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Modul: Undervisa matematik på yrkesprogram 
Del 1: Matematikundervisning på yrkesprogram 

Att konstruera matematikuppgifter på yrkesprogram 

Anna L. V. Lundberg, Karolina Muhrman, Linköpings universitet  

Uppgifter har en central roll inom matematikundervisning, och eftersom utbudet av yrkes-

relaterade uppgifter är begränsat är det viktigt för matematiklärare på yrkesprogram att 

kunna skapa nya sådana uppgifter. 

Elevers förväntningar på uppgifter 

Verschaffel, Greer och De Corte (2000) har sammanställt en lista på de förväntningar elever 

har på matematikuppgifter inom skolmatematik: 

 Samtliga matematikuppgifter i läromedlet eller uppgifter som läraren presenterar är 

lösbara och rimliga. Ställ inte några frågor om innehåll utan acceptera uppgiften 

som korrekt, fullständig och meningsfull. 

 För att lösa uppgiften används begrepp, formler och algoritmer från matematik 

som finns tillgängligt i läromedlet eller från matematiklektionen. Uppgiften innehål-

ler all information som behövs för att lösa uppgiften.  

 Den slutliga lösningen på matematikuppgiften, men även mellanled innehåller rena 

siffror till exempel heltal. Svaret är numeriskt och exakt. 

Ovanstående förväntningar från elever kan vid implementering av egenkonstruerade upp-

gifter medföra att konflikter kan uppstå, när elever möter uppgifter som inte överensstäm-

mer med deras förväntningar.  

Greer, Vershaffel, Van Dooren och Mukhopadhyay (2009) beskriver att elever löser skol-

uppgifter på ett egendomligt och stereotypt sätt utan att relatera till det som refereras till i 

texten. Ett klassiskt exempel, som har använts i många varianter, är nedanstående uppgift.  

Uppgift: Det finns det 26 får och 10 getter på ett skepp. Hur gammal är kaptenen? 

När Bransford and Stein (1993) ställde frågan hade alla elever ett svar på den omöjliga upp-

giften. Orsaken kan sökas i ovanstående lista över förväntningar. Eleverna tolkade in olika 

faktorer från sina matematikerfarenheter och försökte skapa en mening med de fakta, som 

fanns i uppgiften. På frågan hur de fick fram sitt svar svarade eleverna att denna sorts upp-

gifter i regel löses med addition eller subtraktion och att addition (26+10=36) var det som 

föreföll passa bäst här.  

Matematikuppgifter innehåller en dold beräkningsmodell. Säljö, Riesbeck, and Wyndhamn 

(2009) har visat att läraren behöver förklara för eleven hur en utvärdering av beräknings-
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modellen och en reflektion kring den kan göras. De visar även att eleven, utan lärarens stöd, 

inte kan avgöra vilket resonemang som leder till en lösning av uppgiften.  

Checklista 

Palm (2009) har arbetat fram ett ramverk över kriterier för konstruktion av en ”autentisk” 

matematikuppgift. Vi har omarbetat kriterierna i en lista så att de kan användas som check-

lista för konstruktion av matematikuppgifter för yrkesprogram.  

A. Händelse 

Den händelse, som beskrivs i uppgiften, motsvarar en realistisk händelse i arbetslivet, vilken 

eleverna troligen kommer att ställas inför. 

B. Fråga  

Frågan i uppgiften ska vara relevant och naturligt förekommande i yrket, den ska behandla 

ett verkligt behov inom yrket. 

C. Information/data 

Uppgiften innehåller specificerad information och faktiska data som inkluderar värden, 

beräkningsmodeller och givna förhållanden från det aktuella yrkesområdet. Vissa matema-

tikuppgifter blir komplicerade, när de beskrivs med ord och figurer. Eleverna kan då lättare 

förstå sådana uppgifter, om de får uppleva dem i sin yrkesmiljö.  

D. Presentation 

Presentationen av uppgiften är helt avgörande för eleverna. En del elever har svårt att tyda 

skriven text och då fungerar muntlig presentation bättre. Använd tabeller och listor som 

används på yrkesprogrammen. Uppgifter i arbetslivet har en annan stil än de uppgifter som 

används på matematiklektioner. Om många nya begrepp förekommer kan en ordlista med 

nyckelbegrepp hjälpa eleven att lösa uppgiften. 

E. Lösningsstrategier 

De flesta problem kan lösas på flera olika sätt och Palm har delat upp lösningsstrategier i 

två delar. Den första delen ställer frågan: ”Vilka tillgängliga lösningsstrategier har eleven 

och hur stämmer de överens med dem, som finns inom respektive yrkesliv?”. För att eleven 

ska kunna lösa uppgiften måste lösningsstrategin överensstämma med den strategi, som 

används i yrkeslivet. Den andra delen tar upp frågan hur eleven upplever rimligheten i att 

använda en viss lösningsstrategi. Om läromedlet förordar en viss metod kan det leda till att 

eleven inte använder den metod, som används i yrkeslivet för att lösa problemet.  

F. Omständigheter  

För att uppgiften ska vara trovärdig bör den kunna lösas med samma hjälpmedel som an-

vänds i yrkeslivet. Det kan till exempel medföra att man använder samma programvara som 

i yrkeslivet. I läromedel finns det ibland tipsrutor, men det gör det sällan i yrkeslivet. I yr-

keslivet löses oftast uppgifter under tidspress och i samverkan med kollegor. Skoluppgifter 

kan konstrueras med deadline och samma krav på samarbete och konsultation av lösningar 

och resultat som överensstämmer med yrket. Palm tar även upp konsekvens. I verkliga 
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situationer utanför skolan kan konsekvensen av en felräkning bli ödesdiger, men i skolan 

blir konsekvensen oftast mindre allvarlig. Det är önskvärt att minska den skillnaden så det 

finns en överensstämmelse mellan skola och yrkesliv. Ett exempel skulle kunna vara föl-

jande uppgift: 

 ”Sofie ställer alla 4 plattorna på spisen på värmenivå 6, Oskar stänger sedan av hälften av 

plattorna. Hur många plattor är påslagna?”  

Matematikuppgiften i skolan kan vara att lösa problemet genom division, 4/2=2. I verklig-

heten utanför skolan är den dock mer smärtsamma lösningen att vänta och sedan känna på 

plattorna för att undersöka vilka, som är varma, eftersom det är viktigare att veta vilka än 

hur många plattor, som är påslagna. 

G. Krav på metod och svar  

I denna kategori betraktas både lösningsmetoden och svaret. I uppgiften kan fraser (t.ex. 

”Skriv en ekvation”) i texten föreskriva hur eleven ska lösa en uppgift och förhindra att 

eleven löser uppgiften som en uppgift i yrkeslivet. Svaret på en uppgift i yrkeslivet kräver 

ofta en rimlighetsbedömning med en diskussion av faktorer, som påverkar och vilka felkäl-

lor, som bör beaktas. 

H. Syftet i den figurativa kontexten 

Beräkningsmodellen som används i uppgiften kan ibland ha flera möjliga svar med olika 

metoder beroende på vilket syfte som uppgiften har. Om syftet med uppgiften skrivs fram 

och formuleras tydligt underlättar det för eleven att lösa uppgiften som en uppgift i yrkesli-

vet. På grund av olika standarder kan det också vara efterfrågat att använda en viss exakt 

beräkningsmetod, den kan då skrivas fram som en speciell lösningsmodell i uppgiften till 

eleverna. 

Använda checklistan 

Exempel 

På ett bageri ser du en 20 cm lång cylinderformad rulltårta. Ett tvärsnitt rakt genom rulltår-

tan producerar en cirkelskiva med diametern 7 cm. Tidpunkterna, då rulltårtorna sålts slut 

för dagen, har veckomedelvärdet kl 17:30 med standardavvikelsen 15 minuter. 

a) Vilken volym har rulltårtan?  

b) Hur stor är sannolikheten för att sälja slut på alla rulltårtorna före kl. 18:00, då bageriet 

stänger? 

A. Händelse 

Händelsen som beskrivs i exemplet motsvarar inte en realistisk händelse i arbetslivet. Det är 

mindre troligt att eleverna i yrket kommer beräkna veckomedelvärde och standardavvikelse 

på försäljning av rulltårtor.  
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B. Fråga 

I exemplet är fråga a) av mindre intresse i arbetslivet. Däremot är fråga b) intressant att 

besvara, eftersom en bagare kan vilja bedöma risken för att alla rulltårtorna blir slutsålda 

före stängningsdags.  

C. Information/data 

Exemplet visar att det är viktigt att skilja mellan den verkliga situationen och den matema-

tiska modellen av den. Det finns två problem med exemplet: 

 Tårtorna är inte exakta cirkulära cylindrar dessutom har de inte samma diameter 

och längd. 

 Om man bara känner veckomedelvärdet är risken för slutförsäljning oberoende av 

veckodag. 

D. Presentation 

Presentationen av exemplet hade kunnat kompletteras med tabeller och listor som används 

på yrkesprogrammet.  

E. Lösningsstrategier 

Det är önskvärt att konsekvensbeskrivning och rimlighetsbedömning av svaren och meto-

den ingår i uppgiften. Syftet med att beräkna volymen på rulltårtan saknas och det framgår 

inte varför volymen är intressant, eftersom nästa fråga behandlar sannolikhet. 

F. Omständigheter 

För att konstruera en bättre matematisk modell kan eleven besöka ett bageri och med hjälp 

av egna mätningar få mer realistiska data. 

G. Krav på metod och svar 

Kraven på metod och svar är inte tydliga i b)-uppgiften vilket kan öppna upp för en viss 

frihet att lösa den eftersom eleven behöver göra egna antaganden och även kan bortse från 

vissa förutsättningar.  

För ytterligare stöd för formulering av frågor i matematikuppgifter rekommenderas texten 

från en annan modul, ”Bedömning för lärande och undervisning i matematik”. Där finns i del 2 

texten ”Uppgiftens potential”, som behandlar utformningen av uppgifter, kontextens betydelse 

och uppgifters olika öppenhetsgrad. Även i modulen ”Undervisa matematik utifrån problemlös-

ning”, Del 1, ”Matematiska problem och problemlösning” finns tre texter, som kan ge stöd. 
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