,	men	det	finns	för	lite	forskning	som	stödjer	

det	 (Beswick	 2010,	 s.	 367).	 Beswicks	 inten%on	 är	 inte	 aB	 kri%sera	 andras	 uppgi@er	 som	

anses	 vara	 verklighetsbaserade,	utan	undersöker	 istället	 anledningarna	%ll	 varför	det	finns	

en	 e@erfrågan	 på	 auten%ska	 uppgi@er	 och	 om	 uppgi@erna	 fyller	 sin	 funk%on	 (s.	 368).	 En	

annan	forskare,	Torulf	Palm	(2009),	pekar	på	aB	även	förfaBarna	%ll	PISA-undersökningarna	

e@erfrågar	fler	auten%ska	uppgi@er	som	innehåller	verklighetsbaserade	problem	(s.	4).	

Många	 matema%kuppgi@er	 som	 stöBs	 på	 under	 vår	 totala	 studie%d,	 det	 vill	 säga	 från	

grundskola	 %ll	 universitet,	 samt	 under	 vår	 verksamhetsförlagda	 utbildning,	 består	 av	 aB	

eleverna	ska	räkna	antal	spindlar	och	hur	många	av	dem	som	är	ludna	(MaBe	Direkt	Borgen	

5B,	Falck	&	Picei,	2012,	s.	46,	upg.	40)	eller	räkna	på	antal	plankor	%ll	eB	staket.	Frågan	är	

om	sådana	uppgi@er	verkligen	är	auten%ska	för	eleverna	och	kopplade	%ll	deras	verklighet.	

Med	bakgrund	i	aB	en	undersökning	visar	aB	51%	av	alla	%oåringar,	47%	av	alla	elvaåringar	

samt	48%	av	alla	tolvåringar	använder	en	surfplaBa	dagligen	(Findahl,	2014),	frågar	vi	oss	om	

matema%kuppgi@er	som	innehåller	den	tekniken	som	fokus	kan	vara	mer	auten%skt	för	en	

elev	i	årskurs	5?	

Från	 vår	 verksamhetsförlaga	 utbildning	 har	 vi	 fåB	 en	 känsla	 av	 aB	 det	 saknas	

matema%kuppgi@er	i	dagens	matema%kböcker	som	är	auten%ska,	det	vill	säga	uppgi@er	som	

är	 anpassade	och	 verklighetsbaserade	 för	 svenska	elever	 i	 årskurs	 5.	Vi	 har	därför	 valt	 aB	

skapa	 en	matema%kuppgi@,	 u%från	 Plams	 ramverk	 (2009),	 som	 vi	menar	 är	 auten%sk	 och	

anpassad	%ll	svenska	elever	i	årskurs	5.	

En	 del	 av	 uppkomsten	 %ll	 studien	 ligger	 i	 bådas	 matema%kintresse	 samt	 inspira%on	 från	

kursen	 Läroplansteori	 och	 didak&k	 som	 vi	 läste	 under	 hösBerminen	 2015.	 Under	 kursens	

gång	gjordes	bland	annat	en	läromedelsanalys	där	uppgi@er	i	matema%kböcker	studerades,	

vilket	visade	sig	vara	högst	intressant	och	något	som	vi	vill	fördjupa	oss	inom.	I	LGR	11	står	

det	 i	 sy@et	 för	matema%kundervisning	 aB	matema%kundervisningen	 ska	 “[..]	 bidra	 %ll	 aB	

eleverna	utvecklar	intresse	för	matema%k	och	%lltro	%ll	sin	förmåga	aB	använda	matema%k	i	
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olika	 sammanhang.“	 (Skolverket,	 2011).	 Beswick	 beskriver	 u%från	 en	 undersökning	 av	 the	

United	 States	 Department	 of	 Educa%on	 och	 the	 Australian	 Academy	 of	 Science	 (Beswick,	

2010,	 s.	 367-368),	 aB	 elever	 avstår	 från	 aB	 studera	 inom	 områden	 med	 koppling	 %ll	

matema%k.	 Resultatet	 av	 undersökningen	 kan	 tolkas	 som	 aB	 det	 är	 vik%gt	 aB	matema%k	

intresserar	och	mo%verar	eleverna.	Likaså	står	det	i	LRG	11,	aB	undervisningen	ska	bidra	%ll	

aB	elever	utvecklar	intresse	för	matema%k.	Därmed	måste	undervisningen,	men	framför	allt	

materialet,	 vara	 av	 intresse	 för	 eleverna.	 Problemlösningsuppgi@er	 har	 förekommit	 i	

matema%kundervisning	under	flera	 år	 och	har	 varit	 eB	 säB	 för	 aB	mo%vera	 samt	utmana	

elever	men	det	är	vik%gt	aB	uppdatera	problemlösningar	med	uppgi@er	som	skapar	intresse	

och	mo%va%on	hos	elever.	Denna	studie	kan	därmed	vara	av	intresse	då	den	strävar	e@er	aB	

skapa	eB	material	som	är	relaterat	%ll	vardagen	och	intressen	hos	dagens	elever	i	årskurs	5.	
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2.	Tidigare	forskning	

Under	 det	 här	 avsniBet	 beskriver	 vi	 den	%digare	 forskning	 som	är	 relevant	 för	 vår	 studie.	

Forskningen	 behandlar	 realis%sk	 matema%kundervisning	 (RME),	 Palms	 analysmall	 över	

auten%ska	uppgi@er	samt	elevers	uppfaBningar	om	uppgi@er	i	matema%kböcker.	

2.1.	Realis<sk	matema<kundervisning	

Kim	Beswick	är	en	forskare	som	gåB	igenom	nuvarande	forskning	om	kontextuppgi@er.	Hon	

beskriver	dess	fördelar	och	nackdelar	men	även	vilka	begrepp	som	kopplas	%ll	ämnet.		Enligt	

Beswick	(2010)	finns	det	en	e@erfrågan	av	auten%ska,	verklighetsbaserade	problem	som	kan	

mo%vera	 och	 engagera	 elever.	 Det	 saknas	 dock	 forskning	 om	 sådana	 problemuppgi@er	

fak%skt	har	den	förmågan.	Det	framkommer	aB	elever	i	mellanstadiet	%digt	tappar	intresset	

för	 matema%k	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 ha	 en	 koppling	 %ll	 aB	 det	 finns	 en	 nergång	 i	 antalet	

studenter	 som	 studerar	 %ll	 en	 examen	med	 koppling	 %ll	 matema%ska	 områden,	 som	 the	

United	 States	 Department	 of	 Educa%on	 och	 the	 Australian	 Academy	 of	 Science	

undersökningar	 visar	 på.	 Fackliga	 %dskri@er	 för	 lärare	 presenterar	 kon%nuerligt	 nya	

innova%va	 uppgi@er	 där	majoriteten	 har	 eB	 innehåll	 som	 inriktar	 sig	 på	 aB	 fånga	 elevers	

uppmärksamhet	(Beswick,	2010,	s.	367-368).	

Enligt	 Beswick	 används	 begreppen	 “auten%skt”,	 “verklighetsbaserade”	 och	

“situa%onsanpassade”	 i	 allmän	 liBeratur	 och	 beskriver	 hur	 problemen	 skiljer	 sig	 från	

problemformuleringar	som	enbart	använder	sig	av	symbolspråk,	som	%ll	exempel	ekva%oner.	

Ordet	 “verklighetsbaserade”	 beskriver	matema%ska	 textproblem	 som	 går	 aB	 lösa	med	 en	

algoritm	som	är	given,	medan	orden	“auten%sk”	och	“situa%onsanpassad”	är	matema%ska	

textproblem	 som	 inte	 har	 en	 given	 algoritm.	 Därav	 anses	 matema%ska	 textproblem	 som	

klassas	 som	 “verklighetsbaserade”	 inte	 vara	 äkta	 på	 grund	 av	 aB	 deras	 formulering	 i	 sig	

presenterar	en	lösningsmetod.	Beswick	menar	dock	aB	det	är	upp	%ll	lösaren	aB	avgöra	om	

eB	problem	anses	vara	äkta	eller	ej.	Hon	menar	aB	alla	tre	begrepp	faller	in	under	kategorin	

kontextproblem,	oavseB	om	fokus	hamnar	på	eB	eller	flera	av	begreppen	(Beswick,	2010,	s.	

368-369).	

I	en	undersökning	från	1982	(Beswick,	2010,	s.	369)	kom	det	fram	aB	det	finns	vuxna	som	

inte	klarar	av	aB	använda	sig	av	matema%k	i	sin	vardag.	Ämnet	matema%k	som	användes	i	
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skolan	skilde	sig	från	vardagen	så	pass	mycket	aB	de	inte	förstod	hur	de	skulle	använda	sig	av	

matema%ken	i	vardagliga	kontexter.	Problemet	går	dock	inte	aB	lösa	genom	aB	enbart	införa	

vardagliga	 kontexter	 inom	 skolmatema%ken.	 Användningen	 av	 matema%k	 utanför	

klassrummet	 är	 en	 drivande	 faktor	 bakom	 förståelsen	 för	 matema%k.	 AB	 använda	

kontextproblem	för	aB	lära	eleverna	när	och	hur	de	kan	använda	matema%ken	är	vik%gt	för	

aB	kunna	skapa	en	bra	förståelse	för	ämnet	(Beswick,	2010,	s.	370).		

AB	 förstå	matema%k	 brukar	 kopplas	 ihop	med	 aB	 räkna	 ut	 olika	matema%ska	 tal,	 det	 vill	

säga	om	man	kan	räkna	så	har	man	per	defini%on	en	förståelse	för	matema%ken.	Realis%sk	

matema%kundervisning	(RME)	fokuserar	istället	på	aB	förstå	bakgrunden	och	varför	du	gör	

som	du	gör,	det	vill	säga	processen.	För	aB	förstå	matema%k	behövs	alltså	en	förståelse	för	

processen.	Baseras	uppgi@er	på	konkreta	uppgi@er,	uppgi@er	som	läBbegripliga,	kan	elever	

använda	sig	av	samma	process	för	aB	klara	av	tal	som	är	mer	avancerade.	Kontextproblem	är	

inte	 bara	 eB	 säB	 för	 aB	 göra	 matema%ken	 mer	 läBåtkomlig	 för	 eleverna	 utan	 ger	 även	

läraren	en	möjlighet	aB	ta	reda	på	vilken	nivå	eleven	befinner	sig	på.	Beswick	hänvisar	dock	

%ll	 en	 undersökning	 där	 svar	 från	 100	 elever	 i	 årskurs	 8	 visar	 aB	 kontextproblem	 med	

matema%k	som	eleverna	känner	%ll	gjorde	det	svårt	för	eleverna	aB	visa	vad	de	kan	och	när	

det	kom	%ll	kontextproblem	där	eleverna	inte	kände	%ll	matema%ken	sedan	%digare	gjorde	

själva	kontexten	det	matema%ska	problemet	mer	läBåtkomligt	för	eleverna	aB	ta	%ll	sig	den	

matema%ska	 strukturen	 (Beswick,	 2010,	 s.	 372).	 Tanken	 med	 RME	 är	 aB	 lära	 elever	 de	

verktyg	som	de	behöver	för	aB	kunna	förstå	matema%k	och	använda	sig	av	den	%ll	vardags.	

Undervisningen	ska	lära	dem	aB	hiBa	strategier	som	de	all%d	kan	använda,	oavseB	kontext	

(Beswick,	2010,	s.	377).		

En	 andel	 av	 alla	 elever	 studerar	 matema%k	 med	 eB	 eget	 mål	 i	 sikte.	 De	 anser	 aB	

matema%ken	är	värd	deras	%d	e@ersom	aB	den	hjälper	dem	med	något,	exempelvis	%ll	aB	

komma	in	på	universitet,	medan	andra	elever	saknar	den	mo%va%onen.	Enligt	Beswick	anses	

därför	forskning	som	specifikt	fokuserar	på	aB	mo%vera	elever,	med	hjälp	av	kontexter,	vara	

e@ertraktat.	 Till	 exempel	 aB	 matema%kundervisning	 måste	 presenters	 som	 någon%ng	

intressant	och	 inte	en	ak%vitet	 som	 lockas	av	yBre	påverkan.	AB	 lära	ut	matema%k	på	eB	

tradi%onellt	säB	anses	inte	längre	heller	vara	effek%vt.	AB	lära	ut	en	matema%sk	struktur	och	

sedan	säBa	in	strukturen	i	en	kontext	ger	inte	samma	förståelse	som	aB	lära	ut	en	kontext	

med	en	matema%sk	struktur	från	första	början.	Därav	kan	det	ses	som	aB	kontextbaserade	
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problem	har	en	bäBre	förmåga	%ll	aB	förbäBra	elevers	matema%kförståelse	(Beswick,	2010,	

s.	379).	

RME	 behöver	 inte	 enbart	 bestå	 av	 matema%kuppgi@er	 med	 koppling	 %ll	 reella	 kontexter	

utan	det	räcker	med	aB	det	är	en	uppgi@	som	är	nära	eleverna	och	som	de	kan	uppfaBa	som	

äkta,	 även	 i	 deras	 fantasi.	 Kontexterna	 är	 %ll	 för	 aB	 spegla	 hur	matema%k	 kan	 användas	 i	

vardagliga	sammanhang,	därför	anses	matema%k	vara	något	som	varje	individ	ska	prak%sera	

för	aB	uppnå	op%mal	förståelse.	Genom	aB	använda	kontexter	som	anses	nära	eleverna	lär	

de	 sig	aB	 förstå	matema%kens	 funk%on	och	aB	den	kan	användas	 inom	fler	områden	än	 i	

klassrummet	(Beswick,	2010,	s.	370).	Beswick	hänvisar	%ll	en	undersökning	(s.	370)	där	det	

kom	fram	aB	elever	som	intervjuats	geB	en	bild	av	aB	matema%k	är	%ll	för	aB	personen	ska	

siBa	 ensam	 och	 räkna	 tal	 som	 saknar	 mening,	 vilket	 kan	 kopplas	 ihop	 med	 elevers	

engagemang	och	presta%onsförmåga	inom	matema%k.	Beswick	menar	aB	det	som	även	bör	

tas	i	åtanke	är	aB	alla	elever	är	enskilda	individer,	vilket	betyder	aB	det	som	kan	anses	vara	

en	relevant,	mo%verande	och	en	betydelsefull	kontextuppgi@	för	en	elev	behöver	inte	vara	

det	för	en	annan.	

AB	 öka	 elevers	 delak%ghet,	 förbäBra	 deras	 presta%onsförmåga	 och	 resultat,	 är	 eB	 värdigt	

mål	 aB	 sträva	mot.	 Ifall	 kontextuppgi@er	 hjälper	 elever	 aB	 uppnå	 de	målen	 så	 har	 de	 en	

funk%on.	Beswick	(2010)	kommer	fram	%ll	aB	det	forparande	finns	väldigt	lite	forskning	som	

visar	på	 aB	kontexter	 fak%skt	uppfyller	 den	 funk%on	 som	vi	 hoppas	på.	Med	 resultat	 från	

RME	 ges	 goda	 riktlinjer	 på	 hur	 kontextuppgi@er	 kan	 användas.	 Principen	 är	 aB	

kontextproblem	 ska	 skapa	 eB	 intresse	 redan	 vid	 första	 anblick	 av	 matema%kproblemet,	

istället	 för	aB	göra	så	aB	eleverna	tappar	mo%va%onen.	Det	är	 forparande	oklart	på	vilket	

säB	kontexter	fak%skt	hjälper	elever	och	i	vilken	situa%on	en	viss	kontext	är	bäst	lämpad	för	

aB	skapa	intresse	och	förståelse.	En	uppfaBning	av	aB	koppla	ihop	matema%ken	i	teori	och	

prak%k	 kan	 ses	 som	 självklar	 men	 så	 är	 inte	 all%d	 fallet.	 Det	 kan	 därför	 behövas	 fler	

argument	och	forskning	kring	ämnet.	Det	behövs	även	tänkas	igenom	vad	som	är	sy@et	med	

skolans	matema%k.	Vad	det	är	som	ska	läras	ut	och	vilka	problem	som	uppstår	som	en	följd	

av	undervisningen,	vilken	klassrumsmiljö	som	råder	samt	elevers	olikheter	bör	vara	i	åtanke	

vid	skapandet	av	uppgi@er.	
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2.2.	Verklighetsbaserade	problemlösningar	

Torulf	Palm	 (2009)	 skriver	om	problemlösningar	och	hur	elever	 interagerar	med	dem.	Han	

använder	begrepp	som	auten%ska	uppgi@er,	verkliga	situa%oner	och	har	skapat	eB	ramverk	

som	definierar	en	auten%sk	uppgi@.	 Som	stöd	%ll	hans	 forskning	har	han	 studerat	%digare	

forskare	 inom	 ämnet.	 Några	 av	 dem	 är	 Verschaffel,	 Geer	 och	 De	 Corte	 (2000)	 som	 har	

studerat	hur	problemlösningar	är	verklighetsbaserade	(Palm,	2009,	s.	3).	

Sy@et	med	 Palms	 forskning	 är	 aB	 skapa	 eB	 ramverk	 som	 kan	 användas	 för	 aB	 analysera	

auten%ska	 uppgi@er.	 Ramverket	 ska	 även	 kunna	 användas	 i	 vidare	 forskning	 samt	 vid	

framtagning	 av	 auten%ska	 matema%kuppgi@er.	 I	 studien	 presenterar	 Palm	 (2009)	 fyra	

exempeluppgi@er	(s.	7-8)	som	han	senare	analyserar	(s.	9-13)	med	hjälp	av	hans	ramverk.	

2.3.	Elevers	uppfaBningar	om	utmanande	matema%kuppgi@er	

Sullivan	 och	 Mornane	 (2014)	 har	 undersökt	 elevers	 uppfaBningar	 om	 uppgi@er	 i	

matema%kböcker.	 De	 arbetade	 med	 fem	 lärare	 och	 deras	 elever	 som	 var	 13	 år	 gamla	 i	

utkanten	av	Melbourne	(s.	193).	De	har	fokuserat	på	vad	de	kallar	Challenging	Mathema&c	

Tasks,	 alltså	 utmanande	 matema%kuppgi@er.	 Med	 utmanande	 matema%kuppgi@er	 menar	

de	uppgi@er	som	är	mer	krävande	för	eleverna	än	de	som	används	av	många	lärare	och	aB	

elever	 inte	ska	ha	 löst	många	 liknande	uppgi@er	 innan	(s.	193).	Sy@et	är	aB	se	om	elevers	

inlärning	ökar	om	de	arbetar	med	uppgi@er	som	ständigt	utmanar.	

För	aB	undersöka	vad	elever	 tycker	om	utmanade	matema%kuppgi@er	har	de	bland	annat	

intervjuat	elever.	En	elev	sa	då	aB	hen	föredrar	problemlösningar	där	det	inte	finns	en	given	

algoritm,	där	eleven	själv	får	avgöra	vilken	eller	vilka	algoritmer	som	behövs,	%ll	skillnad	från	

vanliga	uppgi@er	i	matema%kböcker	där	endast	en	algoritm	e@erfrågas	(Sullivan	&	Mornane,	

2014,	s.	210).	

Resultatet	 av	 Sullivans	 och	 Mornanes	 (2014)	 studie	 är	 aB	 de	 flesta	 eleverna	 klarade	 de	

utmanande	matema%kuppgi@erna	utan	större	problem	samt	aB	många	av	eleverna	fick	ökat	

intresse	 för	utmanande	matema%kuppgi@er	och	e@erfrågade	nya	metoder	och	verktyg	 för	

aB	lösa	dem	(s.	211).		
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3.	SyDe	och	frågeställningar	

Sy@et	 med	 uppsatsen	 är	 aB	 undersöka	 elevers	 och	 lärares	 uppfaBningar	 om	 auten%ska	

matema%kuppgi@er.	 Inför	 undersökningen	 kommer	 vi	 aB	 analysera	 uppgi@er	 i	

matema%kböcker	 med	 hjälp	 av	 Palms	 analysmall	 samt	 u%från	 begreppet	 auten&ska	

uppgi.er	 som	 behandlas	 av	 Kim	 Beswick.	 U%från	 vad	 vi	 har	 seB	 som	 saknas	 i	

matema%kböcker	samt	 i	%digare	 forskning	så	ska	vi	 skapa	en	egen	problemlösningsuppgi@	

som	vi	anser	är	auten%sk	u%från	vår,	Palms	och	Beswicks	defini%on.	Situa%onen	i	uppgi@en	

ska	sam%digt	kunna	hända	för	svenska	elever	i	årskurs	5.	Den	här	uppgi@en	kommer	vi	skapa	

u%från	Sullivan	och	Mornanes	forskning	om	utmanande	matema%kuppgi@er	samt	genom	aB	

studera	 Palms	 analysmall.	 Vår	 konstruerade	 problemlösningsuppgi@	 ligger	 %ll	 grund	 för	

undersökningen	 om	 elever	 och	 lärares	 uppfaBningar.	 Det	 här	 gör	 vi	 för	 aB	 få	 en	 direkt	

uppfaBning	 om	 det	 är	 vik%gt	 för	 elever	med	material	 som	 är	 verklighetsbaserat	 i	 skolan.	

Genom	intervjuerna	vill	vi	få	material	som	vi	senare	kan	analysera.	

3.1.	Frågeställningar	

U%från	vårt	sy@e	har	vi	formulerat	följande	frågeställningar:	

• I	vilka	avseenden	är	uppgi@er	i	matema%kböcker	auten%ska?	

• Hur	uppfaBar	elever	och	lärare	problemlösningar	i	matema%kböckerna	samt	vår	egen	
konstruerade	problemlösningsuppgi@?  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	4.	Teoridel	

Under	den	här	avsniBet	förklarar	vi	begrepp	som	är	centrala	för	vår	studie.	Vi	beskriver	Kim	

Beswicks	och	Torulf	Palms	defini%oner	av	begreppet	auten%ska	uppgi@er	samt	vad	vi	anser	

begreppet	innebär.	Vi	tar	även	upp	vad	vi	menar	när	vi	nämner	begreppet	problemlösningar	

samt	en	defini%on	av	Palms	analysmall	och	hur	vi	använder	den	i	vår	studie.	

4.1.	Auten<ska	uppgiDer	

Auten%ska	uppgi@er	är	eB	begrepp	som	kan	ha	olika	betydelser	för	olika	människor.	Därför	

är	det	vik%gt	 för	vår	 studie	aB	klargöra	vad	olika	 forskare	samt	vad	vi	anser	aB	begreppet	

innebär.	 Vi	 använder	 Kim	 Beswicks	 defini%on	 av	 auten%ska	 uppgi@er	 genomgående	 i	 vår	

studie	%llsammans	med	Torulf	Palms	defini%on	av	begreppet	samt	hans	analysmall.		

Enligt	Kim	Beswick	(2010,	s.	369)	beskrivs	problemlösningar	som	icke	auten%ska	på	grund	av	

deras	 enkelhet	 och	 för	 aB	 en	 algoritm	 redan	 finns	 utskriven.	 Hon	menar	 även	 aB	 om	 en	

uppgi@	är	auten%sk	eller	 inte	avgörs	av	 läsaren,	det	vill	 säga	aB	det	beror	på	varje	 individ	

som	ska	lösa	uppgi@en.	En	uppgi@	är	på	så	säB	auten%sk	när	den	inte	innehåller	en	uBalad	

algoritm.	 Det	 vill	 säga	 en	 problemformulering	 där	 eleven	 själv	 måste	 hiBa	 en	 passande	

metod	för	aB	lösa	uppgi@en	%ll	skillnad	från	uppgi@er	där	algoritmen	redan	är	utskriven.	

“Van	 den	 Heuvel-Panhuizen	 (2003)	 explained	 that	 the	 central	 role	 of	 contexts	 in	

Realis%c	Mathema%cs	 Educa%on	 (RME)	 springs	 from	 a	 view	 of	mathema%cs	 as	 an	

ac%vity	 characterised	 by	 mathema%sing	 and	 learned	 best	 through	 doing.	

Importantly,	realis%c	contexts	in	RME	are	not	restricted	to	the	real	work	or	everyday	

life	but	can	include	contexts	from	fantasy	and	even	formal	mathema%cs.	Their	crucial	

feature	 is	 that	 they	 be	 situa%ons	 that	 students	 can	 imagine,	 that	 are	 “real”	 in	

students	minds”	(Beswick,	2010,	s.	370).	

I	citatet	ovan	beskriver	Beswick	aB	en	avgörande	faktor	i	en	matema%kuppgi@	är	aB	den	ska	

beröra	 situa%oner	 som	av	elever	 anses	 som	verkliga,	då	är	det	en	auten%sk	uppgi@	enligt	

henne.	

Torulf	Palm	(2009)	menar	aB	en	uppgi@	är	auten%sk	om	den	berör	verkliga	problem,	det	vill	

säga	 en	 problemformulering	 som	 innehåller	 en	 situa%on	 som	 skulle	 kunna	 hända	 i	

verkligheten.	Han	skriver	även	aB	många	problem	som	finns	i	matema%kböcker	uppfaBas	av	
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forskare,	lärare	och	elever	som	påhiBade,	ar%ficiella,	irrelevanta	%ll	verkligheten	som	kräver	

eB	tänkande	av	eleven	som	inte	är	naturligt	(s.	4).	

Vi	använder	oss	utav	Palms	och	Beswicks	defini%oner	 för	aB	skapa	en	 förståelse	 för	ordet	

auten&sk.	U%från	Palms	och	Beswicks	 beskrivningar	 och	defini%oner	 så	 har	 vi	 beslutat	 aB	

använda	 ordet	auten&sk	 i	 den	meningen	 aB	 eB	 auten%skt	matema%skt	 problem	 kan	 vara	

verklighetstroget	och	aB	det	är	sannolikt	för	aB	svenska	svenska	elever	i	årskurs	5	kan	eller	

har	upplevt	en	 sådan	situa%on	som	presenterats.	Vi	menar	aB	en	uppgi@	är	auten%sk	om	

situa%onen	i	uppgi@en	skulle	kunna	hända	i	verkligheten	och	om	det	är	sannolikt	aB	läsaren,	

i	vårt	fall	aB	årskurs	5,	kan	eller	har	upplevt	en	sådan	situa%on.	Med	situa%oner	som	skulle	

kunna	 hända	 i	 verkligheten	 menar	 vi	 vardagliga	 %ng,	 som	 %ll	 exempel	 handla,	 åka	 buss,	

borsta	tänderna	och	liknande.	De	här	situa%onerna	finner	vi	högst	osannolikt	aB	eleverna	i	

årskurs	 5	 inte	 har	 upplevt.	 Alltså	 är	 vår	 defini%on	 av	 auten%ska	 uppgi@er	 mer	 lik	 Palms	

(2009)	beskrivning	av	vad	en	auten%sk	uppgi@	är.		

Som	 vi	 %digare	 nämnt	 så	 visar	 Kim	 Beswicks	 forskning	 på	 aB	 det	 finns	 en	 e@erfrågan	 av	

auten%ska	uppgi@er.	Alltså,	genom	aB	använda	oss	av	Kim	Beswick	så	mo%verar	vi	vårt	val		

av	 aB	 skapa	 en	 auten%sk	 uppgi@.	 Vidare	 så	 använder	 vi	 oss	 utav	 Torulf	 Palm	 för	 aB	

konstruera	en	fungerande	sådan.	

4.2.	Problemlösning	

Det	finns	olika	tolkningar	av	vad	textproblem	och	problemlösningar	innebär.	När	vi	använder	

begreppet	 problemlösning,	 i	 intervju	 och	 text,	 så	 menar	 vi	 aB	 en	 elev	 ställs	 inför	 eB	

matema%skt	 problem.	 Det	 som	 är	 vik%gt	 är	 inte	 huruvida	 en	 uppgi@	 klassas	 som	 eB	

textproblem	eller	en	problemlösning	utan	aB	eleven	ställs	 inför	eB	matema%skt	problem	 i	

texporm	 som	hen	måste	 lösa.	 Istället	 fokuserar	 vi	 på	 om	händelsen	 och	 situa%onen	 i	 det	

matema%ska	problemet	är	auten%sk	eller	inte.	

4.3.	Vår	analysmall	

Palm	 (2009,	 s.	 9-13)	 har	 skapat	 eB	 ramverk	 över	 steg	 som	 han	 anser	 är	 vik%ga	 aB	 ta	 i	

beräkning	vid	skapandet	av	auten%ska	uppgi@er.	Det	här	ramverket	kan	sedan	användas	vid	

en	 analys	 av	 samt	 skapandet	 av	 auten%ska	matema%kuppgi@er.	 Ramverket	 består	 av	 åBa	
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punkter,	där	vissa	av	punkterna	även	har	underrubriker.	Nedan	kommer	de	punkter	som	är	

relevanta	 för	 vår	 studie	 aB	 redovisas.	Med	 det	 sagt	 så	 är	 Solu&on	 strategies,	 Availability,	

Circumstances,	 Consulta&on	 and	 Collabora&on,	 Time	 och	 Consequences	 of	 Task	 Solving	

Success	(or	Failure)	punkter	som	vi	inte	kommer	aB	behandla	i	vår	studie	e@ersom	de	inte	är	

relevanta	 för	vår	undersökning	eller	 för	våra	 frågeställningar	på	grund	av	aB	de	behandlar	

mestadels	elevers	omständigheter	vid	problemlösning.		

Event	och	Ques&on	handlar	om	situa%oner	där	Event	refererar	%ll	situa%onen	som	beskrivs	i	

skoluppgi@en.	 Situa%onen	 ska	 an%ngen	 hänt	 i	 verkligheten	 eller	 skulle	 kunna	 hända	 i	 i	

verkligheten	 utanför	 skolmiljön.	 Ques&on	 innebär	 samhörigheten	 mellan	 situa%onen	 i	

skoluppgi@en	och	motsvarande	situa%on	utanför	 skolmiljön.	Frågan	 i	uppgi@en	måste	vara	

en	 sådan	 som	 en	 elev	 kan	 stöta	 på	 utanför	 skolmiljön	 (Palm,	 2009,	 s.	 9).	 De	 här	 två	

begreppen	 är	 högst	 relevanta	 för	 vår	 studie	 när	 det	 både	 gäller	 intervjuanalysen,	

undersökningen	 av	 uppgi@er	 från	MaIe	 Direkt	 Borgen	 5A	 &	 5B	 samt	 skapandet	 av	 vår	

uppgi@	e@ersom	de	har	en	koppling	%ll	om	en	situa%on	kan	hända	 i	 verkligheten	vilket	är	

vad	vi	studerar.	

Informa&on/data	 refererar	 %ll	 informa%onen	 och	 innehållet	 i	 uppgi@en	 och	 inkluderar	

värden,	 modeller	 och	 givna	 förutsäBningar.	 Under	 det	 här	 steget	 följer	 även	 tre	

underrubriker	 där	 den	 första	 är	 Existence,	 vilket	 innebär	 samhörigheten	 mellan	

informa%onen	 som	 är	 %llgänglig	 i	 skoluppgi@en	 och	 informa%onen	 i	 den	 simulerade	

situa%onen,	det	vill	säga	om	den	informa%onen	som	ges	i	skoluppgi@en	är	även	%llgänglig	i	

den	verkliga	världen.	Det	här	begreppet	använder	vi	 vid	undersökningen	av	uppgi@er	 från	

MaIe	Direkt	Borgen	5A	&	 5B	 och	vid	 skapandet	av	vår	uppgi@.	Realism	 är	nästa	 steg	och	

innebär	 aB	 situa%onen	 i	 skoluppgi@en	måste	 vara	 realis%sk	 e@ersom	 de	 strategier	 elever	

använder	 för	 aB	 lösa	 uppgi@er	 är	 delvis	 baserade	 på	 om	 eleverna	 anser	 aB	 svaret	 skulle	

kunna	 vara	 realis%skt.	Det	 här	 begreppet	 är	 centralt	 när	 det	 gäller	 vår	 undersökningen	 av	

uppgi@er	från	MaIe	Direkt	Borgen	5A	&	5B,	intervjuanalys	och	vid	skapandet	av	vår	uppgi@	

e@ersom	det	ger	en	beskrivning	av	en	auten%sk	situa%on.	Sista	underrubriken	är	Specificity	

och	refererar	%ll	kopplingen	mellan	den	specifika	 informa%onen	%llgänglig	 i	skolsitua%onen	

och	den	specifika	informa%onen	i	den	simulerade	situa%onen	(Palm,	2009,	s.	10).	Även	det	

här	begreppet	använder	vi	i	vår	intervjuanalys	e@ersom	det	blir	eB	verktyg	vi	kan	analysera	

elevernas	upplevelser	på.	
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Presenta&on	innebär	hur	en	uppgi@	framförs	%ll	eleverna.	Den	här	aspekten	är	fördelad	i	två	

underrubriker,	Mode	 och	Language	Use.	De	här	begreppen	kommer	vi	 aB	använda	både	 i	

undersökningen	 av	 uppgi@er	 från	MaIe	Direkt	 Borgen	 5A	&	 5B	 och	 i	 intervjuanalysen	 på	

grund	av	aB	de	bidrar	med	en	klarhet	över	matema%ska	uppgi@er	angående	dess	strukturer.	

Även	vid	skapandet	av	vår	uppgi@	är	de	här	begreppen	inkluderade.	Mode	innebär	vilket	säB	

uppgi@en	framförs	på,	%ll	exempel	muntligt,	skri@ligt,	 i	diagram,	tabeller,	bilder	eller	på	eB	

annat	grafiskt	säB	(Palm,	2009,	s.	10).	Language	Use	 innebär	vilket	språk	som	används	när	

en	matema%kuppgi@	beskrivs	och	hur	det	skiljer	sig	från	beskrivandet	av	en	verklig	situa%on,	

även	vilka	matema%ska	termer	som	används	i	uppgi@en	är	inkluderade	här.		

De	följande	fyra	begreppen	använder	vi	vid	undersökningen	av	uppgi@er	från	MaIe	Direkt	

Borgen	5A	&	5B.	Experienced	Plausibility	tar	upp	vilka	strategier	som	är	rimliga	aB	använda	

för	 aB	 lösa	 eB	problem,	 även	om	det	 är	 simulerat	 eller	 inte.	Availability	 of	 External	 Tools	

innebär	de	materiella	verktyg	som	eleven	kan	använda	sig	av	för	aB	lösa	en	uppgi@,	som	%ll	

exempel	 en	 miniräknare	 eller	 en	 linjal,	 och	 hur	 de	 skiljer	 sig	 från	 de	 verktyg	 som	 finns	

%llgängliga	i	en	likände	situa%on	i	verkligheten.	Guidance	innebär	den	implicita	eller	explicita	

vägledning	som	eleven	får	i	uppgi@en	och	om	den	överträffar	den	informa%on	som	ges	i	en	

likände	situa%on	i	verkligheten.	Solu&on	Requirements	innebär	på	vilket	säB	en	elev	har	löst	

en	 uppgi@,	 eller	 vad	 svaret	 blev,	 inte	 är	 tvunget	 aB	 vara	 detsamma	 om	 situa%onen	 i	

uppgi@en	är	simulerad	eller	om	det	är	en	verklig	situa%on.	

U%från	de	ovanstående	punkterna	 så	är	 vår	 teori	 aB	Event,	Ques&on,	Existence	&	Realism	

kommer	 aB	 vara	 fyra	 centrala	 begrepp	 angående	 diskussionen	 om	 elevers	 och	 lärares	

uppfaBningar	 om	 auten%ska	 matema%kuppgi@er.	 Alla	 de	 fyra	 begreppen	 beskriver	 om	

situa%onen	 i	 en	 skoluppgi@	 skulle	 kunna	hända	 i	 verkligheten,	har	hänt	 i	 verkligheten	och	

framför	allt	om	elever	och	lärare	anser	aB	det	är	möjligt	aB	en	sådan	situa%on	skulle	kunna	

hända	 i	 verkligheten.	 Det	 är	 av	 stor	 vikt	 aB	 elever	 och	 lärare	 anser	 aB	 situa%onen	 skulle	

kunna	hända	i	verkligheten	för	aB	uppgi@en	ska	vara	intresseväckande	och	mo%verande,	det	

vill	 säga	 auten%sk.	 Vår	 teori	 stöds	 även	 av	 Kim	 Beswicks	 teori	 som	menar	 aB	 en	 uppgi@	

måste	framstå	som	verklighetstrogen	för	aB	den	ska	vara	intresseväckande.	
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5.	Metod	

Under	den	här	rubriken	förklarar	vi	hur	vi	har	gåB	%ll	väga	i	skapandet	av	vår	studie	samt	vår	

mo%va%on	 %ll	 vald	 metod.	 Vi	 tar	 exempelvis	 upp	 hur	 vi	 konstruerar	 vår	

problemlösningsuppgi@	 u%från	 Sullivan	 och	 Mornane	 samt	 Palms	 analysmall,	 urval	 av	

matema%kuppgi@er,	avgränsning	och	arbetsfördelning.	Även	datainsamling	och	intervju	som	

metod	kommer	aB	genomsyra	det	här	kapitlet.	

	Vi	 vill	 aB	det	material	 som	vi	 analyserar	 och	baserar	 våra	 intervjuer	 på	 ska	 vara	 aktuellt,	

därför	har	vi	valt	matema%kböckerna	MaIe	Direkt	Borgen	5A	och	MaIe	Direkt	Borgen	5B	

(Falck	&	Picei,	2012)	som	används	vid	matema%kundervisning	i	dagens	svenska	skolor.	

För	 aB	 sedan	 analysera	 uppgi@erna	 i	 matema%kböckerna	 kommer	 vi	 aB	 använda	 oss	 av	

Palms	analysmall	och	hans	defini%on	av	auten%ska	uppgi@er.	Vid	analysen	kommer	vi	även	

aB	använda	oss	utav	det	material	som	vi	fåB	in	genom	intervjuerna.	Intervjuerna	ska	hjälpa	

oss	aB	ge	en	röd	tråd	i	huruvida	det	är	av	stor	vikt	för	en	elev	aB	lösa	verklighetsbaserade	

uppgi@er	 inom	matema%k,	 eller	 om	 dagens	 matema%ska	 problembaserade	 uppgi@er	 kan	

vara	fik%va	och	ändå	skapa	samma	intresse	och	mo%va%on.	

5.1.	Arbetsfördelning	

E@ersom	vi	är	två	som	upör	studien	så	har	vi	behövt	aB	fördela	arbetet	 inom	varandra.	Vi	

har	valt	aB	ha	ansvar	för	var	sin	skola,	det	vill	säga	aB	en	av	oss	förde	alla	intervjuer	på	en	

skola	 medan	 den	 andra	 %ll	 största	 del	 förde	 anteckningar.	 Anledningen	 %ll	 det	 här	 är	

e@ersom	 vi	 båda	 hade	 etablerat	 en	 %digare	 kontakt	 med	 de	 skolorna	 under	 vår	

verksamhetsförlagda	utbildning.	Under	det	resterande	arbetet	så	arbetar	vi	%llsammans.	

5.2.	Urval	av	matema<kuppgiDer	

Här	mo%verar	 vi	 vårt	 val	 av	matema%kuppgi@er	 som	 vi	 presenterar	 för	 elever	 och	 lärare	

samt	senare	analyserar.	Vi	har	bland	annat	valt	ut	uppgi@er	som	vi	anser	har	eB	auten%skt	

innehåll,	men	även	uppgi@er	som	vi	anser	inte	har	eB	så	auten%skt	innehåll.	Det	här	har	vi	

gjort	för	aB	inrikta	samtalet	kring	eB	begränsat	urval	av	uppgi@er.	Vårt	perspek%v	har	varit	

om	 vi	 anser	 aB	 uppgi@erna	 skulle	 kunna	 hända	 för	 svenska	 elever	 i	 årskurs	 5	 eller	 inte.	
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Uppgi@erna	kommer	sedan	aB	presenteras	för	utvalda	elever	i	årskurs	5	i	en	intervju	där	vi	

kommer	undersöka	deras	åsikter	och	ta	reda	på	vilken	inverkan	uppgi@erna	har.	

Vi	 baserar	 även	 vårt	 urval	 på	 Kim	 Beswicks	 och	 Torulf	 Palms	 defini%on	 av	 auten%ska	

uppgi@er.	Däre@er	har	vi	gjort	bedömningen	om	situa%onen	i	uppgi@en	skulle	kunna	hända	

för	eleverna	i	verkligheten.	Vik%gt	aB	notera	är	aB	det	här	är	endast	vår	teori	om	vad	vi	tror	

är	elevers	vardag.	Dock	har	vi	fåB	en	inblick	under	vår	verksamhetsförlagda	utbildning	som	

stödjer	 vår	 teori	 om	 vad	 som	 är	 elevers	 vardag	 i	 årskurs	 5.	 Under	 intervjuerna	 får	 vi	

elevernas	tankar	och	synpunkter	som	vi	senare	kan	jämföra	med	vår	uppfaBning.	

5.2.1.	Avgränsning	

För	 aB	 begränsa	 vår	 studie	 har	 vi	 tagit	 eB	 flertal	 faktorer	 i	 beräkning.	 Under	

datainsamlingen,	det	vill	 säga	under	 intervjuerna,	har	vi	valt	ut	 två	skolor	som	vi	båda	har	

etablerat	en	kontakt	hos	innan.	Vi	har	även	valt	aB	endast	upöra	intervjuer	i	årskurs	5	samt	

aB	 även	 endast	 använda	 material	 från	 matema%kböcker	 ämnade	 för	 årskurs	 5.	

Matema%kböckerna	är	även	begränsade	bokserien	MaBe	Direkt	Borgen	5A	och	5B	(Falck	&	

Picei,	2012).	

5.3.	Konstruk<on	av	vår	problemlösningsuppgiD	

Sy@et	med	aB	 konstruera	 en	egen	problemlösningsuppgi@	 är	 aB	den	 ska	 fungera	 som	eB	

underlag	 vid	 intervjuerna	med	 elever	 och	 lärare	 kring	 deras	 uppfaBningar	 om	 auten%ska	

matema%kuppgi@er.	 Det	 är	 därför	 vik%gt	 aB	 uppgi@en	 svarar	 mot	 de	 kriterier	 över	 en	

auten%sk	uppgi@	som	definieras	av	Kim	Beswick	och	Torulf	Palm.	Uppgi@en	är	skapad	ute@er	

Palms	analysmal	(se	s.	9-10)	vilket	inkluderar	eB	ramverk	över	faktorer	som	är	vik%ga	aB	ha	i	

åtanke	 vid	 skapandet	 av	en	auten%sk	uppgi@.	Vi	 har	 även	 tagit	Beswicks	 synpunkter	 kring	

auten%ska	uppgi@er	i	åtanke.	Som	beskrivits	i	vår	%digare	forskning	så	menar	Bewsick	(2010)	

aB	en	uppgi@	är	auten%sk	om	den	inte	innehåller	en	given	algoritm.	Därav	inkluderar	inte	vi	

en	 algoritm	 i	 vår	 uppgi@,	 utan	 låter	 eleven	 som	 ska	 lösa	 uppgi@en	 själv	 komma	 fram	 %ll	

vilken	metod	som	är	passande.	

Enligt	 Sullivan	 och	 Mornanes	 forskning	 (2014),	 som	 har	 undersökt	 vad	 elever	 anser	 om	

utmanande	 matema%kuppgi@er,	 så	 ökar	 elevers	 intresse	 för	 matema%kuppgi@er	 om	
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uppgi@en	i	sig	är	en	utmaning.	En	del	elever	e@erfrågar	även	nya	metoder	och	verktyg	för	aB	

lösa	liknande	uppgi@er.	Det	här	resultatet	har	vi	ha@	i	åtanke	vid	skapandet	av	vår	uppgi@.	Vi	

vill	aB	uppgi@en	ska	ligga	på	räB	nivå	för	årskurs	5,	men	även	vara	utmanande	för	eleverna.	

För	 aB	 veta	 vilken	 nivå	 som	 är	 den	 räBa	 har	 vi	 utgåB	 från	matema%kboken	MaIe	Direkt	

Borgen	5B,	där	vi	valt	ut	arbetsområdet	tal	(Falck	&	Picei,	2013,	s.	6-37).	

Vid	 upormningen	 av	 vår	 egna	 problemlösningsuppgi@	 är	 vi	 medvetna	 om	 aB	 elever	

använder	smarta	telefoner,	datorer	och	surfplaBor	o@a,	vi	hiBade	även	forskning	som	visar	

aB	51%	av	alla	%oåringar,	47%	av	alla	elvaåringar	samt	48%	av	alla	tolvåringar	använder	en	

surfplaBa	dagligen	(Findahl,	2014).	Genom	aB	använda	en	iPad	i	uppgi@en	anser	vi	aB	den	

är	kopplad	%ll	elevers	vardag	och	kan	vara	auten%skt	för	en	elev	i	årskurs	5.	

Event	 och	Ques&on	 (Palm,	 2009,	 s.	 9)	 är	 två	 begrepp	 som	 ligger	 %ll	 grund	 för	 vår	 uppgi@	

e@ersom	vi	vill	aB	situa%onen	 i	uppgi@en	ska	kunna	hända	för	eleverna	utanför	skolmiljön	

och	har	kanske	%ll	och	med	redan	hänt	för	dem.	Begreppet	Existence	och	Realism	använder	

vi	e@ersom	vi	vill	aB	den	situa%on	samt	 informa%on	i	vår	uppgi@,	%ll	exempel	namnet	och	

priset	 på	 en	 iPad,	 ska	 stämma	 överens	 med	 vad	 den	 egentligen	 heter	 och	 kostar	 i	

verkligheten.	

Begreppet	Mode	använder	vi	då	vi	har	valt	aB	 framföra	priserna	 i	 fets%l	 för	aB	det	ska	bli	

läBare	 för	 läsaren	 aB	 iden%fiera	 vik%g	 informa%on	 i	 uppgi@en.	 Vi	 har	 även	 delat	 upp	

frågorna	i	A)	och	B)	vilket	underläBar	för	läsaren	när	det	gäller	aB	skilja	informa%on	åt.	När	

det	gäller	begreppet	Language	use	så	har	vi	valt	aB	ha	eB	rela%vt	vardagligt	språk,	det	vill	

säga	 inte	eB	matema%skt	språk	som	skiljer	sig	från	verkligheten.	Det	här	valde	vi	 för	aB	få	

uppgi@en	 så	 verklighetsbaserad	 som	 möjligt	 samt	 för	 aB	 öka	 intresset	 hos	 eleverna	

angående	uppgi@en	istället	för	aB		avskräcka	eller	för	aB	förvirra	dem.	

5.3.1.	Presenta3on	av	vår	problemlösningsuppgi<	

Vår	problemlösningsuppgi@	ser	ut	som	följande:	
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Du	har	bestämt	dig	för	aB	köpa	en	ny	iPad.	En	vanlig	iPad	kostar	4	499	kr	och	en	iPad	

mini	kostar	2	699	kr.	Du	får	själv	välja	vilken	iPad	du	vill	köpa	och	du	har	redan	sparat	

ihop	2	400	kr.	Skriv	i	diB	svar	vilken	iPad	du	har	valt	aB	köpa.	

a) Om	du	får	en	månadspeng	på	200	kr,	hur	många	månader	tar	det	då	innan	du	

har	råd	aB	köpa	din	iPad?	

b) Du	 vill	 kunna	 köpa	 din	 iPad	 ännu	 snabbare	 och	 börjar	 därför	 aB	 dela	 ut	

%dningar	på	helgerna,	 vilket	 gör	aB	du	 tjänar	 yBerligare	500	kr	 per	månad.	

Din	månadspeng	är	 forparande	densamma.	Hur	många	månader	 tar	det	då	

innan	du	har	råd	aB	köpa	din	iPad?	

Vi	 har	 genom	 användningen	 av	 Palms	 analysmall	 (2009,	 s.	 9-13)	 kommit	 fram	 %ll	 aB	

uppgi@en	bör	 innehålla	 någon%ng	 som	 intresserar	 och	 ak%verar	 eleverna.	AB	använda	 sig	

utav	eB	aktuellt	 föremål	 som	majoriteten	av	 svenska	elever	 i	 årskurs	5	känner	%ll	och	har	

använt	gör	aB	vi	kan	uppfylla	begreppen	Event	och	Ques&on.	En	iPad	är,	enligt	sta%s%k	från	

Findahl	 (2014),	 eB	 tekniskt	 föremål	 som	 förekommer	 hos	 en	 stor	 majoritet	 av	 barn,	 i	

åldersgruppen	för	årskurs	5,	i	deras	vardag.	Därmed	uppfylls	kraven	e@ersom	en	iPad	finns	i	

verkligheten	och	 för	 aB	 surfplaBor,	 enligt	 sta%s%k,	 används	 av	 svenska	elever	 i	 årskurs	 5	 i	

deras	vardag.	

Vi	ansåg	aB	det	bästa	säBet	för	aB	uppfylla	kraven	för	Existence,	Realism	och	Specificity	var	

genom	 aB	 undersöka	 vad	 en	 rik%g	 iPad	 och	 en	 iPad	mini	 kostar.	 Genom	 aB	 utgå	 från	 en	

månadspeng	som	vi	själva	tror	oss	ha	ha@	när	vi	gick	i	årskurs	5,	försökte	vi	koppla	ihop	dem	

båda	 %ll	 en	 uppgi@	 där	 eleverna	 inte	 fick	 en	 given	 algoritm.	 Eleverna	 får	 en	månadspeng	

men	 hur	 de	 själva	 räknar	 ut	 uppgi@en	 är	 upp	 %ll	 dem.	 Därav	 uppfylls	 begreppen	 för	 aB	

innehållet	är	%llgänglig	i	verkligheten,	det	är	rik%ga	priser	för	vad	en	iPad	kostar	om	eleven	

samma	dag	hade	gåB	%ll	en	affär	för	aB	köpa	en	egen	och	vi	utgick	från	aB	eleverna	inte	har	

en	annan	inkomstkälla	utöver	månadspeng	samt	vad	de	själva	kan	arbeta	ihop.	

Begreppen	Mode	och	Language	Use	uppfyller	vi	genom	aB	använda	oss	utav	eB	språk,	som	

om	 aB	 eleven	 i	 eB	 vardagligt	 sammanhang	 kommer	 på	 idén	 %ll	 aB	 köpa	 en	 iPad	 själv.	 Vi	

beskriver	även	uppgi@en	i	löpande	text	med	tre	stycken	som	är	uppdelad	i	en	informa%v	del	
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och	två	delar	med	uppgi@er.	Vi	har	avsiktligt	fetmarkerat	de	delar	av	informa%onen	som	är	

vik%g	för	aB	lösa	uppgi@en,	%ll	exempel	inkomst	per	månad	och	utgi@	för	en	iPad.	

För	 aB	 skapa	 en	 strategi	 som	 uppfyller	 Experienced	 Plausibility	 måste	 vi	 bestämma	 en	

summa	som	eleverna	kan	utgå	från,	eller	en	summa	som	de	får	in	varje	månad.	Vi	bestämde	

oss	 för	 aB	 säBa	 en	 gräns	 och	 däre@er	 låta	 eleverna	 få	 en	 månadspeng	 i	 inkomst	 varje	

månad.	På	så	säB	kan	eleverna	räkna	ut	hur	mycket	pengar	som	saknas	och	 lista	sig	ut	%ll	

hur	mycket	de	behöver	 spara	 ihop	 för	 aB	 få	 råd.	Det	 eleven	 skulle	 kunna	använda	utöver	

papper	 och	 penna	 är	 en	 miniräknare,	 vilket	 gör	 aB	 det	 är	 möjligt	 för	 uppgi@en	 aB	 även	

uppfylla	Availability	of	External	Tools.	Precis	som	tas	upp	under	föregående	stycke	så	har	vi	

fetmarkerat	vad	för	informa%on	som	är	vik%gt	och	som	kan	vägleda	eleven.	Något	som	även	

bör	beaktas	är	aB,	även	om	eleverna	i	uppgi@en	får	en	inkomst	på	200	kr	per	månad,	så	är	

det	kanske	inte	rimligt	aB	eleven	sparar	alla	pengar	vilket	förutses	i	uppgi@en.	Eleven	kan	ha	

andra	 utgi@er,	 som	 på	 godis	 och	 telefoni.	 Därav	 uppfyller	 vi	 även	Guidance	 och	 Solu&on	

Requirements.	

5.4.	Hur	vi	använder	Palms	analysmall	

Vid	 analysen	 av	de	matema%kuppgi@er	 som	vi	 valt	 så	 använder	 vi	 oss	 av	Palm	analysmall	

som	 vi	 har	 beskrivit	 i	 avsniB	 ”4.3.	 Vår	 analysmall”.	 Varje	 begrepp	 i	 Palms	 analysmall	

innehåller	krav	som	en	uppgi@	bör	innehålla	för	aB	benämnas	som	auten%sk.	Vid	analysen	

av	uppgi@erna	tar	vi	varje	krav	 i	åtanke	och	beskriver	vilka	krav	som	uppnås	och	vilka	krav	

som	möjligtvis	inte	gör	det.	

5.5.	Intervjuer	

Vi	har	valt	aB	använda	oss	av	 intervjuer	som	en	av	våra	två	datainsamlingsmetoder	för	aB	

undersöka	hur	två	matema%klärare	och	26	frivilliga	svenska	elever	i	årskurs	5	från	två	skolor	

tycker,	 tänker	 och	 resonerar	 kring	 matema%kuppgi@er.	 Anledningen	 %ll	 varför	 vi	 valt	 aB	

genomföra	intervjuer	är	e@ersom	vi	vill	få	personliga	svar	av	lärare	och	elever	u%från	givna	

ställda	 frågor.	 Svaren	 vill	 vi	 sedan	 ha	 möjlighet	 aB	 an%ngen	 fördjupa	 oss	 i	 eller	 inte,	

beroende	på	om	svaren	är	relevanta	%ll	vårt	sy@e	eller	inte.	
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Vi	upör	intervjuerna	på	två	skolor	som	vi	båda	två	har	en	personlig	anknytning	%ll	e@ersom	

vi	har	ha@	vår	verksamhetsförlagda	utbildning	på	var	sin	av	dem	.	Vi	kommer	båda	två	aB	

delta	 vid	 intervju%llfällena	 men	 endast	 en	 av	 oss	 kommer	 agera	 som	 samtalsledare,	 den	

andra	personen	kommer	aB	siBa	bredvid	och	föra	anteckningar.	Den	av	oss	som	har	ha@	sin	

verksamhetsförlagda	utbildning	på	gällande	skola	kommer	aB	agera	samtalsledare	e@ersom	

det	 har	 visat	 sig	 få	 igång	 eB	 givande	 samtal	 mellan	 parterna,	 det	 vill	 säga	 en	 givande	

intervju.	

Intervjuerna	har	upörts	i	an%ngen	klassrum	eller	i	små	rum	med	anslutning	%ll	klassrummen.		

Därav	 har	 vi	 näst	 in%ll	 varit	 ostörda,	 med	 undantag	 av	 bakgrundsljud	 som	 har	 hörts	 får	

närliggande	klassrum.	Intervjuerna	har	varierat	i	%d	beroende	på	både	gruppstorlek	och	på	

längden	av	elevernas	svar,	men	medel	har	varit	på	20	minuter.		

5.5.1.	Intervju	som	metod	

Alla	intervjuer	kommer	aB	vara	skapade	e@er	metoder	och	följer	steg	framtagna	av	Steinar	

Kvale.	I	deBa	stycke	beskriver	vi	vad	Kvale	anser	om	hur	intervjuaren	bör	förhålla	sig	%ll	och	

förbereda	 siB	material	 inför	 och	 e@er	 en	 intervju.	 Vi	 kommer	 även	 aB	 förklara	 hur	 vi	 har	

tagit	ställning	%ll	hans	förhållningssäB.	

En	 intervju	består	 inte	bara	av	samtalet	med	de	 intervjuade	utan	det	behövs	även	mycket	

förarbete	och	e@erarbete.	Kvale	har	delat	upp	 intervjuprocessen	 i	 sju	 steg	 som	kan	 följas,	

från	 skapandet	 av	 en	 idé	 %ll	 rapporteringen	 av	 resultatet.	 Stegen	 kallas	 för	 Tema&sering,	

Planering,	Intervju,	Utskri.,	Analys,	Verifiering	och	Rapportering	(1997,	s.	85).	

I	tema%seringen	sker	planeringen	för	vad	som	är	sy@et	för	undersökningen	samt	vilket	ämne	

som	 undersökningen	 kommer	 rikta	 in	 sig	 på.	 Fokus	 är	 på	 frågorna	 vad	 och	 varför	 för	 aB	

sedan	kunna	besvara	på	frågan	hur.	I	planeringsstadiet	gås	alla	steg	igenom	för	aB	få	eB	hum	

om	 vad	 som	 ska	 göras,	 vad	 som	 behövs	 och	 vad	 som	 e@ersträvas.	 Även	 moraliska	

konsekvenser	av	undersökning	ska	 tas	 i	åtanke.	 I	 intervjudelen	genomförs	 intervjuer	enligt	

en	 intervjuguide	och	 intervjuaren	använder	sig	av	eB	reflekterande	förhållningssäB	%ll	den	

mänskliga	 rela%onen	 i	 intervjusitua%onen	 samt	 %ll	 den	 e@ersökta	 kunskapen.	 I	 Utskri@	

förbereds	 det	 material	 som	 har	 samlats	 in,	 vanligtvis	 	 preskriberar	 materialet	 om	
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intervjuaren	 har	 spelat	 in	 intervjuerna.	 I	 analysen	 avgörs	 vilken	 metod	 intervjuaren	 vill	

använda	 sig	 av	 för	 aB	 analysera	 intervjuerna.	 Verifieringen	 bestämmer	 om	 det	 finns	

möjlighet	%ll	aB	göra	en	generalisering	av	resultatet	och	om	forskaren	fak%skt	har	undersökt	

det	som	personen	hade	för	avsikt	aB	undersöka.	 	I	sista	steget,	rapporteringen,	presenteras	

det	resultat	som	forskaren	har	kommit	fram	%ll,	samt	en	beskrivning	över	vilka	metoder	som	

forskaren	har	använt	sig	av	och	om	personen	har	beaktat	de	e%ska	aspekterna	(Kvale	1997,	

s.	84-85).	

5.5.2.	Intervjuguide	

En	 intervjuguide	 är	 eB	 hjälpmedel	 för	 forskaren	 %ll	 aB	 hålla	 sin	 röda	 tråd	 i	 en	 intervju.	

Guiden	 kan	 bland	 annat	 innehålla	 de	 områden	 som	 forskaren	 vill	 få	 informa%on	 om	 eller	

färdiga	frågor	som	forskaren	kan	ställa	i	följd	av	varandra.	Strukturen	beror	på	hur	forskaren	

vill	 föra	 intervjun	 framåt	 och	 intervjufrågor	 kan	 bedömas	 på	 två	 olika	 säB.	 Den	 första	

bedömningen	 kallas	 för	 tema%ska	 frågor	 och	 tar	 hänsyn	 %ll	 frågans	 relevans	 för	

forskningsämnet.	Det	andra	kallas	 för	dynamiska	 frågor	vilket	 tar	hänsyn	%ll	det	mänskliga	

förhållandet	inom	intervjun.	Använder	forskaren	sig	av	dynamiska	frågor	bör	frågorna	korta	

och	 enkla	 aB	 förstå.	 Anledningen	 är	 aB	 få	 %ll	 eB	 posi%vt	 samspel	 mellan	 forskaren	 och	

deltagaren	för	aB	låta	personen	kunna	känna	sig	mo%verad	%ll	aB	fortsäBa	beräBa.	Genom	

denna	 metod	 kan	 forskaren	 få	 fram	 oväntade	 spontana	 svar	 av	 informanten	 medan	

använder	 forskaren	 sig	 av	 tema%ska	 frågor	 kan	 intervjun	 istället	 leda	 in	 på	 en	

begreppsanalys	 av	 personens	 föreställning	 av	 eB	 område	 som	 sedan	 istället	 är	 läBare	 aB	

hantera	i	analysstadiet	(Kvale,	s.	121-122).	

Vi	har	valt	oss	av	både	tema%ska	frågor	samt	dynamiska	frågor.	Under	tema%ska	frågor	har	vi	

valt	 temat	 auten%skt,	 det	 vill	 säga	 om	 situa%onen	 i	 uppgi@en	 skulle	 kunna	 hända	 i	

verkligheten.	 Det	 här	 gör	 vi	 för	 aB	 rikta	 in	 eleverna	 på	 vårt	 forskningsområde	 för	 aB	 få	

relevanta	 svar.	 Dynamiska	 frågor	 använder	 vi	 e@er	 aB	 samtalet	 är	 kring	 vårt	

forskningsområde	för	aB	få	eB	givande	intervjuklimat.	För	aB	kunna	få	intervjun	aB	flyta	på	

och	 hålla	 frågorna	 %ll	 ämnet,	 skapade	 vi	 en	 intervjuguide	 (se	 bilaga	 1)	 för	 oss	 själva.	

Frågorna	är	uppdelade	i	tre	sek%oner	där	första	sek%onen	är	en	så	kallad	uppvärmning.	Här	

vill	vi	ställa	frågor	som	försöker	få	eleverna	aB	börja	prata	och	känna	sig	mer	bekväma,	ifall	

de	 är	 nervösa.	Nästa	 sek%on	 av	 frågor	 är	 frågor	 kopplade	%ll	 vad	 vi	 vill	 undersöka.	 Vi	 har	
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bestämt	 oss	 för	 aB	 hålla	 guiden	 väldigt	 kort	 för	 aB	 kunna	 ha	möjlighet	 aB	 följa	 upp	 vad	

eleverna	svarar.	Tanken	är	aB	intervjufrågorna	ska	ge	eleverna	möjlighet	aB	ge	svar	som	vi	

sedan	kan	följa	upp.		

5.5.3.	Intervjufrågor	

Kvale	(1997)	menat	aB	intervjufrågor	ska	i	grund	och	boBen	försöka		vara	så	korta	och	enkla	

som	 möjligt.	 DeBa	 för	 aB	 kunna	 skapa	 en	 normal	 konversa%on	 mellan	 forskaren	 och	

informanten	som	 innehåller	 frågor	som	 inriktar	 sig	på	 forskarens	mål.	För	aB	samtalet	 ska	

kunna	 fortgå	 finns	 det	 olika	 frågor	 forskaren	 kan	 ställa.	 Frågorna	 kan	 delas	 in	 i	 kategorier	

som	 inledande	 frågor,	 uppföljningsfrågor,	 sonderande	 frågor,	 specificerande	 frågor,	 direkta	

frågor,	indirekta	frågor,	strukturerande	frågor	och	tolkande	frågor.	

Inledande	 frågor	 startar	 upp	 en	 intervju	 och	 som	 forskare	 kan	 du	 be	 informanten	 aB	

beskriva	sina	tankar	eller	upplevelser	kring	eB	område.	Det	ger	en	möjlighet	%ll	aB	få	många	

spontana	svar	och	leder	även	%ll	aB	intervjun	kan	fortsäBa	med	uppföljningsfrågor	%ll	dessa.		

Uppföljningsfrågor	 behöver	 inte	 enbart	 vara	 en	 direkt	 fråga	 utan	 kan	 även	 vara	 aB	

uppmuntra	personen	aB	fortsäBa,	förslagsvis	genom	en	nickning	med	mera.	Forskaren	kan	

även	ställa	följdfrågor	för	aB	fördjupa	sig	i	%digare	svar	från	informanten.	Sonderande	frågor	

är	eB	säB	för	forskaren	aB	be	 informanten	om	den	personen	har	mer	 informa%on	om	vad	

hen	 just	 har	 sagt.	 Forskaren	 kan	 det	 vill	 säga	 få	 ut	 fler	 svar	 utan	 aB	 avslöja	 om	 vad	 som	

verkligen	var	 intressant.	Specificerande	 frågor	hjälper	 forskaren	aB	 få	mer	exakta	svar	 i	en	

situa%on	där	många	olika	svar	har	angeBs.	Forskaren	kan	%ll	exempel	be	om	informantens	

känsla	 i	 eB	 visst	 ögonblick	 eller	 hur	 personen	 tänkte	 i	 en	 given	 stund.	 Direkta	 frågor	 kan	

hjälpa	forskaren	aB	ändra	riktning	i	en	intervju	och	låter	forskaren	lägga	in	nya	ämnen	som	

hen	 vill	 diskutera.	 Direkta	 frågor	 bör	 dock	 användas	 i	 slutet	 av	 en	 intervju	 för	 aB	 låta	

informanten	 ge	 den	 informa%on	 som	 hen	 anser	 är	 centralt	 inom	 det	 angivna	 området.	

Indirekta	 frågor	 låter	 forskaren	ställa	 implicita	 frågor	%ll	 informanten,	%ll	exempel	vad	hen	

tror	aB	någon	annan	anser.	På	så	säB	kan	forskaren	få	reda	på	vad	andra	kan	anse	men	även	

vad	 informanten	 själv	 anser	 om	 ämnet,	 dock	 är	 det	 vik%gt	 här	 aB	 ställa	 sina	 frågor	

omsorgsfullt	 för	 aB	 kunna	 tolka	 svaren.	 Strukturerande	 frågor	 används	 när	 eB	 ämne	 är	

uBömt.	Forskaren	har	fåB	%llräckligt	med	informa%on	vill	gå	vidare	%ll	nästa	område,	liknar	

direkta	frågor.	Tolkande	frågor	används	när	forskaren	anser	aB	svaret	inte	varit	rakt	eller	när	
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hen	vill	aB	informanten	ska	klargöra	någon%ng	i	det	hen	%digare	sagt.	Forskaren	kan	det	vill	

säga	omformulera	eB	svar	som	“menar	du	alltså	aB..”	(Kvale,	1997,	s.	123-125).	

Vi	kommer	aB	förbereda	vårt	material	så	aB	vi	har	en	viss	struktur	under	samtalet.	För	aB	

veta	hur	vi	ska	göra,	%ll	exempel	när	det	kommer	fram	informa%on	som	vi	vill	veta	mer	av,	

har	vi	 förbereB	oss	genom	aB	läsa	 igenom	ovanstående	kategorier	av	frågor.	Tanken	är	aB	

kategorierna	ska	ge	oss	en	bild	om	hur	vi	uppmuntrar	och	ställer	frågor	som	följer	upp	svar	

som	vi	är	intresserade	av.	

5.6.	E<ska	riktlinjer	

Innan	en	 intervju	 genomförs	bör	den	 som	ansvarig	undersöka	de	e%ska	 riktlinjer	 som	kan	

påverka	din	 intervjusitua%on.	Kvale	 (1997,	s.	107)	skriver	om	tre	e%ska	riktlinjer	som	är	av	

stor	vikt.	Det	finns	eB	generellt	krav	aB	som	intervjuare	ha	informerat	och	fåB	eB	samtycke	

av	den	som	ska	intervjuas,	informa%on	om	studiens	sy@e	och	hur	intervjun	kommer	aB	gå	%ll	

ska	framgå.	EB	informerat	samtycke	betyder	även	aB	deltagaren	deltar	frivilligt	och	har	räB	

aB	 backa	 ur	 när	 helst	 personen	 vill	 samt	 aB	 det	 inte	 finns	 något	 tvång	 inom	 intervjun.	

Principen	 informerat	 samtycke	 medför	 dock	 vissa	 problem	 i	 och	 med	 aB	 det	 inte	 rik%gt	

definierat	vem	som	ska	ge	siB	samtycke.	Om	en	överordnad	ger	siB	samtycke	kan	det	skapas	

en	 press	 på	 den	 underordnade	 aB	 upöra	 en	 intervju,	 även	 om	 personen	 i	 fråga	 inte	

personligen	vill.	När	det	gäller	skolelever	är	därför	frågan	om	det	är	rektor,	 lärare,	 förälder	

eller	 eleverna	 själva	 som	 skall	 ge	 siB	 samtycke	 %ll	 en	 intervju.	 Inom	 det	 informerade	

samtycket	 ingår	 även	 hur	 mycket	 informa%on	 som	 ges	 %ll	 informanten,	 ges	 mycket	

informa%on	kan	intervjuaren	utesluta	bedrägligt	förfarande	men	det	är	även	en	balansgång	

%ll	om	intervjuaren	i	så	fall	påverkar	informanten	på	förhand	(Kvale	1997,	s.	106-108).		

5.6.1.	MedgivandeblankeD	

I	den	här	studien	respekteras	de	e%ska	riktlinjerna	genom	aB	ta	kontakt	med	ansvarig	lärare	

för	 aB	 få	 %llstånd	 om	 aB	 få	 beskriva	 arbetet	 i	 stort	 i	 klassen.	 Beskrivningen	 innehåller	

övergriplig	informa%on	om	vad	studien	går	ut	på	och	vad	ämnet	är.	Däre@er	förs	frågan	fram	

om	det	finns	frivilliga	elever	som	är	intresserade	av	aB	delta.	För	aB	se	%ll	aB	det	är	eleverna	

själva	som	vill	delta,	men	även	för	aB	få	målsmans	godkännande	av	aB	deras	barn	får	delta	i	

studien,	delas	blankeBer	om	medgivande	 (se	bilaga	2)	ut	med	mer	detaljerad	 informa%on	
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om	 studien,	 vilka	 de	 ansvariga	 är	 och	 aB	 intervjun	 kommer	 vara	 helt	 frivillig.	

MedgivandeblankeBen	 ska	 även	 signeras	 av	 elev	 samt	 ha	 målsmans	 underskri@	 för	 aB	

eleven	ska	få	delta.	

5.7.	Konfiden<alitet	

Konfiden%alitet	är	eB	skydd	för	den	person	som	har	gåB	med	på	aB	låta	sig	bli	 intervjuad.	

Intervjuaren	 försäkrar	undersökningspersonen	om	aB	 ingen	 informa%on	 som	kan	 ledas	%ll	

personen	 kommer	 aB	 redovisas	 i	 rapporten.	 Skulle	 det	 finnas	 en	 risk	 aB	 den	 informa%on	

som	forskaren	vill	publicera	ändå	skulle	kunna	leda	%ll	personen	som	har	intervjuats,	ska	eB	

skri@ligt	godkännande	av	den	berörda	person	upärdas.	För	aB	se	%ll	aB	en	person	inte	kan	

kännas	 igen	 i	 en	 rapport	 är	 det	 eB	 vanligt	 inslag	 aB	 ändra	 om	 personens	 namn	 och	

iden%fierande	 drag.	 Det	 bör	 stå	 klart	 före	 en	 intervju	 vad	 av	 informa%onen	 som	 kommer	

vara	%llgänglig	och	vilka	som	kommer	aB	få	ta	del	av	materialet	(Kvale,	1997,	s.	109-110).	

För	aB	säkerställa	konfiden%aliteten	för	eleverna	beskriver	vi	hur	processen	kommer	se	ut.	

Det	är	enbart	vi	som	intervjuar	som	kommer	veta	vilka	de	är,	i	denna	rapport	kan	eleverna	

komma	 aB	 benämnas	 som	 %ll	 exempel	 “elev	 1,	 elev	 2	 och	 så	 vidare.	 Ljudinspelningen	

kommer	 också	 enbart	 aB	 höras	 av	 oss	 samt	 vi	 kommer	 inte	 ställa	 några	 känsliga	 eller	

iden%fierade	 frågor	 utan	 övergripliga	 frågor	 om	 vad	 de	 tycker	 och	 tänker	 kring	 området	 i	

matema%k.		

5.8.	Fördelak<ghet	

Det	är	den	e%ska	principen	 som	kallas	 fördelak%ghet	 som	bör	övervägas	 inför	en	 intervju.	

Det	innebär	aB	den	poten%ella	risk	för	skada	för	undersökningspersonen	ska	vara	så	minimal	

som	möjligt.	De	posi%va	konsekvenser	som	följer	av	 intervjun	ska	överväga	de	nega%va	för	

aB	räuärdiga	beslutet	aB	upöra	 intervjun.	Vid	en	 intervju	bör	 intervjuaren	vara	medveten	

om	 aB	 den	 som	 intervjuas	 kan	 ge	 ut	 informa%on	 som	 den	 senare	 kommer	 aB	 ångra,	 på	

grund	av	en	bekväm	och	öppen	miljö	som	kan	skapas.	Det	gäller	alltså	aB	tänkte	igenom	alla	

möjliga	 konsekvenser	 som	 kan	 komma	ut	 av	 intervjun,	 	 inte	 enbart	 för	 informanten	 utan	

även	 för	alla	berörda	 inom	området	samt	ha	 i	åtanke	aB	 intervjuaren	kan	 få	 ta	del	av	viss	

informa%on	 som	 intervjuaren	 egentligen	 inte	 skulle	 ha	 fåB	 ta	 del	 av	 (Kvale,	 1997,	 s.	

110-111).	

�23



	  
“Auten%ska	matema%kuppgi@er	-	En	undersökning	om	elevers	och	lärares	uppfaBningar” 

Andersson,	Mikael	&	Lind,	Gustav

I	 denna	 undersökning	 kommer	 ingen	 fråga	 aB	 ställas	 kring	 en	 specifik	 person,	 ingen	

informa%on	om	vad	vem	som	har	sagt	vad	kommer	aB	förekomma	och	ingen	fråga	kommer	

ställas	 för	 aB	 få	 en	 annan	 informa%on	 än	 vad	 eleverna	 uppfaBar	 som	 auten%sk	 och	

verklighetsbaserad.	 En	 möjlig	 konsekvens	 är	 aB	 eleverna	 börjar	 jämföra	 sin	 vecko-	 och	

månadspeng,	 dock	 anser	 vi	 inte	 aB	det	 är	 en	 konsekvens	 som	är	 skadlig	 för	 varje	 enskild	

individ.	Därav	anses	de	nega%va	konsekvenserna	vara	minimala.	De	posi%va	kommer	vara	aB	

eleverna	 har	 en	 möjlighet	 aB	 ge	 ut	 sin	 bild	 om	 vad	 som	 de	 anser	 är	 auten%skt	 och	

verklighetsbaserat.	

5.9.	Kvalitetskriterier	

För	 aB	 kunna	 hålla	 en	 genomgående	 bra	 kvalitet	 i	 analys	 och	 e@erarbete	 krävs	 det	 aB	

råmaterialet,	 själva	 intervjun,	 håller	 en	 bra	 kvalitet.	 Därför	 finns	 det	 vissa	 kriterier	 en	

forskare	kan	använda	sig	av	för	aB	se	om	kvaliteten	är	god	eller	ej.	

Det	forskaren	kan	kontrollera	är	i	hur	stor	omfaBning	intervjun	har	geB	spontana,	relevanta,	

informa%va	svar,	ifall	intervjufrågorna	har	lyckats	få	ut	långa	svar,	i	vilken	grad	forskaren	har	

följt	upp	och	klargjort	meningar	i	relevanta	svar,	har	forskaren	försökt	aB	verifiera	hens	egna	

tolkningar	av	 informantens	svar	under	 intervjun,	 ifall	 intervjun	har	varit	enkel	aB	 följa	och	

inte	kräver	några	vidare	förklaringar	(Kvale,	1997,	s.	134-135).	
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6.	Resultat	

Under	det	här	avsniBet	kommer	vi	börja	med	aB	kort	sammanfaBa	de	två	 lärarnas	åsikter	

om	 auten%ska	 uppgi@er.	 Av	 de	 två	 lärarna	 vi	 intervjuade	 var	 det	 endast	 en	 av	 dem	 som	

arbetar	med	matema%kböcker,	personen	kallar	 vi	 lärare	1.	Den	andra	 läraren	 skapar	egna	

problemlösningar	med	inspira%on	från	olika	källor,		den	personen	kallar	vi	för	lärare	2.	

Senare	 kommer	 vi	 aB	 sammanfaBa	 vad	 elever	 och	 lärare	 har	 sagt	 om	 uppgi@erna	 under	

intervjuerna	vilket	hjälper	oss	aB	besvara	 frågeställningen	“Hur	uppfaBar	elever	och	 lärare	

problemlösningar	 i	 matema%kböckerna	 […]?”.	 Det	 här	 e@erföljs	 av	 aB	 vi	 analyserar	 vad	

elever	samt	 lärare	har	sagt	om	samtliga	uppgi@er,	samt	en	analys	u%från	Palms	analysmall	

och	 Kim	 Beswicks	 defini%on	 av	 auten%ska	 uppgi@er.	 I	 och	 med	 det	 här	 besvarar	 vi	 vår	

frågeställning	“I	vilka	avseenden	är	uppgi@er	i	matema%kböcker	auten%ska?”.	

Slutl igen	 visar	 vi	 på	 vad	 elever	 och	 lärare	 säger	 om	 vår	 konstruerade	

problemlösningsuppgi@,	 med	 hjälp	 av	 det	 %digare	 avsniBet	 “5.3.	 Konstruk%on	 av	 vår	

problemlösningsuppgi@”,	vilket	gör	aB	vi	besvarar	frågeställningen	”Hur	uppfaBar	elever	och	

lärare	[…]	vår	problemlösningsuppgi@?”.	

6.1.	Lärarnas	åsikter	om	auten<ska	uppgiDer	

Lärare	1	anser	aB	auten%ska	uppgi@er	“[...]	ska	vara	så	aB	eleverna	kan	uppfaBa	uppgi@erna	

som	verklighetsbaserade.	En	auten%sk	uppgi@	ska	kunna	kopplas	%ll	verkligheten.”.	Läraren	

reagerar	ibland	på	innehållet	i	matema%kböckerna	e@ersom	aB	en	del	av	uppgi@erna,	enligt	

läraren,	saknar	verklighets-	och	individanpassning.	En	del	uppgi@er	menar	läraren	är	rent	av	

förvirrande	 för	 eleverna.	 Läraren	 visar	 på	 eB	 exempel	 för	 oss	 där	 figurerna	 helt	 saknar	

relevans	för	vad	eleverna	ska	räkna	ut.	Uppgi@en	(se	bilaga	3)	handlar	om	aB	eleverna	ska	

räkna	ut	olika	mul%plika%onstal,	där	talen	är	insaBa	i	olika	frukter.	En	banan	har	%ll	exempel	

40*90	skrivet	på	sig.	Läraren	beskrev	aB	elever	blir	 förvirrade	av	frukterna	och	har	genom	

sina	 undervisande	 år	 seB	 aB	 många	 elever	 börjar	 rita	 och	 måla	 bananer,	 äpplen	 och	

apelsiner.	E@ersom	aB	flera	elever	lagt	större	fokus	på	aB	rita	ut	frukterna	för	varje	tal,	än	aB	

räkna	 ut	 talet	 som	 står	 på	 frukten,	 så	 har	 läraren	 valt	 kon%nuerligt	 exkludera	 den	 här	

uppgi@en	från	sin	undervisning.	Det	här	är	bara	eB	exempel	av	flera	där	läraren	har	fåB	säga	
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%ll	 eleverna	 aB	 hoppa	 över	 uppgi@er	 för	 aB	 de	 enbart	 skapar	 problem	 och	 förvirring	 på	

grund	av	den	bristande	verklighetsanknytningen,	det	vill	säga	den	bristande	auten%citeten.	

Lärare	2	anser	aB	auten%ska	uppgi@er	ska	vara	kopplade	%ll	elevernas	vardag	och	något	som	

de	 ska	 kunna	 relatera	 %ll.	 Men	 läraren	 menar	 aB	 det	 är	 vik%gt	 aB	 uppgi@erna	 passar	

arbetsområdet,	har	räB	svårighetsgrad	och	medger	aB	hen	inte	tänker	ak%vt	på	aB	uppgi@er	

ska	vara	auten%ska	vid	siB	val	av	material.	Läraren	 förde	 fram	en	 intressant	aspekt	om	aB	

det	 är	 vik%gt	 aB	 knyta	 ihop	 ämnen	%ll	 varandra	 för	 aB	 skapa	 en	 större	 förståelse	 för	 alla	

ämnen,	men	även	aB	auten%ska	uppgi@er	inte	rik%gt	fyller	den	funk%on	som	vi	hoppas	på.	

Hen	ansåg	aB	oavseB	om	en	uppgi@	är	hämtad	direkt	ur	vardagen	eller	om	den	är	skapad	så	

är	 det	 vik%gare	 aB	 skapa	 en	 grundförståelse	 för	 matema%ken,	 annars	 tappar	 eleverna	

intresse	för	matema%k.	Kort	sagt	menar	 lärare	2	aB	det	spelar	 ingen	roll	om	en	uppgi@	är	

tagen	ur	en	elevs	vardag	eller	om	det	är	påhiBad.	Om	eleven	saknar	en	grundförståelse	för	

matema%ken	så	saknar	eleven	även	mo%va%on	för	ämnet.	

6.2.	UppgiDer	i	matema<kböcker	

Vi	 presenterade	 sex	 uppgi@er	 för	 eleverna	 under	 intervjuerna.	 Av	 de	 sex	 fick	 vi	 väldigt	

intressanta	och	breda	svar	på	tre	av	uppgi@erna,	eB	material	som	vi	kan	fördjupa	oss	i	och	

analysera	upörligt.	På	de	andra	tre	uppgi@erna	fick	vi	ut	eB	minimalt	material,	eB	material	

som	innehöll	 få	och	korta	svar.	Därav	har	vi	valt	aB	inte	presentera	dem	på	grund	av	aB	vi	

inte	har	eB	material	aB	fördjupa	oss	i.	I	det	här	avsniBet	presenteras	alltså	de	tre	uppgi@er	

från	matema%kböckerna	vi	har	material	%ll	aB	analysera	på	djupet.	

6.2.1.	Uppgi<	eD	

Den	första	uppgi@en	(se	bilaga	4)	handlar	om	en	blomsterfes%val	 i	San	Remo	där	eleverna	

får	 reda	på	antalet	blommor	på	en	vagn.	Eleverna	 får	 reda	på	det	 totala	antalet	blommor	

samt	 hur	 många	 blommor	 av	 dem	 som	 är	 gula.	 Eleven	 ska	 däre@er	 räkna	 ut	 hur	 många	

blommor	som	är	rosa,	det	vill	säga	de	resterande	blommorna.		

De	 svar	 vi	har	 fåB	av	eleverna	angående	uppgi@en	har	 varit	 varierande.	Det	 som	 talar	 för	

uppgi@ens	auten%citet	är	aB	elever	anser	aB	det	finns	blommor	i	verkligheten,	aB	det	finns	

blomsterfes%valer	 i	verkligheten	samt	aB	det	kan	finnas	fes%valer	där	man	behöver	många	
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blommor.	Eleverna	menar	även	aB	det	är	möjligt	aB	man	vet	om	det	exakta	antalet	om	man	

själv	 har	 beställt	 blommorna.	 När	 vi	 ställde	 frågan	 “Tror	 ni	 aB	 uppgi@en	 kan	 hända	 på	

rik%gt?”	så	svarade	en	elev	“Ja,	det	kan	finnas	fes%valer	där	man	behöver	många	blommor,	

men	har	någon	suit	och	räknat	alla	blommor?”.	På	samma	fråga	svarade	en	annan	elev	“Ja,	

jag	vet	aB	det	finns	så	många	blommor	i	verkligheten	e@ersom	det	finns	blomsterfes%valer	i	

verkligheten,	men	kons%gt	aB	man	vet	exakt	hur	många	blommor”.	Här	börjar	vi	märka	aB	

eleverna	ifrågasäBer	uppgi@ens	auten%citet	på	grund	av	antalet	blommor.	En	elev	menar	aB	

det	måste	finnas	en	“[...]	frivillig	som	ska	räkna	alla	blommorna	[…]”	och	en	annan	elev	anser	

aB	det	är	kons%gt	aB	man	vet	det	exakta	antalet	på	blommorna	och	skulle	hellre	se	aB	det	

var	eB	jämnt	antal	som	%ll	exempel	5	000	eller	25	000.	

IfrågasäBandet	av	uppgi@en	 fortsäBer	av	eleverna	då	en	elev	 svarar	 “Det	här	är	 ingen%ng	

som	skulle	kunna	hända	på	rik%gt	e@ersom	jag	åker	aldrig	så,	så	det	här	skulle	aldrig	kunna	

hända	mig”.	När	vi	 sedan	 frågar	vad	eleven	känner	om	uppgi@en	så	svarar	eleven	“Väldigt	

tråkig	e@ersom	det	blir	 som	en	vanlig	matema%kuppgi@.	Det	skulle	kunna	hända	e@ersom	

det	 finns	 blomsterfes%valer	 ibland,	 men	 då	 är	 det	 i	 andra	 länder	 och	 jag	 har	 aldrig	 åkt	

utomlands.“	

Vid	 intervjun	 med	 lärare	 1	 visade	 det	 sig	 aB	 lärarens	 tankar	 nästan	 var	 de	 samma	 som	

elevernas	och	anser	aB	“Uppgi@en	är	inte	så	bra,	även	om	den	fyller	sin	funk%on.”	och	har	

märkt	aB	det	är	 svårt	 för	en	del	elever	aB	 föreställa	 sig	 så	många	blommor.	 Läraren	hade	

även	stöB	på	andra	frågor	från	elever	som	vi	inte	har	hört,	en	var	“Hur	vet	man	aB	de	första	

blommorna	inte	ruBnar	bort	innan	man	är	klar	med	aB	räkna	alla?”.	

Även	 eB	 språkligt	 problem	 hade	 läraren	 noterat	 kring	 uppgi@en.	 Den	 innehåller	 ord	 som	

“blomsterfes%valen”,	“smyckat”	och	“vagn”	vilket	har	enligt	lärarens	erfarenhet	visat	sig	vara	

svåra	 aB	 förstå	 för	 elever	 med	 svenska	 som	 andraspråk	 samt	 för	 elever	 med	 andra	

språksvårigheter.	

Det	 är	 möjligt	 aB	 svenska	 i	 elever	 i	 årskurs	 5	 kan	 känna	 %ll	 aB	 det	 finns	 fes%valer	 med	

blomsterutsmyckade	vagnar.	 Likaså	kan	det	vara	möjligt	aB	den	person	som	utsmyckar	sin	

vagn	vet	om	det	totala	antalet	blommor	på	sin	vagn.	Det	som	kan	 ifrågasäBas	är	dock	om		

svenska	elever	i	årskurs	5	skulle	kunna	befinna	sig	i	en	auten%sk	situa%on	där	eleverna	ska	
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smycka	 en	 vagn	med	eB	exakt	 antal	 blommor.	 Svaren	 från	 eleverna	ovan	bekrä@ar	 aB	en	

sådan	 situa%on	 inte	 känns	 verklighetstrogen,	 %ll	 exempel	 på	 grund	 av	 det	 exakta	 antalet	

blommor.	Alltså	verkar	det	som	aB	uppgi@en	inte	är	auten%sk	för	eleverna.	

Uppgi@en	uppfyller	en	del	av	kraven	för	en	auten%sk	uppgi@	enligt	Palms	analysmall.	Event	

och	Ques&on	uppfylls	e@ersom	det	finns	en	blomsterfes%val	i	San	Remo	samt	aB	en	elev	kan	

ha	deltagit	 i	en	fes%val	i	eB	annat	sammanhang.	Men,	aB	en	elev	i	årskurs	5	har	åkt	%ll	en	

fes%val	 för	 aB	 smycka	 en	 vagn	 är	 något	 som	 ifrågasäBs	 av	 elever	 och	 lärare.	 Begreppet	

Existence	uppfylls	 i	och	med	 informa%onen	 i	uppgi@en	är	även	%llgänglig	 i	 verkligheten	då	

det	är	 troligt	aB	ägaren	%ll	vagnen	har	beställt	eB	antal	blommor	och	därmed	vet	om	det	

totala	antalet.	Det	här	håller	även	eleverna	med	om,	då	de	resonerar	sig	fram	%ll	aB	det	är	

rimligt	aB	deBa	om	det	exakta	antalet	om	man	själv	har	beställt	dem.	

Presenta%onen	av	uppgi@en,	Mode	och	Language	use,	är	är	gjort	på	eB	tydligt	säB.	Det	är	

en	 problemlösning	 utan	 bilder,	 diagram	 eller	 tabeller.	 En	 matema%sk	 term	 används	 i	

frågeställningen,	subtrak%on,	vilket	eleverna	verkar	uppfaBa	som	relevant	och	bidrar	%ll	en	

klarhet	 i	 uppgi@en.	 Eleverna	 har	 därmed	 fåB	 en	 given	 strategi	 för	 aB	 lösa	 situa%onen,	

begreppet	Experienced	Plausibility	har	därmed	uppfyllts.	Availability	of	External	Tools	skiljer	

sig	åt	från	de	ovanstående	begreppen	e@ersom	eleverna	ska	använda	sig	av	uppställning	när	

de	 löser	 uppgi@en,	 inte	 en	 miniräknare	 eller	 andra	 materiella	 hjälpmedel.	 När	 det	 gäller	

Guidance	får	eleverna	ingen	implicit	informa%on	utan	explicit	informa%on	då	de	får	reda	på	

aB	 eB	 antal	 blommor	 saknas	 och	 får	 därmed	 själva	 dra	 slutsatser	 om	 hur	 uppgi@en	 ska	

lösas.	 Den	 här	 informa%onen	 skulle	 kunna	 vara	 %llgänglig	 i	 verkligheten,	 alltså	 uppfylls	

kravet.	Angående	Solu&on	Requirements	så	är	säBet	aB	lösa	uppgi@en	samt	vad	svaret	blir	är	

detsamma	 i	 både	 den	 simulerade	 situa%onen	och	 i	 den	 verkliga,	 dock	 kan	 uppgi@en	bara	

lösas	på	eB	fåtal	säB	beroende	på	vilket	uträkningsmetod	eleven	använder	sig	av.	Begreppet	

Realism	 uppfylls	 dock	 endast	 delvis	 enligt	 elevernas	 resonemang	 e@ersom	det	 är	 förvisso	

möjligt	aB	veta	på	eB	ungefär	hur	stor	del	av	totalen	som	är	gul	eller	rosa,	men	inte	aB	veta	

det	 exakta	 antalet	 som	 är	 det.	 Uppgi@en	 kan	 enligt	 Beswicks	 defini%on	 vara	 auten%sk	

e@ersom	den	inte	behöver	vara	verklig	utan	kan	vara	påhiBad,	så	länge	den	känns	äkta	för	

eleverna	som	löser	uppgi@en,	men	frågan	är	om	eleverna	uppfaBar	den	som	äkta?	
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6.2.2.	Uppgi<	två	

Den	andra	uppgi@en	(se	bilaga	5)	består	av	en	bild	som	är	kopplad	%ll	 fyra	uppgi@er,	dock	

kommer	vi	endast	aB	 fokusera	på	bilden	 i	 analysen	och	 intervjuerna.	Bilden	 föreställer	en	

karta	över	en	skärgård	med	eB	antal	öar	och	är	ritad	i	skala	1:50	000.	På	en	av	öarna	finns	

även	eB	hus	illustrerat	som	dock	inte	är	skalenligt.	

Som	 i	 den	 första	 uppgi@en	 så	 har	 även	 här	 svaren	 från	 eleverna	 varit	 varierande.	 En	 del	

elever	anser	aB	uppgi@en	kan	ända	i	verkligheten	och	vara	användbar,	en	elev	sa	“Om	man	

ska	hiBa	någonstans	kan	man	mäta	avståndet	på	en	karta	för	aB	se	hur	lång	%d	det	skulle	ta	

aB	 komma	dit”.	 En	 annan	elev	 sa	 aB	en	 karta	 var	 användbar	om	ens	 telefon	 tagit	 slut	 på	

baBeri.	När	vi	frågade	“Känns	den	här	uppgi@en	verklig?”	så	svarade	en	elev	“Ja,	om	man	är	

ute	med	båten,	 vi	har	en	 stor	 segelbåt”.	 Samma	elev	 fortsäBer	 själv	med	aB	säga	“Det	är	

roligt	med	problem	som	kan	hända	i	verkligheten,	som	man	kan	ha	nyBa	av”.	Även	en	annan	

elev	drar	referenser	%ll	aB	använda	sig	av	en	karta	vid	båtåkning.	

Vidare,	när	vi	presenterar	uppgi@en	för	 två	elever	utbrister	en	av	dem	“Den	här	uppgi@en	

älskar	jag,	för	det	känns	som	om	man	läser	en	karta	i	verkligheten.”	Den	andra	eleven	säger	

då	“Jag	gillar	också	sånna	här	uppgi@er	där	man	inte	bara	får	kolla	på	bokstäver	utan	en	bild	

liksom	 ja..	 kollar	 u%från	 bilden	 och	 räknar”.	 Den	 första	 eleven	 svarar	 då	 “Ja!	 EB	 visuellt	

hjälpmedel”.	

Något	många	elever	påpekar	är,	 som	 följande	elev	kommenterar	vid	 frågan	“Vad	 tycker	ni	

om	 den	 här	 uppgi@en?”.	 Eleven	 svarar	 “Den	 känns	 rolig	men	 ändå	 lite	 overklig,	 öarna	 är	

verkliga	men	när	man	mäter	huset	så	är	det	lite	stort.	Huset	är	lika	stort	som	den	ön	[eleven	

pekar	på	Rustö],	större	än	den	där	ön	[pekar	på	Lilla	Måsö]”.	Även	en	annan	elev	under	en	

annan	 intervju	påpekar	aB	huset	är	 lika	stort	 som	Rustö.	En	annan	elev	påpekar	aB	huset	

skulle	 bli	 för	 stort	 i	 verkligheten	 samt	 undrar	 varför	 det	 bara	 finns	 eB	 hus	 på	 kartan.	

Liknande	svar	får	vi	från	majoriteten	av	eleverna	där	en	elev	svarade	på	frågan	“Känns	den	

här	uppgi@en	verklig?”	aB	“Nej,	det	där	huset	verkar	ganska	stort	då”.	Vik%gt	aB	notera	är	

aB	vi	inte	har	frågat	om	huset	på	bilden	utan	endast	om	uppgi@en	i	sig.	

Under	 intervjun	med	 lärare	1	har	även	här	 läraren	hört	 liknande	tankar	som	de	vi	har	 fåB	

fram	under	intervjuerna	med	eleverna.	Läraren	menar	aB	uppgi@en	i	sig	redan	är	svår	och	
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aB	huset	inte	är	skalenligt	har	endast	ökat	förvirringen	hos	eleverna.	En	intressant	notering	

som	inte	vi	hade	märkt	eller	hör	från	eleverna	under	intervjuerna	var	aB	eleverna	inte	visste	

var	 någonstans	 de	 ska	 börja	 mäta	 på	 kartan.	 I	 uppgi@	 101	 ska	 eleverna	 mäta	 avståndet	

mellan	 Drakön	 och	 Borgö	 men	 enligt	 läraren	 vet	 eleverna	 inte	 om	 de	 ska	 mäta	 från	 en	

illustrerad	punkt	som	finns	på	öarna	bredvid	deras	namn,	eller	från	öarnas	gräns	mot	havet.	

Kim	Beswick	menar	aB	en	uppgi@	ska	behandla	vardagliga	situa%oner	för	aB	vara	auten%sk	

vilket	den	här	uppgi@en	gör	då	elever	kan	använda	en	karta	i	verkligheten.	Dock	menar	hon	

även	 aB	 uppgi@er	 ska	 vid	 första	 anblick	 skapa	 eB	 intresse	 för	 aB	 elever	 inte	 ska	 tappa	

mo%va%onen.	 Här	 faller	 uppgi@en	 då	 eleverna	 direkt	 belyser	 aB	 huset	 i	 uppgi@en	 inte	 är	

skalenligt,	vilket	ifrågasäBer	elevernas	mo%va%on	och	intresse	för	uppgi@en	på	grund	av	aB	

den	inte	uppfaBas	som	verklig.	

Ur	 Palms	 analysmall	 kan	 begreppen	 Event	 och	 Ques&on	 anses	 som	 uppfyllda	 då	 elever	

medger	aB	de	kan	stöta	på	en	situa%on	utanför	skolan	då	en	karta,	samt	kunskaper	om	hur	

de	 använder	 en	 karta,	 är	 användbara.	 Begreppet	 Existence	 stämmer	 även	 överens	 med	

uppgi@en	 e@ersom	 det	 enligt	 eleverna	 är	 sannolikt	 aB	 det	 finns	 öar	 i	 verkligheten	 med	

samma	 namn	 som	 i	 uppgi@en.	 Dock	 faller	 uppgi@en	 i	 rela%on	 %ll	 begreppet	 Realism	

e@ersom	 u%från	 skalan	 på	 kartan	 blir	 huset	 500	 meter	 långt	 i	 verkligheten.	 Angående	

begreppet	Mode	så	framförs	uppgi@en	i	form	av	en	bild	som	föreställer	en	karta,	vilket	kan	

vara	mo%verande	samt	inspirerande	för	eleverna,	om	den	inte	innehöll	en	felak%ghet,	vilket	

visar	 sig	 under	 intervjuerna	då	huset	 på	bilden	 tar	 fokus	 från	 själva	uppgi@en.	Begreppen	

Language	 Use,	 Experienced	 Plausibility	 samt	 Solu&on	 Requirements	 är	 inte	 relevanta	 vid	

analysen	av	just	den	här	uppgi@en	på	grund	av	dess	grafiska	framställning.	

Availability	 of	 External	 Tools	 är	 eB	 begrepp	 som	 är	 centralt	 i	 denna	 uppgi@	 e@ersom	

eleverna	 är	 tvungna	 %ll	 aB	 använda	 sig	 av	 en	 linjal	 för	 aB	 lösa	 uppgi@en	 samt	 har	

möjligheten	 aB	 använda	 en	 miniräknare	 för	 aB	 räkna	 ut	 sträckan	 i	 verkligheten	 eller	 på	

kartan.	Det	här	säBet	aB	använda	verktygen	på	är	detsamma	som	verktygen	kan	användas	

på	 i	 verkligheten,	 därför	 stödjer	 begreppet	 uppgi@ens	 auten%citet.	 Angående	 begreppet	

Guidance	 så	 ger	 uppgi@en	 endast	 explicit	 informa%on	 i	 form	 av	 den	 angivna	 skalan	 vilket	

även	o@ast	är	%llgängligt	i	verkligheten	vilket	gör	aB	uppgi@ens	auten%citet	stärks.	
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6.2.3.	Uppgi<	tre	

Den	tredje	uppgi@en	(se	bilaga	6)	ingår	inom	eB	temaområde	som	kallas	för	Hotell	Drakula.	

Uppgi@en	handlar	om	en	spökgroBa	som	nästan	100	000	personer	besökte	under	förra	året.		

Till	skillnad	från	de	andra	två	uppgi@erna	är	svaren	från	eleverna	inte	 lika	varierande,	utan	

majoriteten	 är	 konfunderade	 över	 vad	 uppgi@en	 begär	 av	 dem.	Många	 elever	 fastnar	 vid	

ordet	 faIades.	När	vi	presenterar	uppgi@en	reagerar	elever	direkt	med	kommentarer	som	

“Alltså	 vad	 då,	 försvann	 det	 89	 personer	 i	 spökgroBan	 eller?”	 och	 “Det	 faBades	 bara	 89	

personer,	vad	då	bara?	Man	skulle	 inte	gå	 in	 i	en	spökgroBa	om	man	visste	aB	människor	

hade	 försvunnit”.	En	annan	elev	kommenterar	med	“[...]	Det	 låter	kons%gt	med	FATTADES.	

Det	faBades	bara…	Det	låter	som	aB	89	personer	inte	kom	ut	ur	groBan.	Det	känns	inte	som	

en	verklig	uppgi@.”	En	elev	tolkar	uppgi@en	som	aB	89	inte	vågar	gå	in	i	groBan	utan	lämnar	

kön	på	väg	in.	Det	är	två	elever	som	uppfaBar	uppgi@en	korrekt,	som	aB	det	är	89	personer	

kvar	för	aB	det	ska	bli	100	000	personer	som	besökt	spökgroBan	förra	året.	

Vid	intervjun	med	lärare	1	visade	det	sig	aB	läraren	har	stöB	på	liknande	kommentarer	från	

elever	 som	 vi	 fick.	 Läraren	 menar	 aB	 uppgi@en	 är	 svår	 aB	 tolka	 när	 de	 skriver	 aB	 “Det	

faBades	 bara	 89	 personer.”	 och	 säger	 själv	 “Var	 det	 folk	 som	 aldrig	 kom	 fram?”.	 Läraren	

menar	aB	den	är	kons%gt	formulerad	och	rent	av	språkligt	fel	vilket	leder	%ll	svårigheter	för	

elever	 aB	 förstå	 och	 räkna	 ut	 uppgi@en	 vilket	 i	 sin	 tur	 ibland	 leB	 %ll	 aB	 de	 %ll	 och	med	

hoppar	över	uppgi@en.	

Enligt	Kim	Beswick	kan	den	här	uppgi@en	vara	auten%sk	så	 länge	eleverna	finner	den	äkta	

trots	sina	fantasifulla	inslag	som	“Hotell	Drakula”	samt	“spökgroBan”.	Däremot	om	uppgi@en	

analyseras	u%från	Palms	defini%on	av	en	auten%sk	uppgi@	så	faller	den	här	uppgi@en	utanför	

ramen	på	grund	av	aB	den	inte	berör	en,	vad	vi	anser,	verklig	situa%on.	Det	finns	möjlighet	

%ll	 aB	 en	 så	 kallad	 spökgroBa	 finns,	 med	 tanke	 på	 nöjesaBrak%oner	 som	 %ll	 exempel	

Spökhus,	dock	ställer	vi	oss	kri%ska	%ll	aB	en	spökgroBa	finns.		

Därför	anser	vi	aB	uppgi@en	inte	uppfyller	Event,	Ques&on,	Existence	och	Specificity	i	Palms	

analysmall	e@ersom	vi	 inte	anser	aB	en	spökgroBa	finns,	det	vill	säga	aB	det	är	 inte	troligt	

aB	 en	 liknande	 situa%on	 kan	 hända	 i	 verkligheten.	 Dock	 finner	 vi	 aB	 begreppet	 Realism	

överensstämmer	 med	 verkligheten	 e@ersom	 aB	 strategierna	 för	 aB	 räkna	 ut	 svaret	 är	
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detsamma	i	den	simulerade	situa%onen	som	i	den	verkliga.	Begreppen	Mode	och	Language	

use	 anser	 vi	 inte	 heller	 uppfylls	 på	 grund	 av	 aB	 den	 skri@liga	 framställningen	 har	 skapat	

problem	 när	 det	 gäller	 tolkning	 av	 uppgi@en,	 både	 när	 det	 gäller	 vår	 och	 även	 vad	 som	

senare	 kom	 fram	 under	 intervjuerna,	 elevernas	 tolkning.	 MissuppfaBningar	 kring	 “Det	

faBades	bara	89	personer.”	uppstod	hos	majoriteten	av	de	intervjuade	eleverna.	Vår	tolkning	

var	aB	89	personer	har	försvunnit	inu%	groBan,	det	vill	säga	kom	inte	ut	igen.	Även	eleverna	

har	gjort	liknande	tolkningar	vilket	presenteras	i	intervjuerna	nedan.	Vidare	finner	vi	inte	det	

givande	 för	 den	 aktuella	 uppgi@en	 aB	 behandla	 begreppen	 Experienced	 Plausibility,	

Availability	of	External	Tools,	Guidance	och	Solu&on	Requirements	e@ersom	fokus	i	uppgi@en	

ligger	på	den	språkliga	strukturen.	

6.3.	Presenta<on	för	elever	och	lärare	

När	 vi	 presenterade	 uppgi@en	 som	 vi	 har	 skapat	 för	 eleverna	 fick	 vi	 många	 reak%oner.	

Majoriteten	 av	 eleverna	 uBryckte	 en	 förtjusning	 över	 aB	 uppgi@en	 handlade	 om	 en	 iPad	

samt	 gav	 dem	möjlighet	 aB	 välja	 vilken	 iPad	 de	 ska	 köpa.	 En	 elev	 sa	 när	 vi	 frågade	 “Vad	

tycker	ni	om	den	här	uppgi@en?”	aB	“Jag	tycker	aB	den	här	känns	roligare	än	de	som	är	 i	

boken,	aB	det	är	om	iPad	och	så	aB	man	får	välja	iPad	själv”.	Vid	samma	fråga	sa	en	annan	

elev	“Det	skulle	vara	roligare	aB	ha	sånna	uppgi@er	i	böckerna,	med	iPad	och	vilken	man	ska	

köpa”.	En	annan	elev	fyller	i	aB	“Det	är	många	uppgi@er	med	aB	man	dricker	sa@,	hur	många	

liter	man	dricker	och	så.	Man	vet	vad	en	iPad	är.”.		

Eleverna	uBrycker	samma	åsikter	som	de	andra	och	en	elev	beskriver	uppgi@en	som	extra	

rolig	på	grund	av	valmöjligheten.	En	elev	sa	“Kul	aB	välja	vilken	man	ska	köpa,	jag	hade	valt	

iPad	mini	e@ersom	den	är	läBare	aB	använda	för	mig,	inte	lika	stor	som	en	vanlig	iPad”.	Den	

här	eleven	valde	alltså	 iPad	på	grund	av	personliga	preferenser	och	har	 troligen	använt	en	

iPad	 i	 verkligheten	 e@ersom	 eleven	 hade	 en	 uppfaBning	 om	 dess	 storlek	 och	

storleksskillnad.	 En	 annan	 elev	 sa	 “Det	 var	 roligt	 aB	man	fick	 välja	 i	 uppgi@en	 vilken	 iPad	

man	skulle	köpa.	Vi	brukar	få	välja	uppgi@er	med	olika	svårighetsgrader,	inte	som	den	här.”.	

Även	den	här	eleven	uBrycker	sin	uppskaBning	%ll	aB	få	välja	en	 iPad	ute@er	sig	själv	som	

person	och	inte	e@er	en	nivåskillnad	inom	matema%ken.	
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Många	elever	var	även	posi%va	%ll	uppgi@en	e@ersom	den	behandlade	modern	 teknik.	En	

elev	 sa	vid	 frågan	“Skulle	den	här	uppgi@en	kunna	hända	 i	 verkligheten?”	aB	“Ja,	den	här	

uppgi@en	är	lite	för	oss	barn,	med	iPads.	E@ersom	vi	är	inne	i	våra	iPads	och	sånt.	Det	känns	

som	aB	den	kan	hända	i	verkligheten	om	man	sparat	ihop	pengar	och	så.”.	En	elev	säger	vid	

samma	frågeställning	aB	hen	vet	aB	en	iPad	kostar	så	mycket	 i	verkligheten.	 I	och	med	aB	

elever	bekrä@ar	aB	de	vet	aB	iPads	finns	i	verkligheten	samt	aB	eleven	uppfaBar	aB	priset	i	

vår	 uppgi@	 stämmer	 överens	 med	 det	 nuvarande	 priset	 på	 en	 iPad,	 så	 stärks	 kraven	 för	

begreppen	Existence	och	Realism.	

De	ovanstående	elevsvaren	om	vår	 skapade	problemlösningsuppgi@	 kan	även	 relateras	%ll	

begreppen	Event	och	Ques&on	 i	Palms	analysmall	e@ersom	eleverna	anser	aB	situa%onen,	

aB	en	elev	skulle	kunna	köpa	en	iPad,	kan	hända	i	verkligheten.	Vi	anser	även	aB	begreppet	

Mode	har	har	stärkts	e@ersom	under	intervjuerna	har	eleverna	inte	uppvisat	några	problem	

med	 aB	 urskilja	 vik%g	 informa%on,	 så	 som	 priser	 och	 inkomst.	 Likaså	 när	 det	 gäller	

begreppet	 Language	 Use,	 har	 eleverna	 inte	 heller	 uppvisat	 svårigheter	 med	 aB	 förstå	

uppgi@ens	innebörd.		

Den	kri%k	som	uppgi@en	har	fåB	av	eleverna	är	kring	månadspengen	på	200	kr.	Många	har	

uBryckt	 aB	 det	 är	 en	 hög	 summa	 och	 aB	 “[...]	 man	 är	 bortskämd	 om	 man	 får	 200	 kr	 i	

månadspeng.”.	Det	visade	sig	aB	de	flesta	eleverna	låg	på	en	månadspeng	mellan	100	%ll	150	

kr.	Här	kri%seras	begreppet	Realism	av	många	elever	e@ersom	vår	teori	om	en	månadspeng	

på	200	kr	har	visat	 sig	 vara	 för	högt.	Däremot	kände	många	 igen	 sig	 i	 aB	arbeta	extra	vid	

sidan	om	skolan.	En	elev	sa	“Vi	har	sålt	jul%dningar,	kakor	och	så	[...]”.	Det	var	även	många	

som	uBryckte	 aB	 de	 var	 beredda	 aB	 jobba	 lite	 extra	 om	de	 verkligen	 ville	 ha	 den	 dyrare	

iPaden.	Här	stärks	dock	begreppet	Realism	 igen	e@ersom	vår	teori	om	aB	elever	kan	jobba	

extra	ibland	har	visat	sig	vara	en	verklighet	för	många	elever.	

Bland	 lärarna	 som	 vi	 intervjuat	 finns	 en	 delad	 åsikt	 kring	 uppgi@en.	 Lärare	 1	 ansåg	 aB	

uppgi@en	 var	 bra	 för	 aB	uppgi@en	 relaterar	%ll	 elevernas	 vardag	och	 intressen.	Alltså	 kan	

begreppen	Event	och	Ques&on	ses	som	stärkta	även	av	Lärare	1.	Samma	lärare	ansåg	även	

aB	 uppgi@en	 fick	med	 flera	matema%ska	 aspekter	 så	 som	mul%plika%on	 och	 subtrak%on.	

Även	aB	uppgi@en,	genom	sin	anknytning	%ll	elevernas	månadspeng	och	deras	kunskap	om	

iPads,	 men	 även	 priserna	 på	 iPadsen,	 gjorde	 aB	 uppgi@en	 kändes	 verklig.	 Därmed	 stärks	
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kraven	 för	 begreppen	 Existence	 och	 Realism.	 Däremot	 kommenterade	 inte	 Lärare	 1	

språkanvändningen	 eller	 framställningen	 av	 uppgi@en,	 vilket	 leder	 %ll	 aB	 vi	 inte	 kan	 dra	

några	slutsatser	om	begreppen	Mode	och	Language	Use.	

Lärare	2	 anser	aB	det	är	 vik%gt	aB	det	finns	en	auten%sk	koppling	%ll	matema%kuppgi@er	

som	alla	elever	kan	relatera	%ll.	Däremot	har	lärare	2	en	småB	nega%v	syn	på	uppgi@en	för	

aB	den	uppmuntrar	eleverna	%ll	aB	“[...]	lösa	uppgi@en	på	det	läBaste	säBet	genom	aB	välja	

den	billigaste	iPaden.”	Läraren	menade	istället	aB	uppgi@en	kunde	göras	svårare	genom	aB	

ta	bort	valet	samt	ansåg	aB	det	var	“knepigt”	med	möjligheten	%ll	eB	eget	val.	Läraren	ansåg	

även	aB	samma	variant	av	uppgi@	har	florerat	genom	%derna	men	i	andra	former.	Strukturen	

bygger	på	aB	fånga	upp	elevernas	intresse	vilket	o@a	har	gjorts	genom	aB	använda	sig	av	eB	

föremål	som	är	aktuellt	för	sin	%d	enligt	läraren.		
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7.	Diskussion	

I	det	här	avsniBet	kommer	vi	aB	bedriva	en	diskussion	u%från	%digare	forskning,	teoridelen	

och	vårt	resultat.	

7.1.	Auten<ska	matema<kuppgiDer	

Palms	 analysmall	 har,	med	 hjälp	 av	 hans	 ramverk	 över	 auten%ska	 uppgi@er,	 hjälpt	 oss	 aB	

besvara	 den	 här	 frågeställningen.	 Enligt	 hans	 defini%on	 av	 auten%ska	 uppgi@er,	 aB	

situa%onen	 i	 uppgi@en	 berör	 verkliga	 problem	 (2009,	 s.	 4),	 har	 de	 flesta	 uppgi@erna	 från	

matema%kböckerna	som	vi	har	valt	aB	analysera,	varit	auten%ska	och	någon	har	ha@	brister.	

Exempelvis	 så	 brister	 uppgi@en	 om	 kartan	 där	 huset	 inte	 är	 skalenligt	 och	 bryter	 därmed	

mot	begreppet	Realism.		

Även	 om	 de	 flesta	 uppgi@erna	 har	 varit	 auten%ska,	 enligt	 Palms	 defini%on	 av	 auten%ska	

uppgi@er,	så	har	det	visat	sig	aB	uppgi@erna	inte	nödvändigtvis	behöver	vara	auten%ska	för	

den	 enskilde	 eleven,	 som	 det	 beskrivs	 av	 Beswick,	 samt	 vad	 som	 har	 kommit	 fram	 av	

intervjuerna.	U%från	intervjuerna	med	eleverna	har	vi	märkt	aB	om	matema%kuppgi@er	är	

auten%ska	 eller	 inte	 beror	 på	 vem	 som	 ska	 lösa	 dem,	 liknande	 vad	 Beswick	 (2010,	 s.	

368-369)	menar	när	hon	säger	aB	det	är	upp	%ll	lösaren	aB	avgöra	om	uppgi@er	är	äkta	eller	

inte.	En	del	svenska	elever	i	årskurs	5	har	exempelvis	inte	varit	utomlands	och	kan	därför	inte	

relatera	%ll	en	blomsterfes%val	i	San	Remo.	Det	är	även	inte	troligt	aB	eleverna	har	besökt	en	

spökgroBa	vilket	gör	aB	även	auten%citeten	i	den	uppgi@en	faller.	

Alltså	finns	det	uppgi@er	 som	uppfyller	Beswicks	 krav	på	 vad	en	auten%sk	uppgi@	är,	men	

som	inte	är	det	enligt	Palms	analysmall.	Till	exempel	skriver	Beswick	aB	en	uppgi@	kan	anses	

vara	 auten%sk	 även	 om	 den	 inte	 är	 verklighetsbaserad	 så	 länge	 den	 känns	 äkta	 och	 aB	

eleven	 kan	 relatera	 %ll	 situa%onen	 (2010,	 s.	 370).	 Till	 skillnad	 från	 Palms	 defini%on	 av	

auten%ska	 uppgi@er	 som	 kräver	 aB	 situa%onen	 berör	 verkliga	 problem.	 Det	 vill	 säga	 aB	

uppgi@er	som	uppfyller	både	Beswicks	och	Palms	krav	för	en	auten%sk	uppgi@	betyder	inte	

nödvändigtvis	 aB	 uppgi@erna	 är	 auten%ska.	 Ur	 perspek%vet	 av	 en	 svensk	 elev	 i	 årskurs	 5	

faller	auten%citeten	för	den	enskilda	individen	därför	aB	de	har	själva	inte	möjligheten	%ll	aB	

uppleva	den	specifika	situa%onen.	Uppgi@er	där	omständigheterna	uppfyller	kraven	 för	en	

auten%sk	uppgi@	kan	även	falla	på	punkter	som	aB	storleken	eller	eB	visst	tal	anses	vara	för	
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stort	för	just	den	situa%onen.	Kartan	har	eB	för	stort	hus,	som	i	verkligheten	skulle	vara	upp	

mot	500	meter	långt.	Blomsterfes%valen	i	San	Remo	har	auten%ska	inslag	men	som	vi	båda,	

många	elever	samt	lärare	1	har	reagerat	på	så	verkar	antalet	blommor	vara	för	stort	och	för	

exakt.	

7.2.	Elever	och	lärares	uppfa'ningar	

Majoriteten	av	eleverna	har	uBryckt	åsikter	om	aB	de	uppskaBar	problemlösningar,	det	vill	

säga	 uppgi@er	 som	 beskrivs	 i	 löpande	 text	 där	 eleven	 ställs	 inför	 eB	 problem	 som	 inte	

innehåller	 en	given	algoritm.	Det	här	 resultatet	 liknas	 vid	 Sullivans	och	Mornanes	 resultat	

där	en	elev	under	en	intervju	uppgeB	aB	hen	föredrar	problemlösningar	där	det	inte	finns	en	

given	 algoritm	 (2014,	 s.	 210).	Hur	 eleverna	 har	 reagerat	 kring	 respek%ve	uppgi@	har	 varit	

varierande,	men	eB	genomgående	mönster	har	varit	aB	auten%ska	uppgi@er	är	roligare	aB	

lösa	och	mer	mo%verande	e@ersom	eleverna	känner	igen	sig	i	situa%onen	och	kan	hamna	i	

en	liknande	situa%on	i	sin	vardag.	Angående	vår	problemformulering	har	eleverna	reagerat	

posi%vt	%ll	aB	de	får	välja	vilken	iPad	de	ska	köpa	u%från	siB	eget	intresse,	%ll	skillnad	från	de	

uppgi@erna	i	matema%kböckerna	de	är	vana	vid.		

Resultatet	 av	 intervjuerna	 med	 elever	 visar	 aB	 elever	 e@erfrågar	 uppgi@er	 som	 är	

utmanande	och	skiljer	sig	från	uppgi@erna	som	finns	i	MaBe	Direkt	Borgen	5A	och	5B	(Falck	

&	Picei,	2012).	De	anser	aB	vår	problemlösningsuppgi@	är	en	sådan.	Vårt	resultat	kan	liknas	

med	 resultatet	 av	 Sullivans	och	Mornanes	 (2014)	 studie	där	 eleverna,	 e@er	 aB	ha	arbetat	

med	 utmanande	 matema%kuppgi@er,	 fick	 eB	 större	 intresse	 för	 utmanande	

matema%kuppgi@er	och	e@erfrågade	fler	verktyg	och	metoder	för	aB	lösa	sådana	(s.	211).	

Vi	 har	 dock	 stöB	 på	 elever	 som	 anser	 aB	 det	 inte	 spelar	 någon	 roll	 om	 uppgi@erna	 i	

matema%kböckerna	är	verklighetsbaserade	eller	inte.	Vi	vet	inte	om	det	beror	på	om	deras	

matema%kintresse	 överlag	 är	 lågt	 och	 aB	 det	 därför	 inte	 spelar	 någon	 roll,	 eller	 om	

uppgi@en	bara	inte	%lltalar	elevens	intresse.	Däremot	ser	vi	eB	mönster	aB	elever	finner	vår	

problemlösningsuppgi@	 intressant,	 %ll	 exempel	 som	 framkommer	 under	 resultatet	 där	 en	

elev	säger	aB	“Det	är	många	uppgi@er	med	aB	man	dricker	sa@,	hur	många	liter	man	dricker	

och	så.	Man	vet	vad	en	iPad	är.”.	Det	här	resultatet	tolkar	vi	som	aB	situa%onen	aB	använda	

en	iPad	är	en	situa%on	som	eleven	o@are	befinner	sig	i	än	i	en	situa%on	aB	dricka	sa@	vilket	
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inte	reflekteras	i	MaBe	Direkt	Borgen	5A	och	5B	(Falck	&	Picei,	2012).	Här	kan	vi	alltså	se	

eB	 önskemål,	 som	 även	 fler	 elever	 från	 intervjuerna	 stödjer,	 om	 fler	 uppgi@er	 som	 är	

intressanta,	elevnära,	verklighetsbaserade	och	nära	elevers	vardag.	Med	det	sagt,	menar	vi	

inte	aB	uppgi@en	behöver	beröra	en	 iPad.	Vi	menar	aB	det	behövs	problemlösningar	som	

berör	elevers	intressen	och	är	för	sin	%d,	det	vill	säga	aktuella	just	nu.		

Vi	 har	 märkt	 aB	 det	 är	 svårt	 aB	 skapa	 uppgi@er	 som	 är	 auten%ska	 för	 alla	 elever,	 även	

angående	 vår	 problemlösningsuppgi@.	 Det	 måste	 finnas	 en	 varia%on	 av	 uppgi@er	 i	

matema%kböcker	 som	behandlar	olika	områden	på	grund	av	elevers	 skilda	 intressen	 samt	

%digare	 erfarenheter.	 En	 avsaknad	 av	 det	 här	 kan	 leda	 %ll	 de	 konsekvenser	 som	 Beswick	

beskriver	från	en	undersökning	(2010,	s.	369)	där	vuxna	har	svårt	aB	använda	matema%k	i	

vardagen	 på	 grund	 av	 aB	 matema%ken	 i	 skolan	 skiljde	 sig	 väsentligt	 från	 vardagliga	

kontexter.	 Genom	 intervjuerna	 med	 elever	 och	 lärare	 ser	 vi	 eB	 tydligt	 mönster	 aB	 vår	

konstruerade	 problemlösningsuppgi@	 anknyter	 %ll	 vardagliga	 kontexter	 sam%digt	 som	den	

anses	uppfylla	de	begreppen	vi	har	valt	aB	använda	oss	av	från	Palms	analysmall	 (2009,	s.	

9-13).	

7.3.	Tillägg	

Vi	vill	%llägga	aB	det	finns	en	riktad	kri%k	från	Lärare	2	som	menar	aB	om	en	uppgi@	anses	

vara	 auten%sk	 eller	 ej,	 fak%skt	 inte	 spelar	 så	 stor	 roll	 som	 vi	 tror.	 Läraren	 menar	 aB	 en	

uppgi@	kan	locka	%ll	sig	elever	med	eB	intresse,	men	om	inte	eleverna	kan	lösa	problemet	så	

kommer	 uppgi@en	 inte	 aB	 vara	 mo%verande	 eller	 intressant	 över	 huvudtaget.	 Läraren	

menar	 istället	 aB	 fokus	 för	 aB	 skapa	 mo%va%on	 ligger	 i	 aB	 bygga	 upp	 en	 förståelse	 för	

ämnet,	det	vill	säga	aB	eleverna	lär	sig	aB	%llämpa	matema%k.	Den	här	kri%ken	är	riktad	mot	

vår	studie,	men	även	mot	matema%ska	problemlösningar	i	alla	dess	former.	

Vi	vill	även	belysa	aB	det	bör	tas	i	åtanke	aB	en	elev	har	använt	sig	utav	begreppet	“visuellt	

hjälpmedel”	under	en	intervju.	Vi	finner	båda	aB	ordet	var	för	avancerat	för	aB	ha	använts	

av	en	slump	från	elevens	sida	och	våra	funderingar	går	%ll	om	vi	själva	har	använt	oss	utav	

ordet.	Vi	kom	fram	%ll,	e@er	aB	ha	lyssnat	igenom	intervjuerna	igen,	aB	vi	inte	under	%digare	

intervjuer	 har	 använt	 oss	 av	 ordet,	 varav	 vi	 funderar	 på	 om	en	 lärare	 har	 använt	 sig	 utav	

ordet	nyligen	eller	om	eleven	har	eB	väldigt	berikat	ordspråk.	
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Till	 sist	 vill	 vi	%llägga	aB	vi	 inte	är	 säkra	på	 vad	anledningen	är	%ll	 aB	vi	fick	 in	eB	 sådant	

minimalt	material	angående	tre	av	de	sex	uppgi@erna	vid	intervjuerna	av	eleverna.	Vi	tänker	

aB	det	kan	bero	på	aB	uppgi@erna	var	av	en	sådan	karaktär	aB	eleverna	inte	visste	vad	de	

skulle	svara	eller	aB	de	anser	aB	uppgi@erna	helt	enkelt	var	mindre	intressanta.	
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8.	Slutsats	

U%från	vårt	resultat	av	intervjuerna	med	elever	och	lärare	finner	vi	aB	det	är	svårt	aB	skapa	

en	auten%sk	matema%kuppgi@	som	%lltalar	alla,	e@ersom	vad	som	är	en	auten%sk	uppgi@	

för	en	elev	inte	behöver	vara	det	för	en	annan.	Med	hjälp	av	Palms	analysmall	(2009,	s.	9-13)	

kan	en	auten%sk	uppgi@	skapas	u%från	hans	ramverk	men	som	endast	kan	anses	auten%sk	

för	den	enskilda	individen	som	kan	relatera	%ll	uppgi@en.	Med	det	sagt,	om	en	elev	inte	varit	

utomlands	har	eleven	i	fråga	svårt	aB	relatera	%ll	en	blomsterfes%val	i	San	Remo	och	finner	

därmed	uppgi@en	främmande	och	svår	aB	relatera	%ll.	Vi	menar,	precis	som	Beswick	(2010)	

skriver,	aB	det	kommer	behövas	mer	forskning	inom	området	e@ersom	det	forparande	tycks	

finnas	lite	forskning	kring	vad	elever	och	lärare	anser	om	auten%ska	matema%kuppgi@er.	

Vi	vill	avslutningsvis	framföra	aB	trots	den	ringa	omfaBningen	på	vår	studie	anser	vi	aB	vi	har	

fåB	en	tydlig	inblick	kring	vad	elever	anser	om	auten%ska	matema%kuppgi@er	och	om	vår	

problemlösningsuppgi@.	Majoriteten	av	eleverna	har	varit	posi%vt	inställda	%ll	auten%skt	

material	som	är	mo%verande	och	verklighetsbaserat	för	dem	samt	aB	eleverna	e@erfrågar	

yBerligare	uppgi@er	som	liknar	vår	problemlösningsuppgi@.  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Bilagor	

Nedan	följer	bilagor	som	vi	har	använt	oss	av	i	vår	studie.	

Bilaga	1	-	Intervjuguide	

Vi	har	delat	upp	frågorna	i	två	kategorier,	den	ena	%ll	lärare	och	den	andra	%ll	elever.	

Intervjufrågor	%ll	lärare:	

● Vad	tänker	du	på	när	du	hör	begreppet	auten&ska	uppgi.er?	Vad	anser	du	aB	

begreppet	innebär?	

● Vad	är	en	auten%sk	uppgi@	för	dig?	

● Känns	den	här	uppgi@en	verklig,	skulle	den	här	kunna	hända	i	verkligheten/på	

rik%gt?	

● Vad	tänker	ni/känner	ni	om	den	här	uppgi@en?	

Intervjufrågor	%ll	elever	

● Vad	är	roligt	inom	matema%k?	

● Vad	är	tråkigt	inom	matema%k?	

● Vad	tycker	ni	om	problemlösningar?	

● Känns	den	här	uppgi@en	verklig,	skulle	den	här	kunna	hända	i	verkligheten/på	

rik%gt?	

● Vad	tänker	ni/känner	ni	om	den	här	uppgi@en?	
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Bilaga	2	-	Medgivandeblanke'	

Till	vårdnadshavare	

Medgivande	<ll	deltagande	i	en	studie	

Studien,	som	kommer	aB	handla	om	matema%k	i	grundskolan,	kommer	aB	upöras	inom	ramen	för	eB	självständigt	arbete.	
Studien	upörs	av	Mikael	Andersson	och	Gustav	Lind	som	går	sjäBe	terminen	på	grundlärarprogrammet	åk	4-6,	Ins%tu%onen	
för	pedagogik,	didak%k	och	utbildningsstudier	vid	Uppsala	universitet.	

Jag	ger	härmed	miB	medgivande	%ll	aB	miB	barn	medverkar	i	ovan	nämnda	studie.		

Jag	har	tagit	del	av	informa%onen	om	studien.	Jag	är	införstådd	med	aB	miB	barn	kommer	aB	ljudinspelas	vid	en	intervju	i	
sin	skolmiljö.	Jag	har	förklarat	för	miB	barn	vad	studien	innebär	och	jag	har	uppfaBat	aB	miB	barn	har	förståB	deBa	och	vill	
delta	i	studien.	

Jag	 vet	 aB	 ingen	obehörig	 får	 ta	 del	 av	 insamlade	data,	 och	 aB	data	 förvaras	 på	 eB	 sådant	 säB	 aB	deltagarna	 inte	 kan	
iden%fieras.	Jag	har	informerats	om	aB	ingen	ekonomisk	ersäBning	utgår	samt	aB	miB	barns	medverkan	är	frivillig	och	när	
som	helst	kan	avbrytas,	både	av	mig	och	av	miB	barn.		

Barnets	namn:	…………………………………………….	Födelsedatum:	……………………	

1.	Förälders/Vårdnadshavarens	namn:	………………………………………………	

Adress:	……………………………………………………………………………..	

Telefon:	…………………………………………………………………………….	

2.	Förälders/Vårdnadshavarens	namn:	……………………………………………….	

Adress:	………………………………………………………………………………	

Telefon:	………………………………………………………………………………	

.......................................................................	
Ort	och	datum	 	 	 	

.......................................................................	 ................................................................	
Underskri@	vårdnadshavare	1		 	 Underskri@	vårdnadshavare	2	

……………………………………………………………..	
Barnets	underskri@	(om	möjligt)	
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Till	vårdnadshavare	

Informa<on	om	en	studie	om	matema<k	i	grundskolan	

Vi	är	två	lärarstudenter	som	går	sjäBe	terminen	på	grundlärarprogrammet	åk	4-6	och	har	påbörjat	eB	självständigt	arbete	
vid	Ins%tu%onen	för	pedagogik,	didak%k	och	utbildningsstudier,	Uppsala	universitet.	

Vår	 studie	 går	 ut	 på	 aB	 undersöka	 uppgi@er	 i	matema%kböcker	 för	 aB	 se	 om	 innehållet	 är	 auten%skt,	 det	 vill	 säga	 om	
situa%onen	skulle	kunna	hända	i	verkligheten.	Det	här	knyter	vi	an	%ll	om	det	påverkar	elevers	inlärning	och	hur	i	så	fall.	Vi	
kommer	aB	ställa	 frågor	som	berör	matema%kuppgi@er	tagna	ut	MaBe	Direkt	Borgen	5A	&	5B	samt	en	uppgi@	som	inte	
finns	i	böckerna.	Vi	kommer	aB	undersöka	hur	elever	uppfaBar	och	tolkar	uppgi@erna.	

Deltagandet	i	studien	innebär	aB	vi	kommer	aB	upöra	en	ljudinspelad	gruppintervju	med	ert	barn	i	grupper	om	2-4	elever	
under	vanlig	skol%d.	

Datainsamlingen	 kommer	 aB	 ske	 vid	 eB	 %llfälle	 under	 november	månad.	 Insamlade	 data	 kommer	 aB	 analyseras	 under	
innevarande	 termin.	 Data	 kommer	 aB	 hanteras	 och	 förvaras	 på	 sådant	 säB	 aB	 ingen	 obehörig	 kan	 ta	 del	 av	 den,	 samt	
avskilt	från	personuppgi@er.	I	redovisningar	av	studien	kommer	alla	personuppgi@er	vara	borBagna.	

Deltagandet	 i	 studien	är	 frivilligt.	Deltagandet	kan	avbrytas	när	 som	helst,	 även	e@er	aB	datainsamlingen	är	genomförd.	
Ingen	ekonomisk	ersäBning	utgår.		

Om	ni	är	posi%va	%ll	deltagande,	prata	med	ert	barn	om	deBa	och	fråga	om	barnet	är	villigt	aB	delta.	Däre@er	undertecknar	
ni	den	medföljande	blankeBen	om	medgivande	och	lämnar	den	%ll	skolan	senast	18	November.	Om	ni	har	yBerligare	frågor	
angående	studien	går	det	bra	aB	kontakta	oss	eller	vår	handledare	innan	eB	beslut	tas	(se	nedan	för	kontaktuppgi@er).		

Uppsala	16	November	

Studiens	handledare	
Kris%na	Palm	Kaplan	
Tel:	018	471	16	78	

Mikael	Andersson	
0708	36	40	88	
mikael.andersson.4398@student.uu.se	

Gustav	Lind	
0730	77	82	59	
gustav.lind.1085@student.uu.se	
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Bilaga	3	-	FruktuppgiD	

Hämtad	från	MaBe	Direkt	Borgen	5A	(Falck	&	Picei,	2012,	s.	13,	upg.	40).	

�  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Bilaga	4	-	Blomsterfes<val	

Hämtad	från	MaBe	Direkt	Borgen	5A	(Falck	&	Picei,	2012,	s.	12,	upg.	29).  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Bilaga	5	-	Karta	

Hämtad	från	MaBe	Direkt	Borgen	5A	(Falck	&	Picei,	2012,	s.	64,	upg.	100-104).	

�46



	  
“Auten%ska	matema%kuppgi@er	-	En	undersökning	om	elevers	och	lärares	uppfaBningar” 

Andersson,	Mikael	&	Lind,	Gustav
Bilaga	6	-	Spökgro'a	

Hämtad	från	MaBe	Direkt	Borgen	5B	(Falck	&	Picei,	2012,	s.	32,	upg.	131).	
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