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Förord 
 
Vi har under de sista tre terminerna av vår utbildning arbetat med detta examensarbete. Vi 
tycker att det har varit roligt och meningsfullt men samtidigt har det inneburit mycket arbete. 
Ett stort tack till alla er som gjort detta arbete möjligt! Vi anser att vi har fått ett stort stöd av 
vår vetenskaplige handledare Lisbeth Lindström. Hon har fått utstå flera frågvisa stunder 
tillsammans med oss, tack för din hjälp! Vi vill även tacka vår handledare på praktikskolan, 
som låtit oss utföra våra undersökningar under hennes lektioner. Ett stort tack vill vi även ge 
till de elever som stod ut med oss under vår slutpraktik. Slutligen vill även tacka varandra för 
ett gott samarbete. 
 
Luleå den 8 december 1999. 
 
Anna Brändström 
Jessica Lindmark 



Abstrakt 
 
 
Med vårt examensarbete ville vi skapa ett inlärningstillfälle i matematik. Under vår slutpraktik 
undersökte vi två matematikgrupper i årskurs åtta. Vi delade in eleverna i slumpmässiga 
grupper och med hjälp av observationsscheman undersökte vi hur de utvecklade sitt samarbete. 
Vid tre olika undersökningstillfällen fick de arbeta med olika uppgifter i grupp. Eleverna har 
även fått skriva utvärderingar i grupp och enskilt i form av utvärderingsformulär och enkäter. I 
vår undersökning fick vi resultatet att arbetet i grupp fungerar olika beroende på 
medlemmarna, uppgifterna och miljön de befinner sig i. Vår slutsats med detta arbete är att en 
grupp fungerar bäst om den består av elever med olika kompetenser och en stark ledare.
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Bakgrund 
 
Vi är två studenter som går lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Under vår sista 
termin skall vi utföra ett utvecklingsarbete i en klass. Syftet med detta är att vi ska lära oss hur 
ett sådant arbete går till och samtidigt få undersöka något som vi är intresserade av. Under vår 
egen skolgång har vi upplevt matematiklektionerna väldigt enformiga, det verkade inte finnas 
någon annan arbetsform än just katederundervisning och enskild räkning i boken. När vi nu går 
på lärarutbildningen har läroplanen för grundskolan (Lpo-94) kommit i kraft och ska användas 
ute i skolorna, enligt denna ska skolornas arbetssätt och synsätt på lärande i matematikämnet 
förändras. Under vår utbildning har vi arbetat mycket med styrdokumenten, hur de ska följas 
och även vad målen innebär. För att försöka reda ut styrdokumenten har vi försökt att läsa 
litteratur som bearbetar dem. I Matematik -ett kärnämne, (1995) kan man finna: 
 

” Matematikundervisningen syftar till att ge eleverna förmågan att lära sig matematik 
och använda matematik i olika situationer. Undervisningen skall utveckla elevernas 
nyfikenhet, öppenhet, analytiska förmåga, kreativitet och ihärdighet vid matematik 
problemlösning samt förmåga att generalisera, abstrahera och estetiskt fullända 
lösningar och resultat” . (s.144) 

 
Detta anser vi vara ett steg i rätt riktning men det måste även börja fungera ute på skolorna. Vi 
har sett att det verkar vara svårt att realisera, lärarna arbetar gärna med den gamla metoden 
eftersom de vet att det tar tid att börja med något nytt och tid är något de inte har. Dagens 
arbetssätt är väldigt likt det arbetssätt vi hade under vår egen skolgång på grundskolan under 
den då rådande Lgr80 (gamla läroplanen för grundskolan). Läraren har katederundervisning 
vid genomgång och sedan räknar eleverna enskilt eller i par för att sedan ha ett prov efter att 
det gått tre veckor och sedan fortsätter det likadant terminen ut. Vad är det egentligen som är 
så annorlunda med ämnet matematik jämfört med till exempel ämnet naturorientering eller 
engelska som kan införa så många olika arbetsformer och synvinklar? Dessa två ämnen kan 
utnyttja världen runt omkring skolan i mycket större utsträckning än matematikämnet verkar 
kunna. Vi tycker inte att det ska vara så. Därför vill vi att eleverna ska få en bra grund i ämnet 
matematik och att de ska tycka att ämnet är roligt och även se att det går att arbeta på flera 
olika sätt. Elevernas kommentarer om att ”varför ska vi lära oss matematik”  är något som 
ständigt återkommer och som vi anser vara viktigt att arbeta bort. Vi tror inte att denna fråga 
uppkommer lika ofta under de andra lektionerna som just på matematiklektionerna. Attityden 
att matematik är ett oviktigt ämne ska inte finnas, eleven ska inte behöva fråga läraren om 
varför han/hon sitter vid sin bänk och studerar matematik, det ska vara självklart. 
 
Vi anser att det är viktigt att försöka att utnyttja olika metoder till inlärning och tycker att det 
är ett ypperligt tillfälle att få undersöka och se hur det fungerar och vad eleverna har för åsikter 
kring arbetssättet. Citatet nedan finns att läsa i tidskriften ”Swedensite”   
 

” Non scholae sed vitae discmunus”  - Man lär ej för skolan utan för livet 
 

Med detta citat vill vi ha sagt att eleverna inte sitter vid sin skolbänk för att det är bra för 
skolan att eleverna får kunskap utan att de sitter där för att de ska förbereda sig inför 
verkligheten utanför skolbyggnaden. 
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Allmänt om grupparbete 
 
I denna del av vårt arbete behandlar vi några viktiga aspekter kring grupparbete som gruppens 
sammansättning, utveckling, storlek, roller i gruppen, kommunikation mellan medlemmarna i 
gruppen och konflikter som lätt uppstår. 
 
 
Gruppens utveckling 
 
Vid arbete i grupp så sker en utveckling inom gruppen, personerna börjar lära känna varandra, 
se vad var och en är bra på och ibland bildas det undergrupper. Allt detta beror på hur gruppen 
är sammansatt och vad arbetet handlar om. Eleverna måste lära sig att samarbeta bit för bit, det 
kommer inte av sig själv och ofta hjälper det inte att en lärare kommer mellan och försöker 
hjälpa till. Vår egen uppfattning är att det kan förstöra gruppens försök till att starta ett 
samarbete. Genom att gruppen sätter tydliga regler redan från början så att alla har klart för sig 
vad som gäller kan konflikter ibland förhindras. Som till exempel att alla ska delta aktivt vid 
arbetet och att alla ska få säga sin åsikt och att de övriga då ska lyssna. 
 
Det finns olika teorier på gruppens utvecklingsstadier. Maltén, (1992) skriver om två av dessa 
teorier som Schutz och Lacouisieres presenterar. 
 
Schutz ser tre stadier under grupparbetet. Det första stadiet kallar han tillhörighet, det är då 
gruppen lär känna varandra och denna period kallas även smekmånaden eftersom den liknar 
just den. Sedan kommer andra stadiet kontroll, det är då själva ledaren ska utses och det kan 
bli svårt beroende på hur gruppen är sammansatt. Vid det tillfälle gruppen består av två ledare 
kan det uppstå en maktkamp och ibland kanske det inte finns någon ledartyp alls och gruppen 
har då svårt att ta beslut. Det tredje stadiet kallar Schutz samhörighet, då är gruppen stabil och 
börjar ägna sig åt relationerna inom gruppen. Smågrupper kan bildas och arbetet med själva 
uppgiften inleds. 
 
Lacuisiere anser däremot att det finns fem stadier eller faser som han uttrycker det. 
Orienteringsfasen, det är då gruppen känner efter var de har varandra, vem som arbetar 
ordentligt, vem som har bra åsikter och idéer. Vid konfliktfasen kommer motsättningarna fram, 
vissa gruppmedlemmar kan ha svårt att arbeta med varandra. Sedan kommer gruppen in i en 
närmandefas, efter den tunga konfliktfasen så ser man likheterna med varandra och arbetet med 
uppgiften sätts igång. Vid samarbetsfasen så är arbetet i full gång, det finns inga moln på 
himlen och arbetet går framåt. Det kan även uppkomma en separationsfas, detta ser man ofta 
till exempel vid en studentexamen, det ska ske en splittring och det är svårt att förstå hur man 
ska klara sig utan varandra, det var ju så bra att gå i den klassen, vara i den gruppen och så 
vidare. 
 
Dessa faser eller stadier, har vi själva upplevt och vid grupparbete är det väldigt lätt att se när 
de olika faserna tar vid när man vet att de existerar. Fasernas längd kan variera beroende på 
medlemmarnas vana att arbeta i grupp, antalet personer i gruppen och vad det är för slags 
personligheter i gruppen. Genom att arbeta i grupp tränar man sig i hur man ska bete sig och 
reagera när olika situationer uppstår. Detta är något som  även går att läsa i kursplanens ”Mål 
att sträva mot i nionde skolåret” . Där finns att läsa: 
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” Eleven ska ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter i matematik som behövs för 
att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och 
samhälle och som behövs som grund i fortsatt utbildning.”  (Kursplanen för 
grundskolan 1996) 

Gruppens storlek 
 
Om man tittar på mindre grupper om 2-10 personer så gäller att ju mindre en grupp är desto 
mer vågar personerna i gruppen uttrycka sina egna tankar och detta ger enligt Maltén, (1992) 
den ideala gruppstorleken 3-4 personer. När gruppen är liten är det negativt att man inte får 
fler erfarenheter att ta till hjälp och detta kan göra att idéflödet blir mindre. Ju större gruppen 
är desto mer erfarenhet finns det bland medlemmarna men då ökar grupptrycket och 
relationerna mellan medlemmarna i gruppen blir svagare, alla är inte aktiva och det bildas lätt 
delgrupper. De antal som anges ovan gäller oftast vuxna, grupper med tonåringar ska oftast 
vara 4-5 ungdomar. 
 
Lärare med lång erfarenhet av grupparbeten anser att det är lämpligast med en storlek på 3-4 
elever i varje grupp och i inledningen av ett arbetssätt kan det även vara bra för eleverna att 
jobba parvis. (Runesson, 1995) 
 
3-4 st är bästa antalet i en grupp för att alla ska vara aktiva och ta eget ansvar, men även 
förtroende och trygghet ska ges till varandra. En grupp bör inte heller förändras så ofta. För att 
en elev ska kunna utvecklas behöver de både stöd och uppmuntran av kamrater och lärare. 
(Matematik -ett kommunikationsämne, 1996) 
 
Man ska även tänka på hur ofta gruppen ska träffas innan man bestämmer hur många personer 
en grupp ska innehålla. Den person som ska bestämma gruppantalet bör fundera på vad som är 
målet för grupparbetet och arbeta utifrån det. (Wirtberg, 1981) 
 
 
Gruppsammansättning 
 
Enligt Eklund (1996) så är gruppen den centrala delen vid ett grupparbete. Genom att sätta 
samman en grupp samlas en större mängd kunskaper och gruppen blir mer kreativ än om 
gruppmedlemmarna skulle arbeta enskilt. Vid grupparbete stimulerar gruppmedlemmarna 
varandra och får en insyn i hur de andra tänker. De beslut som gruppen tar gemensamt blir 
oftast bättre än vid enskilt arbete på grund av att man kan se uppgiften på olika sätt inom 
gruppen. Det tar längre tid att komma fram till något och detta är ganska självklart eftersom 
det är fler viljor som ska uppfyllas. 
 
Den ideala gruppens sammansättning ska innehålla olika kompetenser, detta för att 
gruppmedlemmarna ska kunna komplettera varandra. Oroligheter i gruppen kan lätt uppstå om 
gruppmedlemmarna är för olika. Gruppen måste, för att kunna ta till vara på varandras bättre 
och sämre sidor, känna sig samhöriga och alla bör känna att de tillhör gruppen. Man bör som 
lärare ha klart för sig målet med grupparbetet och kunna förklara det för eleverna. Vad är det 
man vill ha ut som lärare? Att lära eleverna att jobba i grupp eller att utföra en uppgift? Detta 
utesluter inte varandra, men man bör ha prioriteringarna klart för sig för att kunna göra ett bra 
arbete.  
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Bara för att man sätter samman ett antal elever blir de inte automatiskt en arbetsgrupp, det 
måste växa fram ett samspel i gruppen. Detta visar sig ofta i början av ett grupparbete när 
gruppmedlemmarna försöker etablera sig, man får känslan av att det inte blir något gjort och 
att det mesta av tiden går åt till att prata, men så är inte fallet. Detta är ett steg i utvecklingen 
av gruppen. Den första tiden vid ett grupparbete bör användas till att gruppmedlemmarna ska 
lära känna varandra och hitta sina roller. 
Varför en grupp arbetar dåligt eller att resultatet blir dåligt, kan bero på flera olika saker. 
Lärarens ledarskap kan vara dåligt eller målet odefinierat och om detta undviks blir arbetet 
bättre. 
 
När är gruppen bra sammansatt? Hur ska man veta vilka personer som ska vara med vilka? Det 
kan man inte veta förrän man undersökt och efter att dessa personer försökt att arbeta ihop ett 
tag. Det kan finnas flera faktorer som motverkar ett bra samarbete men dessa personer kan lika 
väl klara av att arbeta tillsammans, beroende på ledaren, uppgiften och miljön runt omkring. Vi 
bör ha i åtanke att någon gång måste man ändå pröva sig fram och övning ger färdighet.  
 
Elever som har lätt för att prata och engagera sig i skolarbetet klarar sig lika bra i grupp som 
enskilt och kan oftast sitta i flera olika gruppsammansättningar. Vad man bör tänka på som 
lärare är de svagare och tystlåtna eleverna. Dessa elever kan i en grupp, bestående av flertalet 
dominanta elever, höja sin egen ribba och prestera bättre än vanligt men de kan även ”gömma 
sig bakom” de dominanta eleverna. Placerar man även de svagare eleverna med varandra måste 
de arbeta för att få ett bra resultat.  
 
I en fungerande grupp så förväntar man sig att alla i gruppen ska göra sitt allra bästa för att 
gruppens resultat ska bli så bra som möjligt både intellektuellt, socialt och emotionellt. 
Inflytande på varandra är stort och man anser även att man har ett inflytande på läraren. 
Kommunikationen mellan personerna i gruppen är rak och öppen och det sker dialoger istället 
för diskussioner. Gruppen accepterar de normer och lagar som blivit bestämda och uppfyller 
målen. Gruppen väjer inte för en konflikt utan löser dem istället väldigt målmedvetet och 
konstruktivt och man finner en glädje med att arbeta tillsammans i gruppen. (Maltén, 1992) 
 
Det är viktigt att bryta de negativa tankarna kring matematiken, låta eleverna bygga upp sitt 
självförtroende och låta dem lösa problemen på deras eget sätt. I Nämnaren nr 1, (1999) 
skriver artikelförfattaren även att:  
 

” I matematikundervisningen är det mycket lätt att förstöra en elevs självförtroende men 
också mycket lätt att bygga upp det.”  (s.53) 

 
Att låta dem förklara sina uträkningar och komma fram till om deras resonemang håller eller 
inte är en nyttig kunskap.  
 
 
Roller 
 
När man lärt känna en person ger man honom/henne en roll, man placerar denne i ett ” fack”  
och har då fått en uppfattning om personen i fråga. Vårt första intryck av en person kan ge oss 
förutfattade meningar om personen. Till exempel om någon kommer sent – Slarvern, vem 
inledde mötet? – Ledaren, vem var kritisk? – Realisten, vem sade inget? – Den blyge och så 
vidare. Dessa karaktärer växer ofta till förväntningar och till exempel den tystlåtne förväntas 
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att inte prata och när tiden går utvecklas det till att bli deras roller som kan bli väldigt svåra att 
förändra. Om det ska ske ett rollbyte i gruppen av någon anledning blir det genast oro i 
gruppen när ansvar ska omfördelas.  
 
Den kreative: Ju större problem, desto större utmaning är det för den kreative att ta itu med 
det hela och lösa det, om det finns ett problem anser den kreative att det alltid finns en lösning 
som måste hittas. När personen ifråga får en idé startar denna ofta genom att det uppkommer 
en dröm. Flera problem kan uppstå på samma gång men den kreative ska ofta lösa dem alla och 
det bästa vore ju då att lösa dem på en gång enligt han/hon själv. Vad som kännetecknar denna 
personlighet är att han/hon självklart är kreativ, har en stor mängd fantasi och försöker att hitta 
egna vägar för att lösa svåra problem. Den kreatives svagheter är att han/hon ofta glömmer 
bort den praktiska verkligheten, dygnet har inte mer än 24 timmar och vad som mer är typiskt 
är att han/hon har svårt att se någon annan lösning än den som han/hon kommit på. 
 
Resursfixaren: Tycker inte om att arbeta mer än vad som krävs, försöker alltid att hitta idéer 
som andra redan kommit på och kan använda dem för att vinna tid. Resursfixaren anser inte att 
man ska forska efter fakta eller liknande, det tar sådan tid. Vad som kännetecknar denna 
personlighet är att han/hon ofta är väldigt utåtvänd, de kommunicerar väldigt mycket 
runtomkring och tar kontakt. Denna person kan vara bra att ha vid en inledande del av arbetet 
men det negativa är att hon/han ofta tappar intresset efter ett tag.  
 
Koordinatorn: Håller ställningarna i gruppen, ser till så att alla har fått säga sin åsikt. Håller 
samman arbetet inom målet och syftet med arbete. Koordinatorn är ofta en mogen, säker 
person som ofta kan bli ledaren i gruppen. Det negativa är att själv arbetar inte koordinatorn så 
mycket, han/hon delar hellre ut saker för de andra att göra. Han/hon kan även lätt ta åt sig äran 
för vad andra gjort. 
 
Formaren: Får saker att ske, delar ut uppgifter runt omkring sig och förväntar sig att 
uppgifterna utförs. Personen är väldigt ärlig av sig men kanske lite otaktisk ibland. Detta är en 
dynamisk person som älskar utmaningar, han/hon har ofta mod och ork att klara de flesta 
hindren. Denna personlighet blir ofta irriterad och frustrerad över de övriga i gruppen. Har 
svårt att avsluta en konflikt med en ursäkt. 
 
Utvärderaren: Arbetar hellre långsamt och rätt än fort och fel. Han/hon anser att ett beslut ska 
baseras på logik, inte på entusiasm. Alla alternativen ska beaktas innan beslut kan tas. Denna 
personlighet är en god bedömare, han/hon ser nyktert på alla alternativen men kan vara lite väl 
cynisk och skeptisk i vissa lägen. 
 
Lagspelaren: Anser att artighet inte kostar någonting och beter sig även så inom gruppen. 
Denna personlighet lyssnar till allas åsikter och har även den åsikten att om folk lyssnade lite 
mer på sig själva så skulle de prata mindre. Försöker se de bra sidorna hos alla och försöker 
vara mångsidig. Denna personlighet samarbetar väl och är mycket diplomatisk mot andra och 
är en god lyssnare. Lagspelaren har däremot svårt att ta beslut och undviker konflikter. 
 
Verkställaren: Anser att ingenting är omöjligt, det som är svårt tar man hand om på en gång 
och det som är omöjligt kommer snart att bli löst. Vill starta upp arbetet på en gång. Han/hon 
är en tillförlitlig person och är väldigt effektiv. Kan lätt omvandla idéer till praktiska lösningar. 
Verkställarens negativa sida är att han/hon är motvillig till förändring. 
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Avslutaren: Tycker om att läsa det finstilta i texterna, söker hela tiden fel och dubbelkollar allt. 
Denna personlighet är en perfektionist och det kan vara till en nackdel. 
 
Specialisten: Anser att man slutar aldrig att lära sig. Denna personlighet anser att en grupp 
utför en mans jobb och att det är bättre att veta mycket om allt än lite om ingenting. Denna 
personlighet är självstartande och en mycket hängiven specialist inom sitt område. Ju mer du 
vet, desto mer finns det att upptäcka. En svaghet kan vara att han/hon söker kunskap enbart 
för kunskapens skull och ser inte utanför sitt eget område. 
 
Det finns en hel del icke önskvärda personligheter man ofta träffar på under grupparbeten och 
några av dessa nämns här nedan. 
 
Drömmaren, kan aldrig konkretisera sig, kommer alltid med utsvävningar och leder in gruppen 
på helt andra spår än vad själva uppgiften handlade om från början. 
 
Optimisten, allt ordnar sig även när datorn förklarar att arbetet inte existerar där det sist var.  
 
Teknikfantasten, mer intresserad av teknik än av grupparbete, börjar undersöka pennvässarens 
uppbyggnad mitt i en allvarlig diskussion.  
 
Pedanten, älskar att ha allting i ordning men intresserar sig mer för att ha ordning på alla 
papper än vad uppgiften går ut på. 
 
Säljaren, bara pratar om hur bra allt är, oavsett verkligheten. Hittar genvägar genom hela 
arbetet och det som endast var ett arbete på en sida blir tillslut ett stort kompendium av 
intressanta vinklingar och förklaringar i hans/hennes mun. (Eklund, 1996) 
 
 
K onflikter 
 
Alla kan inte ha samma åsikter, i vår kultur låtsas vi att konflikter inte existerar vi ”sopar 
problemet under mattan”  och hoppas att det löser sig. Konflikter är besvärliga. Vanliga 
reaktioner kan vid konflikter vara att personerna flyr. De vägrar ta tag i problemet, 
bagatelliserar det hela och övertalar sig själva om att det inte var så viktigt. Det kan även utses 
en syndabock som får ta det största ansvaret när ett problem uppstår. Ledaren i gruppen kan få 
ta över ansvaret när de andra misslyckats och gruppen blir beroende av ledaren. (Maltén, 1992) 
 
Egentligen är alla konflikter positiva om de inte spårar ur ett exempel är debatter som byggs 
upp av konflikter. Vid en konflikt kommer ofta de svagare sidorna fram, dessa kan vara bland 
annat att andras förslag förvrängs, man lyssnar inte på varandra, man blir otålig, pratar 
nedsättande om varandra och om gruppens ledning och gruppen har svårt att enas. (Eklund, 
1996) 
 
 
K ommunikation i grupp 
 
I matematik -ett kommunikationsämne, (1996) kan man finna att vid skapandet av elevaktivitet 
måste det ske en kommunikation mellan lärare och elev samt mellan eleverna. Som lärare 
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måste man motivera eleven, stimulera honom/henne genom att variera arbetssätten och 
arbetsformerna. En lärobok får inte vara styrande i undervisningen. För att målen i matematik 
ska kunna uppnås kan inte läraren undervisa eleverna en och en. Det är meningslöst och 
ineffektivt för läraren om samma innehåll handleds till varje elev. Det är viktigt att elevens 
tankar och behov tas på allvar och respekteras. Det måste finnas en osynlig överenskommelse, 
ett didaktiskt kontrakt där uppfattningar, förväntningar och krav balanseras. Det ska kännas 
lustfyllt och meningsfullt för eleverna så att de engagerar sig och får tilltro till matematiken.  
 
I artikeln ”Att göra lärande och tänkande till skolkultur”  i tidningen Skolvärlden nr 6 (1999) 
kan ni läsa hur vi ska få eleverna att bli mer intresserade av skolan och vilja lära sig nya saker, 
författarna till artikeln skriver bland annat om elevaktiva arbetssätt som de förklarar som 
följande: 

” Eleven är aktiv och tar ansvar för sin egen kunskapsprocess, eleven lär genom 
självständiga skapande och självreflektion, eleven lär genom samverkan och dialog, 
den traditionella lärarrollen förändras till rollen att vara handledare, dialogpartner 
och stödperson, lärare och föräldrar arbetar med att stärka elevens självförtroende och 
skapa nya utmaningar.” (s.43) 

 
Det är viktigt att utnyttja elevernas nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker. Genom ansvar 
kan lärande förbättras. I den nya läroplanen Lpo94 ska skolan individualiseras, det går inte som 
lärare att individualisera varje enskild elev genom att ha katederundervisning och enskilda 
arbeten, det blir ett stort projekt när klassen kanske består av 30 individer som alla ska få en 
personlig utbildning. I Nämnaren nr.1, (1999) skriver redaktionen en inledning ”  Lärare i 
matematik har nyckelroll!”  som handlar om faran att endast arbeta traditionsenligt.  
 

” Omedvetet undviker vi att utmana elevernas nyfikenhet och förmåga. De får inte 
chansen att möta aktiviteter i matematik som får dem att diskutera, reflektera och göra 
egna upptäckter. Läraren i matematik har en nyckelroll, att vara aktiv och stödja 
utveckling av elevers intresse och tänkande på ett stimulerande, utmanande sätt.” (s.1) 

 
Klimatet i gruppen betyder en hel del för kommunikationen. I en grupp där eleverna inte är 
vana att arbeta med varandra kan det lätt uppstå missuppfattningar, antydningar och 
motsättningar. Arbetet i gruppen blir försvarsinriktat och man kan inte säga sin åsikt. Gruppen 
lägger all sin energi på att ingen ska ta illa vid sig och uppgiften blir då lidande. I den mogna 
gruppen har eleverna en öppen kommunikation, ett öppet klimat och man vågar säga vad man 
tänker och känner. Gruppen löser öppet konflikterna som uppstår och det finns en harmoni i 
gruppen som gör att det blir en spontan öppen kommunikation. Energin i gruppen läggs på 
uppgiften och dess budskap. 
 
 
Problemlösning i grupp 
 
I kursplanen för grundskolan (1996) finns att läsa: 

  
” Matematik är en levande mänsklig konstruktion och en kreativ och undersökande 
aktivitet som omfattar skapande, utforskande verksamhet och intuition. Undervisningen 
i matematik skall ge eleverna möjlighet att utföra och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, 
nya insikter och lösningar på olika problem.”  
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Vid problemlösning kan eleverna aktivt få undersöka matematiska lösningar och få upptäcka 
svårigheterna tillsammans. Genom att arbeta i grupp och lösa problem utvecklas elevernas 
förmåga att kommunicera kring ämnet, lyssna på andra och se att det finns flera olika 
lösningar. I arbete med verklighetsanknutna problem kan eleverna få använda sig av 
erfarenheter de införskaffat sig utanför skolan. Problemlösning kan skapa en trygghet i klassen 
och gruppen genom att eleverna känner att deras egna förmågor kan användas. Vid 
problemlösning kan eleverna få ett intresse för matematiken och komma till nästa lektion med 
en positiv inställning. Elevernas tilltro till matematiken ökar när matematiken går att använda i 
verkligheten i situationer de själva stöter på. Problemlösning gör även att eleverna förbereds på 
livet utanför skolan, de lär sig samla in material, planera sitt arbete och framförallt öka sitt 
kunnande. (Matematik -ett kommunikationsämne, 1996) 
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Syfte 
 
Vi ska under vår slutpraktik undersöka hur grupparbete utvecklar elevernas vilja och även 
förmåga att samarbeta. Vi vill på detta sätt skapa ett inlärningstillfälle i matematik. 
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Metod 
 
Vi valde att i vårt examensarbete använda oss av enkäter, observationer och elevernas 
utvärderingar. Vi ansåg att vi då fick ett tillförlitligt material att använda oss av i vårt resultat 
och diskussion i arbetet. 
 
 
Försökspersoner  
 
Vi utförde vår undersökning på ett högstadium i årskurs åtta med två olika 
undersökningsgrupper. Vi ansåg att utförandet av den skulle ge ett mer tillförlitligt resultat, om 
vi gjorde undersökningen i två klasser vilket vi hade möjlighet att göra. Grupp A bestod till en 
början av 22 elever, 19 pojkar och tre flickor, från två parallellklasser. Dessa elever arbetade 
med den röda matematikboken, Undvall, L. (1996) som ingick i den mer avancerade 
matematikkursen. Grupp B bestod av 17 elever, 8 pojkar och 9 flickor, 14 av dem använde sig 
av den röda matematikboken och tre använde sig av den gröna matematikboken. Dessa elever 
gick i samma klass. Den gröna matematikboken, Undvall, L. (1996) ingick i den enklare 
matematikkursen för de elever som inte låg på samma kunskapsnivå som eleverna med den 
röda boken. 
 
 
Bor tfall 
 
I grupp A har två personer bytt från den röda boken till den gröna boken och var därför inte 
med i slutet av vår undersökning. De andra bortfallen var tillfälliga under vissa lektioner som 
till exempel sjukdom och prov eller omprov. Två stycken var frånvarande i grupp A vid den 
första uppgiften. Vid den andra uppgiften var det en borta i grupp B. Tredje uppgiften var det 
en frånvarande från vardera grupp. 
 
 
M ater ial 
 
Innan vi gick ut på vår slutpraktik skickade vi ett brev (bilaga 1) till eleverna och deras 
föräldrar. Eleverna fick svara på en enkät (bilaga 2.1) innan vi började med vår undersökning 
och en enkät (bilaga 2.2) i slutet av vår praktik. Under de lektionerna som eleverna arbetade i 
grupp fick de gruppuppgifter av oss (bilaga 4.1-4.5). Under lektionerna då eleverna arbetade i 
grupp använde vi oss av ett observationsschema (bilaga 5), detta utformade vi med hjälp av 
Patel & Davidson (1994) Efter varje gruppuppgift har eleverna skriftligen utvärderat sitt eget 
samt gruppens arbete med hjälp av ett utvärderingsformulär (bilaga 6), vi har även diskuterat 
muntligt tillsammans med vissa grupper för att lättare förstå vad de skrivit.  
 
 
Genomförande 
 
Vi har i denna del en tidsplan på viktiga tidpunkter som vi har varit bundna till och även hur 
arbetet i klassen skedde i stort.  
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Tidsplan 
 
Nedan följer en grov planering över arbetets gång, för mer utförlig tidsplan över vår 
praktikperiod se bilaga 7. 
 
   
Termin Datum Del 
   
7 15 december 1998 Sista inlämningdatum för PM 
   
8 31 maj 1999 Bakgrund, metod och syfte 

godkänt 
9 v.42-48 Genomförande av 

undersökning 
 v.49-50 Rapporten sammanställs 
   
 1999-12-13 Inlämning av rapporten 
   
 1999-12-15 Klockan 10.20 Slutseminarium 

 
 
 
Genomförande av undersökning 
 
Eleverna har fått svara på två enkäter, en i början och en i slutet av undersökningen. Dessa 
enkäter har vi använt som grund till vår undersökning. Med den första enkäten ville vi veta 
elevernas inställning till grupparbete och problemlösning. Vi ville även veta om de har arbetat 
på liknande sätt tidigare och hur det i så fall fungerat. I den andra enkäten ville vi få ut en 
utvärdering av de sju veckor som gått. Vi ville veta hur eleverna tyckte det hade fungerat inom 
gruppen och om de var nöjda med sina prestationer enskilt och i grupp. 
 
Veckan innan vi började vår slutpraktik fick eleverna och deras föräldrar ett brev (bilaga 1) 
som berättade om oss och vår undersökning och vad vi skulle göra tillsammans med klasserna. 
Vi lät även eleverna svara på vår första enkät (bilaga 2.1). Den första veckan lärde vi känna 
eleverna de lektioner vi hade dem. Vi valde i samråd med vår handledare att dela in grupperna 
slumpmässigt med hjälp av lottdragning. Detta gjorde vi eftersom eleverna brukar välja 
grupper själva och vi ansåg att de har färdiga roller.  
 
Arbetet började på allvar i slutet av den första veckan, eftersom de avslutade det pågående 
avsnittet inom matematiken när vi startade vår slutpraktik. Vi hade två klasser som vi skulle 
undervisa i matematik och därför fördelade vi ansvaret så att vi fick ta en klass vardera. Vi 
började den första lektionen, med att berätta kort om vad vi skulle göra under våra sju veckor 
på skolan.  
 
Eleverna fick arbeta i grupperna under tre lektioner och då observerade vi dem med ett 
observationsschema (bilaga 5) och delade upp grupperna mellan oss, så att vi fick lika många 
grupper att observera under lektionerna. Vi observerade samma grupper under hela arbetet för 
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att lättare kunna se om de utvecklades inom grupperna. Vi tyckte att det var ett bra sätt att 
arbeta på och eleverna accepterade detta. Vid observationerna fanns vi i närheten av grupperna 
så att vi hörde och såg gruppernas diskussioner och arbete. Efter dessa lektioner fick även 
eleverna utvärdera sig själva som grupp och arbetssättet. Lektionernas upplägg och deras 
innehåll finns att läsa i bilaga 3. De lektioner som de inte arbetade i grupp räknade de i 
matematikboken enligt planering.  
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Resultat 
 
Nedan följer vårt resultat av enkäterna, observationerna och elevernas utvärderingar samt 
resultatet på uppgifterna. 
 

Enkät 1  

 
Eleverna fick svara på en enkät (se bilaga 2.1) veckan före vår praktik. Vi ville med denna 
enkät veta om eleverna är vana att arbeta i grupp och med problemlösning samt vad de tycker 
om ämnet matematik. Resultatet har vi sammanställt i tabeller. 
 
Fråga 1. Brukar du arbeta med någon under matematiklektionerna? 
 
Tabell 1. Svar på fråga ett. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 1 6 
Nej 6 1 
Ibland 14 10 
Totalt 21 17 

 
Tabellen visar att de flesta av eleverna i båda grupperna brukar ibland arbeta tillsammans med 
någon. 
 
Sammanställning av elevkommentarer:  
Grupp A brukar arbeta i smågrupper, två till tre stycken eller i större grupper ungefär fem 
stycken. Medan Grupp B brukar arbeta i smågrupper. 
 
 
Fråga 2. Tycker du om att arbeta i grupp i matematik? 
 
Tabell 2. Elevernas svar på fråga två.  
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 8 6 
Nej 5 3 
Ibland 8 8 
Totalt 21 17 

 
Tabellen visar att flertalet av eleverna i de båda klasserna tycker om att arbeta i grupp och att 
det även finns elever som inte tycker om det. 
 
Sammanställning av elevkommentarer:  
I båda grupperna är eleverna positiva till att arbeta i grupp. Vissa tycker att det är lättare att 
arbeta i grupp, för att de då kan diskutera olika lösningar och lösa svåra problem tillsammans. 
Hur grupparbetet fungerar beror på gruppsammansättningen. De som vill arbeta enskilt tycker 
att man i grupp är tvungen att ta hänsyn till andra vilket de anser vara jobbigt. Grupp B tycker 
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att det är en omväxlande arbetsform, men om man har svårt med ämnet kan det vara tungt, när 
man visar hur dålig man är. 
Fråga 3. Tycker du att matematik är ett roligt ämne? 
 
Tabell 3. Elevernas svar på fråga tre. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 5 3 
Nej 9 5 
Ibland 7 9 
Totalt 21 17 

 
Tabellen visar att de flesta eleverna i de båda grupperna inte tycker att matematik är roligt. 
 
Sammanställning av elevkommentarer:  
Eleverna är negativa till ämnet, de som tycker att matematik är roligt har för det mesta ingen 
kommentar om varför, men att det är bra för framtiden och att det är roligt att förstå 
matematik. De negativa åsikterna om matematik är att det är allmänt tråkigt och Grupp A 
anser att gruppsammansättningen i helklass inte var till belåtenhet. Grupp B anser att det beror 
på område och svårighetsgrad och några elever tycker att det är roligt när man kan.  
 
 
Fråga 4. Har du fått arbeta med problemlösning under matematiklektionen? 
 
Tabell 4. Elevernas svar på fråga fyra. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 16 9 
Nej 3 8 
Vet ej 2 0 
Totalt 21 17 

 
Tabellen visar att grupp A brukar arbeta med problemlösning men ungefär hälften av grupp B. 
 
Sammanställning av elevkommentarer:  
De flesta tycker att problemlösning är något roligt och klurigt. Beroende på problemlösningens 
utformning kan det vara tråkigt. Till exempel om någon har läsproblem kan en lång text 
förstöra för den eleven. De flesta är vana att arbeta med problemlösning. 
 
  

Observationerna 
 
Vi har sammanställt våra observationer av grupperna med hjälp av ett observationsschema 
(bilaga 5). Detta är en sammanfattande text av de olika observationerna för de olika grupperna, 
för en mer utförlig text se bilaga 8. 
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Grupp A 
 
Grupp 1 
Denna grupp består av en flicka och två pojkar. En av pojkarna tar ledarrollen när de tilldelas 
den första uppgiften. Ledarpojken och flickan lär sig att arbeta tillsammans och det samarbetet 
verkar fungera bra hela tiden. Flickan tar ledningen vid andra uppgiften och vid den sista delar 
gruppen upp uppgifterna inom gruppen. Den andra pojken sitter ofta passiv i början av arbetet 
med uppgifterna för att sedan komma med i gruppen i slutet. Sista uppgiften har gruppen 
placerat om sig och arbetar därför mycket bättre ihop alla tre tillsammans och den passiva 
pojken kommer bättre med i arbetet. 
 
Grupp 2 
Denna grupp består av tre pojkar vid första uppgiften, vid det andra uppgiften kommer en 
pojke till för att han har varit frånvarande och vid tredje är de bara tre igen. En av pojkarna har 
bytt matematikgrupp till den grupp som har en enklare bok. Gruppen saknar ledare vid de två 
första uppgifterna. Det är inte förrän sista uppgiften som en av pojkarna tar ledarrollen, den 
pojken som börjar i gruppen vid andra uppgiften. Denna grupp arbetar inte bra tillsammans vid 
de två första uppgifterna, detta för att de arbetar individuellt. 
 
Grupp 3 
Gruppen består av tre pojkar och en flicka vid den första uppgiften. Efter denna byter en av 
pojkarna matematikgrupp till den lättare matematikboken. Flickan är ledaren under hela 
arbetets gång. Samarbetet i gruppen fungerar inte alls vid första uppgiften, det är endast en 
person som arbetar, ledaren, med lite hjälp från en av pojkarna. De andra två tillför inte 
gruppen någonting. Samarbetet förändras lite grann när en av pojkarna, som varit passiv, byter 
grupp till den lättare matematikboken. Sista uppgiften fördelar ledaren mellan 
gruppmedlemmarna. Detta gör att alla försöker följa med i arbetet, gruppen fungerar bättre på 
tre än fyra och förstår grupproblemet med samarbetssvårigheterna. 
 
Grupp 4  
Gruppen består av tre pojkar. Under första uppgiften tar en av pojkarna ledarrollen men i slutet 
byter gruppen ledare och han har ledarrollen under resten av arbetet. Gruppens samarbete 
fungerar inte bra, vissa i gruppen vill inte arbeta och detta gör att hela gruppen påverkas. Två 
av pojkarna försöker lösa uppgifterna tillsammans. 
 
Grupp 5 
Gruppen består av en flicka och två pojkar. En av pojkarna tar ledarrollen. Gruppen fungerar 
bra så länge ledaren inte är ur form, vilket visar sig vid andra uppgiften när han känner sig 
dålig. En av pojkarna kommer sent vid tredje uppgiften och han kommer därför inte med vid 
gruppens arbete. 
 
Grupp 6 
Gruppen består av fyra pojkar, men en av dem är sjuk vid första uppgiften. Gruppen får en 
ledare vid detta tillfälle, denne gör hela uppgiften själv med lite hjälp från en av pojkarna och 
den tredje pojken är passiv. Vid andra uppgiften kommer pojken som var sjuk och tar 
ledarrollen direkt. Pojken, som var ledare vid den förra uppgiften, gör ingenting medan de 
andra hjälper till. Tredje uppgiften arbetar ledarna tillsammans och löser uppgifterna. Gruppen 
har problem  med att samarbeta och eleverna arbetar helst två och två. 
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Grupp B 
 
Grupp 7 
Gruppen består av fyra pojkar vid den första uppgiften. Under den andra uppgiften flyttas en 
av pojkarna till grupp 11. Vid sista uppgiften arbetar delar av grupp 7 och grupp 11 
tillsammans. En av pojkarna tar ledarrollen vid de två första uppgifterna. Vid den tredje 
uppgiften är han sjuk så ledaren för grupp 11 tar rollen som ledare. Två i gruppen arbetar bra 
tillsammans, medan två är passiva vid den första uppgiften. Gruppen har svårt att koncentrera 
sig när något händer runt omkring dem i klassrummet. Under sista uppgiften arbetar bara en av 
gruppmedlemmarna.  
 
Grupp 8 
Denna grupp består av tre flickor och en pojke. En av flickorna tar ledarrollen och denna grupp 
arbetar mycket bra ihop och alla följer med i arbetet. Under första uppgiften placerar de om sig 
för att samarbetet ska fungera bättre, vilket det också gör. En av flickorna är passiv men följer 
ändå med, gruppen försöker få med henne i diskussionerna. Den sista uppgiften är gruppen 
uttråkad och vill byta grupp och stämningen blir därför sämre. 
 
Grupp 9 
Gruppen består av tre flickor och en pojke till en början, men en av flickorna väljer att sätta sig 
vid ett annat bord och får därför bilda grupp med en av flickorna som kommer sent. En av 
flickorna tar ledarrollen under hela tiden. När hon är tillfälligt borta påverkas gruppen negativt, 
de arbetar mycket sämre. Vid andra uppgiften börjar pojken att få vara med i gruppen och de 
samarbetar bättre, gruppen fungerar bra tillsammans. 
 
Grupp 10 
Gruppen består av två flickor och två pojkar. Ledarrollen tas av en av flickorna. Samarbetet i 
gruppen fungerar bra mellan flickorna medan pojkarna är passiva under hela arbetet. Flickorna 
försöker att få med dem några gånger men de ger till slut upp. 
 
Grupp 11 
Gruppen består av två flickor vid första uppgiften och vid den andra är de en flicka och en 
pojke, för att en av flickorna är frånvarande. Tredje gången är de tillsammans med grupp 7. 
Ledarrollen tar en flicka som är ledare hela tiden. Det är ledaren som arbetar, de andra är bara 
passiva. Gruppen fungerar inte alls. Ledaren försöker att få en diskussion om uppgifterna, men 
de andra vill inte. 
 

Resultatsammanfattning 

 
I grupp 1 är svårigheten att få ett bra samarbete i hela gruppen. När de i slutet placerar om sig 
kommer alla med i arbetet. Problemet i grupp 2 är att de saknar ledare ända till sista uppgiften. 
Grupp 3 klarar inte av att lösa uppgifterna tillsammans, de delar därför upp uppgifterna. Till en 
början har grupp 4 svårigheter med att bestämma vem som ska vara ledare. Grupp 5 arbetar 
bra tillsammans. I grupp 6 bildas två ledare som i slutändan lär sig att samarbeta med varandra 
och resten av gruppen kommer utanför.  
 
Den grupp som är minst koncentrerad av alla är grupp 7. De har svårt att få någonting gjort 
under grupparbetet. Grupp 8 fungerar bäst, alla i gruppen är med och diskuterar lösningar och 
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resultat under arbetets gång. Arbetet i grupp 9 fungerar bra så länge ledaren är närvarande. 
Efter att de arbetar ett tag kommer några i gruppen utanför. Den sämsta av grupperna är grupp 
11, de anser sig aldrig riktigt vara en grupp.  
 
 

Gruppuppgifterna 
 
Gruppernas resultat på gruppuppgifterna (bilaga 4.1-4.5) har vi sammanställt nedan. Det har vi 
gjort för att se om gruppernas förmåga att lösa uppgifterna förändras. 
 
 
Grupp A 
 
Grupp 1 
Denna grupp har problem med de två första uppgifterna. På den sista uppgiften gick det 
mycket bättre, de hade nästan alla rätt.  
 
Grupp 2 
Denna grupp har till en början problem med uppgifterna. Under den andra uppgiften blir 
gruppen bättre och vid den sista uppgiften har de nästan alla rätt. 
 
Grupp 3 
För denna grupp går det ganska bra under hela tiden. Resultatet är bra. 
 
Grupp 4 
Den här gruppen har många fel på uppgifterna och detta under alla gruppuppgifterna.  
 
Grupp 5 
Resultaten för denna grupp är bra. Den första uppgiften gick dåligt men sedan gick de andra 
uppgifterna bättre. 
 
Grupp 6 
Denna grupp har många fel på gruppuppgifterna. 
 
Grupp B 
 
Grupp 7 
Resultatet av uppgifterna är dåligt. De har få rätt på de tre gruppuppgifterna. 
 
Grupp 8  
Resultatet för denna grupp är bra. De flesta uppgifterna har de räknat rätt. 
 
Grupp 9 
Denna grupp har bra resultat på gruppuppgifterna. 
 
Grupp 10 
Gruppen har ett bra resultat på gruppuppgifterna. De har få fel.  
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Grupp 11 
Gruppen har ett dåligt resultat på alla gruppuppgifter. 
 

Elevernas utvärder ingar  
 
Detta är en sammanfattning på gruppens utvärderingar efter varje gruppuppgift. Eleverna har 
fyllt i ett utvärderingsformulär se bilaga 6 för att vi ska få veta vad de anser om uppgifterna, 
arbetssättet och gruppens arbete efter varje gruppuppgift. 
 
 
Grupp A 
 
Grupp 1  
Gruppen är nöjd med sitt resultat och sitt arbete. De tycker att uppgifterna är svåra och 
krångliga och de tycker till en början att arbetssättet är bra men de vill slutligen efter de tre 
uppgifterna jobba var för sig. 
 
Grupp 2 
De är nöjda med sitt resultat och de verkar bli mer positiva i utvärderingen av arbetet för varje 
gång. De tycker att uppgifterna är svåra. 
 
Grupp 3 
Denna grupp tycker inte att de kan samarbeta och att det alltid är någon i gruppen som inte 
arbetar. De tycker sig inte ha någon svårighet med uppgifterna. De vill byta grupp efter den 
sista uppgiften. 
 
Grupp 4 
Gruppens utvärdering blir mer negativ under arbetets gång. De skulle hellre vilja välja 
gruppmedlemmar själva och de har även problem med uppgifterna och det gör att arbetssättet 
blir tråkigt. 
 
Grupp 5 
Denna grupp är positiv till att arbeta i grupp och att arbeta med vardagsmatematik, deras 
samarbete fungerar bra under hela tiden. 
 
Grupp 6 
Denna grupp är negativ till arbetssättet, gruppens samarbete fungerar inte bra till en början 
men i slutet tycker de att det fungerar bättre. De tycker att uppgifterna bygger för mycket på 
varandra och det är lätt att få följdfel. 
 
Grupp B 
 
Grupp 7 
Gruppen tycker om arbetssättet, det är omväxlande att arbeta i grupp. De ansåg inte att 
uppgifterna var svåra.  
 
Grupp 8  
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De ansåg att det gick bra att arbeta i grupp men att de under tidens gång tycker att arbetssättet 
börjar bli tråkigt. Under den första lektionen är allting positivt och sedan tycker de att 
uppgifterna blir tråkigare. 
 
Grupp 9 
Denna grupp tycker om arbetssättet, de tycker inte alls om matematikboken. Samarbetet i 
gruppen tycker de går bra och de tycker att de är riktigt duktiga. 
Grupp 10 
De ansåg att gruppen inte fungerar bra, uppgifterna är bra men de vill ha ett papper var så att 
de kan lösa dem själva utan att arbeta i grupp. Arbetssättet tycker de är ganska bra men de 
känner på sig att provet närmar sig och vill arbeta mer i boken. 
 
Grupp 11 
Gruppen tycker att arbetet fungerar bra i början av arbetet och att uppgifterna är roliga. Under 
arbetets gång blir de mer negativa och vid sista utvärderingen tycker de inte om arbetssättet. 
 
 

Enkät 2  
 
I slutet av vår undersökning fick eleverna svara på en enkät (bilaga 2.2) för att vi skulle få veta 
vad de personligen tycker om de olika delarna som vår undersökning har tagit upp under dessa 
sju veckor. 
 
 
Fråga 1. Vad tycker du om indelningen av grupperna?  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Det är ett fåtal elever som tycker att det är bra indelning av grupperna, detta för att de har 
kommit i en bra grupp. De tycker även att det är nyttigt att få prova att arbeta i andra grupper 
än de grupper som de brukar arbeta i. Det var många som anser att de skulle få arbeta med de 
som de brukar arbeta med eftersom de redan lärt känna varandra och att de arbetar bättre då. 
De tycker även att de skulle få byta grupp oftare  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
Det positiva med att arbeta i grupp är att det är roligare och omväxlande än om de skulle 
arbeta själva. Det är bra med lottning eftersom ingen blir utanför. Det negativa med att arbeta i 
grupp är att frågorna blir svårare och att grupperna är ojämna och att en person får räkna för 
det mesta. Lottningen gör att det kan bli rena pojk- eller flickgrupper, de vill ha blandade 
grupper. De tycker att de lär sig mindre och grupperna är för stora och pratsamma. 
 
 
Fråga 2. Arbetade din grupp seriöst? 
 
Tabell 5. Elevernas svar på fråga fem. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 11 16 



21 

Nej 4 0 
Ibland 5 1 
Totalt 20 17 

 
Tabellen visar att de flesta elever tycker att de arbetat seriöst. 
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Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
De elever som anser att de arbetar seriöst i grupperna tycker att de arbetar bra ihop och att de 
löser alla uppgifter. En av grupperna anser att de försöker göra så att alla arbetar lika mycket 
och vissa grupper anser att vissa i grupperna arbetar. De som inte tycker att gruppen är seriös 
tycker inte att de kan samarbeta i gruppen och att det är tråkigt. Vissa grupper fördelar arbetet 
så att de andra kan göra annat under tiden och att de inte arbetar seriöst när uppgifterna är för 
svåra. 
   
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
Argumenten för de elever som svarar ja är att man måste vara seriös, engagera sig i arbetet och 
lösa alla tal. De diskuterar med varandra i gruppen och förklarar om det är någon som inte 
förstår, man lyssnar på varandra. Men när de är trötta, till exempel på morgonen, är de mindre 
seriösa. 
 
 
Fråga 3. Arbetade du seriöst i gruppen? 
 
Tabell 6. Elevernas svar på fråga tre. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 16 15 
Nej 1 0 
Ibland 3 2 
Totalt 20 17 

 
Tabellen visar att de flesta elever tycker att de arbetat seriöst 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Eleverna svarar på denna fråga att de är tvungna att arbeta seriöst för att få uppgifterna gjorda. 
Det är många som gör sitt bästa och att de hjälper till eller löser talen själva. Några tycker att 
de är seriösa ibland och att det är svårt att hjälpa till när de inte klarar av uppgifterna.  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
De som arbetade seriöst tycker att de hjälper varandra, deltar aktivt genom att lösa uppgifterna 
tillsammans och har egna åsikter. Vissa försöker att få gruppen att arbeta. 
 
 
Fråga 4. Bildades det någon ledare? 
 
Tabell 7. Elevernas svar på fråga fyra. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 6 6 
Nej 10 5 
Vet ej 4 6 
Totalt 20 17 

 



23 

Tabellen visar att det att det är fler elever i grupp A som inte tyckte att det bildades någon 
ledare och att det är några elever i båda grupperna som inte vet om det bildades någon.  
 
Fråga 5. Var det någon i gruppen som aldrig arbetade? Vad gjorde ni i gruppen då? 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Flertalet av svaren i enkäten är att det är någon i gruppen som aldrig arbetar och att de inte gör 
någonting åt det utan bara arbetar vidare. Några grupper tvingar dessa gruppmedlemmar att 
räkna några tal själva. En elev som inte gör någonting anser att gruppen inte kan samarbeta.   
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
 
De flesta tycker att alla arbetar i grupperna och de som inte tycker det delar upp uppgifterna 
inom gruppen eller bara nonchalerar dem. De som inte arbetar förstår inte frågorna och oftast 
gör inte gruppen något åt det. 
 
 
Fråga 6. Gav gruppens utvärdering något för er grupp? 
 
Tabell 8. Elevernas svar på fråga sex. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
Ja 2 1 
Nej 18 15 
Vet ej 0 1 
Totalt 20 17 

 
Tabellen visar att de flesta av eleverna i de båda grupperna inte tyckte att utvärderingarna gett 
någonting.  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Flertalet av svaren är att utvärderingen inte ger någonting, att det är onödigt och att de inte 
skriver så utförligt. De tycker inte att det förändrar någonting från gång till gång. Det var ett 
fåtal som svarar ja och de tycker att det är ett bra sätt att utvärdera men att det är svårt att vara 
kritisk mot varandra på en utvärdering som hela gruppen fyller i samtidigt. Det är även bra för 
samarbetet.  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
De flesta tycker inte att utvärderingen ger någonting, de förstår inte meningen med 
utvärderingen och det är en grupp som tycker att de vet hur gruppen fungerar ändå. Oftast 
skriver de samma saker varje gång och att de inte reflekterar över vad de gör.  
 
 
Fråga 7. Skulle du vilja arbeta så här en längre tid? 
 
Tabell 9. Elevernas svar på fråga sju. 
 

Svar Grupp A Grupp B 
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Ja 4 7 
Nej 16 10 
Totalt 20 17 

 
Tabellen visar att flertalet av eleverna inte skulle vilja arbeta på detta sätt.  
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Varför det är så många som svarade nej på denna fråga var för att de flesta inte vill jobba i 
dessa grupper. Eleverna vill byta grupper och då välja själva. Vissa tycker inte att det är ett bra 
arbetssätt eftersom alla inte arbetar i grupperna och att uppgifterna är kluriga. Några elever 
tycker inte att det är lika effektivt som att arbeta i boken. De som svarar ja tycker att det är 
roligt att slippa matematikboken och att det är lärorikt emellanåt att arbeta i grupp. 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
De som svarar ja tycker att det är roligt att arbeta på detta sätt men att de då skulle få välja 
grupper själva och ju fler hjärnor desto bättre resultat. De tycker även att det är roligt att gå 
ifrån boken men att de vill samtidigt räkna i boken för att inte komma efter i planeringen. 
Eleverna som svarar nej tycker att det är ett tråkigt arbetssätt, de vill hellre räkna i boken. De 
tycker att det skulle bli jobbigt att arbeta med detta en längre tid för att man blir trött av att 
sitta i en grupp. Det är svårt att se vilka som inte arbetar, det blir mer pratsamma i klassrummet 
och det blir oseriöst arbete. Man utgår hela tiden från vad gruppen kan och inte vad den 
enskilda individen kan.    
 
 
Fråga 8. Vad tyckte du om uppgifterna? Hur arbetade gruppen med dem? 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
De tycker att uppgifterna är väldigt svåra och kluriga men att de flesta gruppmedlemmarna 
hjälper varandra för att lösa dem. Vissa tycker att uppgifterna trots detta är bra tal och att de 
skulle kunna lösa dem bättre i andra grupper.   
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
Det positiva eleverna skriver om uppgifterna är att de är bra, aktuella, lätta att förstå och 
ganska svåra att räkna. De som är negativa tycker att uppgifterna är konstiga för att de bygger 
på varandra och att det är svåra att lösa. 
 
 
Fråga 9. Hur tycker du att en perfekt grupp ska vara? 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Denna grupp tycker att en perfekt grupp ska vilja samarbeta och att medlemmarna ska vara på 
samma nivå i ämnet. De tycker att alla ska göra sitt bästa och att stämningen i gruppen ska 
vara på topp. Att alla ska vara bra kompisar är viktigt för denna grupp och helst skulle gruppen 
även bestå av en person som är riktigt duktig. Alla ska få hjälpa till lika mycket. 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
En perfekt grupp ska innehålla ungefär två till tre personer blandat pojkar och flickor som 
ligger på samma eller ungefär likadan kunskapsnivå i matematik. Gruppen ska vara flitig, seriös 
och alla i gruppen ska klara av någon uppgift. Man ska i gruppen engagera sig och lyssna på 
vad de andra säger. Men vad säger att en grupp är perfekt och en annan inte? 
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Fråga 10. Finns det något positivt att skriva om din grupp? 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Det positiva som kom fram i enkäten är att de försökt, att de samarbetar bra ihop och att de 
hjälper varandra med att lösa uppgifterna. De kommer bra överens i gruppen. 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
Det positiva som kommer fram i enkäten var att vissa grupper har roligt ihop och diskuterar 
alla svaren. Vissa tycker att de är duktiga och att de samarbetar bra ihop. 
 
 
Fråga 11. Finns det något negativt att skriva om din grupp? 
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp A:  
Eleverna tycker inte om att inte alla i gruppen arbetar och att gruppen samarbetar dåligt. Vissa 
elever förstår inte frågorna och de tycker att det är svårt att komma igång i början på 
lektionen.  
 
Sammanställning av elevkommentarer i grupp B:  
De flesta har inget negativt att säga om sin grupp men de som svarar på frågan tycker att de 
arbetar dåligt när de är trötta, att de inte är koncentrerade ibland och att det i vissa grupper 
bara är några som arbetar. De pratar alldeles för mycket istället för att arbeta och samarbetar 
då dåligt. 
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Diskussion 
 
Här nedan kommer vår diskussion av vårt resultat. Vi tar upp arbetets reliabilitet, validitet, 
resultatdiskussion och fortsatt forskning. 
 

Reliabilitet 
 
Reliabilitet förklarar arbetets tillförlitlighet och noggrannhet  vid undersökningen. Vi använder 
oss av enkäter, observationer med observationsschema och gruppernas utvärderingar. Dessa 
mätmetoder tycker vi ger tillräckligt med material för att vi ska kunna utläsa ett tillförlitligt 
resultat, eftersom både elever och praktikanter får utvärdera resultatet av gruppens arbete. 
 
Vi tror att enkäterna ger ett tillförlitligt resultat för att eleverna ger egna kommentarer efter de 
flesta frågorna. Vi har valt att dela ut enkäten i början av lektionen, detta för att eleverna ska ta 
god tid på sig att svara på frågorna och inte stressa igenom dem för att få sluta. Däremot är 
möjligheterna stora att de har diskuterat frågorna tillsammans med närmaste bänkkamrat. 
Något mer som kan påverka eleverna är att de inte vågar skriva sin åsikt när de är tvungna att 
ange sitt namn. Om det istället är anonyma svar kanske de svarar annorlunda. Vid det första 
enkättillfället känner inte eleverna oss praktikanter så väl och det kan göra att vissa elever inte 
vågar fråga om de inte förstår frågan. Vi anser att frågorna på den första enkäten kan 
misstolkas, vi fick ändå de svar vi förväntade oss att få. I den andra enkäten är det några av 
frågorna som eleverna kan missuppfatta och detta gör att resultatet på dessa är mindre 
tillförlitliga. 
  
Efter varje gruppuppgift sammanfattar vi våra observationsscheman, detta för att vi har det 
färskt i minnet och inte ska glömma viktiga detaljer. Vi tror ändå att vi kan ha missuppfattat 
situationer eller inte riktigt hört hur diskussionen gick i grupperna. Observationerna är utifrån 
våra egna perspektiv, hur vi uppfattar vissa situationer. Våra personliga åsikter kan stärkas av 
att vi observerar samma grupp hela tiden. Vi tror ändå att det är den bästa lösningen, eftersom 
syftet är att vi ska se hur gruppen förändras under arbetets gång. Vi anser att reliabiliteten är 
god vad gäller observationen. 
 
Gruppens utvärdering är den del som är väldigt svår att bedöma tillförlitligheten på, därför 
försöker vi få elevernas och gruppens uppfattning muntligt vad de tycker om grupparbetet. En 
nackdel var att det skriftliga momentet skedde i slutet av lektionen och eleverna inte tog sig tid 
att göra det ordentligt. Många grupper visste inte meningen med utvärderingen och vi skulle ha 
varit tydligare med att berätta det för att få ett tillförlitligare resultat. Ett problem kan vara att 
utvärderingen var för hela gruppen och de vågar kanske inte säga vad de egentligen tycker om 
gruppens arbete. 
 
Vi har endast utfört tre gruppuppgifter under vår slutpraktik och vi hade inte möjligheten att 
utföra fler, detta för att eleverna var i behov av att byta grupper. Vi ansåg att det inte skulle ge 
något mer för vår undersökning. Vi var bundna till deras planering och våra sju veckor på 
skolan. Vårt resultat skulle kanske ha blivit mer tillförlitligt om vi kunnat utföra fler 
gruppuppgifter, men vi anser ändå att vi har fått ut ett resultat i vår undersökning. 
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Validitet 
 
Validiteten ifrågasätter om vi kan mäta vår undersökning på något annat sätt och om vi vinner 
något på det. Vi tycker att våra mätmetoder har gett ett tillförlitligt resultat, men vi har även 
kunnat utföra intervjuer när vi utfört enkäterna, för att bekräfta det vi kommer fram till i vår 
undersökning. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill skapa inlärningstillfällen i matematik. Under vår 
slutpraktik undersökte vi hur grupparbete utvecklar elevernas vilja och även förmåga att 
samarbeta. 
 
Vi genomförde vår undersökning i två klasser, i år 8. Vår handledare undervisar år 8 och 9 i 
matematik och vi valde år 8 därför att vi skulle få mer utrymme för vår undersökning i de 
klasserna. Vi valde att göra vår undersökning i dessa klasser, för att vi tror att det skulle ge ett 
mer tillförlitligt resultat. 
 
Vi använde den första enkäten för att få en uppfattning av de olika klasserna, hur deras intresse 
var för grupparbete och matematik. Resultatet av denna enkät var att vi kom fram till att 
eleverna i grupp A är inte vana att arbeta i grupp, det är däremot grupp B, men de har under 
dessa arbeten använt sig av boken. De har fått välja sina gruppmedlemmar själva, det kom 
också fram i enkäten att några av eleverna hellre arbetade enskilt. I grupp A arbetar två 
parallellklasser ihop och det har de gjort från och med höstterminens start, under årskurs 7 var 
de grupperade klassvis. De var alltså mitt i en grupprocess redan när vi började vår 
undersökning. Detta tar Maltén (1992) upp när kan talar om de olika stadierna i 
grupprocesserna. Grupp A är i den så kallade smekmånaden när de håller på att lära känna 
varandra. Däremot i grupp B består de av en helklass som var vana att arbeta med varandra. 
Och enligt Maltén (1992) har de kommit till de stadier där de koncentrerar sig på relationerna 
inom grupperna. 
 
Observationerna är den del av vårt arbete som vi anser ger det tillförlitligaste resultatet. Därför 
att våra enkäter inte mäter skillnaderna på eleverna i början och i slutet av grupparbetet. Våra 
observationer är huvuddelen av våra mätmetoder, det är också dessa vi utgår från när vi 
undersöker hur grupparbetet utvecklar elevernas förmåga och vilja att samarbeta. Genom 
observationerna av grupperna har vi sett dem utvecklas. Grupprocesserna tar olika tid, 
beroende på vilka roller som grupperna innehåller. Den grupp som inte haft någon ledare i 
början, har också haft svårare att samarbeta och att få något gjort, som grupp 2, det är inte 
förrän ledaren bildats som arbetet börjar att fungera bra. Grupp 1 och 6 som hade två ledare 
hade istället svårt att bestämma vem som skulle vara ledare, det var inte förrän dessa lärde sig 
att samarbeta som de kom igång med arbetet. De grupper där arbetet fungerade bäst enligt vår 
mening var de som hade en stark och klar ledare. Det var inga oklarheter inom grupperna om 
vem skulle göra vad, exempel på detta är grupp 5, 8, 9 och 10. Dessa grupper tyckte efter de 
tre gruppuppgifterna att det skulle ske en gruppförändring, vi tror att detta kan bero på att 
grupperna utvecklas nämnvärt i sitt sätt arbeta och att de ville arbeta med någon annan. Där 
arbetet inte fungerar och där ledaren inte får ordning på resten av gruppen, är de grupper som 
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arbetat sämst tillsammans och därmed inte heller utvecklats. Vi tycker att exempel på dessa 
grupper är 3, 4, 7, 9 och 11. Dessa grupper kan ha fått ett bra resultat, men gruppen har inte 
utfört arbetet tillsammans, utan några enskilda gruppmedlemmar har utfört arbetet. Vi tycker 
att vissa av eleverna utvecklats enskilt, vilket är positivt. Enligt Eklund (1996) är det svårt, när 
man väl får en roll i en grupp att byta, vilket vi kan se i de olika grupperna. Exempel på detta 
är de två ledarna i grupp 6 eller de utomstående i grupp 9 som inte kommer med i arbetet. 
 
Vi tyckte eleverna utförde utvärderingarna på ett dåligt sätt. De skriver inte så utförligt hur 
arbetet hade gått och det är svårt att se någon utveckling på det som de lämnat in. När de fick 
instruktioner om utvärderingarna var de så stressade över det nya arbetssättet och hade då 
svårt att reflektera på vad vi sade. Däremot fick vi bra respons på vad de tyckte om 
uppgifterna. Den största delen av gruppens utveckling i samarbete har vi kunnat urskilja i våra 
observationer. Flera av grupperna enligt utvärderingen ville byta arbetssätt, detta tror vi beror 
på att det uppstått konflikter som de inte skulle vilja lösa. Enligt Eklund (1996) kommer de 
svaga sidorna fram vid konflikter och gruppen har svårt att enas, man lyssnar inte på varandra 
och andras förslag förvrängs. 
 
Med den sista enkäten ville vi veta hur de uppfattat arbetssättet under de sju veckorna. Vi 
tycker att grupperna är positiva till arbetssättet, men det som gör de flesta negativa är 
gruppindelningen. Vissa tyckte att det var bra med lottning för att de kommer lättare med i en 
grupp, medan andra tyckte att det var större risk att komma med i en sämre grupp. Eleverna 
ansåg att en bra grupp ligger på samma kunskapsnivå och då måste vi som lärare fundera på 
hur gruppsammansättningen ska gå till. Under denna undersökning tyckte vi det var viktigare 
med grupprocessen med elever som ligger på olika nivåer. Enligt Eklund (1996) ska en grupp 
inneha olika kompetenser för att de ska kunna komplettera varandra. I början av grupparbetet 
får man ofta känslan av att det inte blir något gjort och att man pratar bort tiden, men detta är 
ett steg i utveckling för att man ska hitta sina roller i gruppen. Beroende på ledaren, 
uppgifterna och miljön gruppen befinner sig i, utvecklas man olika. 
 
Enligt styrdokumenten skall undervisningen i matematik ge eleverna möjlighet att utföra och 
kommunicera matematik i situationer som är meningsfulla och relevanta. Därför har vi i våra 
gruppuppgifter valt att göra dem så vardagliga som möjligt, för att eleverna ska känna igen 
situationerna och få en ökad förståelse för omgivningen kring matematik. Att matematik är 
något som man inte bara använder i skolan, utan även när man till exempel skall söka arbete, 
flytta eller åka på semester. Vi har även valt att ta med hur det gick för de olika grupperna vid 
gruppuppgifterna. Det är många grupper som inte utvecklats så mycket under själva arbetet i 
grupp. Det är ändå några som klarar sig ganska bra och till och med mycket bra. De grupper 
som arbetar mycket bra kommer direkt igång med sitt samarbete medan det i de andra 
grupperna genast uppstår en slags konflikt i gruppen. Antingen gäller det vem som ska ha 
ledarrollen, omställningen till ett nytt arbetssätt eller kanske det är problem med att få gruppen 
att vilja arbeta som gör att det går dåligt för vissa grupper. Ibland kan det även vara det att 
eleven inte har tillräckligt med kunskaper i matematik för att kunna diskutera olika lösningar, 
eftersom han eller hon inte vet hur man skulle kunna lösa talet. 
 
Vi tycker att syftet med vårt examensarbete är uppnått. Vi har fått undersöka ett 
inlärningstillfälle i matematik och tycker att det har gett både oss och eleverna någonting. 
Eleverna har förstått hur viktigt det är att samarbete fungerar i grupp för att man ska få 
tillfredsställande resultat. Att gruppen tycker att det är roligt att arbeta tillsammans är även en 
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viktig del i grupprocesserna. Arbetet tillsammans med eleverna har gett oss en uppfattning om 
hur grupparbete kan fungera i olika grupper och vad vi ska tänka på vid fortsatt arbete i grupp. 
 
 

For tsatt forskning 
 
Ifall vi skulle fortsätta med vår undersökning skulle vi arbeta på samma sätt, men eleverna 
skulle ha fått byta grupper. Vi skulle även kunna se skillnader på enskilda elever, hur detta 
arbetssätt passar just den eleven utifrån hans eller hennes sätt att anpassa sig till situationen. 
Om vår undersökning hade pågått under en länge tid skulle vi ha velat att varje grupp fått 
redovisa sitt resultat inför andra grupper och hela klassen. 
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar och elever  
 
Till förälder med barn i klass... 
 
 
Hej! 
Vi är två lärarkandidater som går sista terminen på vår utbildning, grundskollärare 4-9 med 
inriktning på matematik och de naturvetenskapliga ämnena vid Luleå tekniska universitet. I 
utbildningen ingår ett examensarbete som skall utföras i en klass. Under vårterminen har vi 
skrivit ihop den teoretiska delen och veckorna 42-48 kommer vi att genomföra den praktiska 
delen av arbetet i ert barns klass. 
 
Vi ska undersöka möjligheterna att arbeta i grupp i ämnet matematik. Genom enkäter, 
intervjuer och observationer under lektionstid skall vi samla in material vilket vi sedan skall 
sammanställa i en rapport. Alla enskilda resultat kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Vi ser fram emot dessa praktikveckor tillsammans med ert barn. Om ni har frågor om vårt 
examensarbete får ni gärna kontakta någon av oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Anna Brändström 
Jessica Lindmark  
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Enkät 1 
 
Kryssa i ditt svarsalternativ, endast ett svar/fråga och skriv gärna en kommentar. 
 
 
��� Brukar du jobba med någon under matematiklektionerna? 
 

❑  Ja ❑  Nej ❑  Ibland 
 
Hur många brukar ni vara i så fall?......................................................................................  
 
 
� �� Tycker du om att arbeta i grupp i matematik? 
 
 ❑ Ja ❑ Nej ❑  Ibland 
 

Varför?............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

 
 
� �� Tycker du att matematik är ett roligt ämne? 
 
 ❑  Ja ❑  Nej ❑  Ibland 
 

Varför?............................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

 
 
� �� Har du fått arbeta med problemlösning under matematiklektionen? 
 

❑  Ja ❑  Nej ❑  Vet ej 
 

Om ja, vad tyckte du?......................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
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Enkät 2 
 
Namn:.................................  Klass:......................   
 
 
1. Vad tycker du om indelningen av grupperna? 

 
Positivt?........................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
Negativt? .....................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 
 
2. Arbetade din grupp seriöst? 

 
❑  Ja                   ❑  Nej               ❑  Ibland 
 
På vilket sätt?................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 
 
3. Arbetade du seriöst i gruppen? 

 
❑  Ja                  ❑  Nej                ❑  Ibland 
 
På vilket sätt?................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 
 
4. Bildades det någon ledare? 

 
❑  Ja                  ❑  Nej                ❑  Vet ej 

 
 
5. Var det någon i gruppen som aldrig arbetade? Vad gjorde ni i gruppen då? 
 .....................................................................................................................................  
 
 
6. Gav gruppens utvärdering något för er grupp?  
 

❑  Ja             ❑  Nej                ❑  Vet ej 
 
 På vilket sätt?................................................................................................................

.....................................................................................................................................  
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7. Skulle du vilja arbeta så här en längre tid? 
 

❑  Ja             ❑  Nej 
 
 Varför?.........................................................................................................................

.....................................................................................................................................  
 
 
8. Vad tyckte du om uppgifterna? Hur arbetade gruppen med dem? .................................

.....................................................................................................................................  
 
 
9. Hur tycker du att en perfekt grupp ska vara? ................................................................

.....................................................................................................................................  
 
 
10. Finns det något positivt att skriva om din grupp? .........................................................

.....................................................................................................................................  
 
 
11. Finns det något negativt att skriva om din grupp? .........................................................

.....................................................................................................................................  
 
 
12. Annat? .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................  
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Upplägget av lektionerna 
 
Gruppuppgift 1 i grupp A och B 
 
Tid: 60 min 
 
M ålsättning:  
Att eleverna ska få träna sig i att arbeta i grupp med klasskamrater de kanske aldrig tidigare 
arbetet med. De ska även få testa sina kunskaper med blandade uppgifter som inte kommer 
från det avsnitt som behandlas i boken.  
 
Utförande: 
Denna lektion började vi med att dela upp eleverna i grupper genom lottdragning. Eleverna 
fick dra en lott var och fick sedan gå till de platser som vi hade bestämt att varje grupp skulle 
vara placerad på. De fick sedan gruppuppgiften medan vi förklarade vad de skulle göra och 
sedan berättade vi för dem att de även skulle utvärdera sig själva på ett papper som de lämnar 
in.   
 
Utvärdering: 
Gruppindelningen: 
Det var inga oroligheter som uppstod vid gruppbildningen, ingen  av eleverna vägrade eller 
hade någon diskussion om sammansättningen, kanske för att det skedde med hjälp av lottning. 
Placeringen av grupperna var lyckad, de satt på bra avstånd från varandra på hörnen av tre 
långa bord. De höll sig inom gruppen och vi hade delat upp så att en lärare satt vid ett bord 
och hade hand om två grupper, vilket var bra för dem. De elever som inte var närvarande ska 
vi placera ut inom de grupper som innehåller få och svaga elever, detta för att stärka dessa 
grupper. De svaga eleverna som hamnade i samma grupp hade svårt att komma igång och det 
fanns ingen självklar ledare från början. 
 
Uppgiften: 
Man bör tänka noga på hur man formulerar sig i skrift och tal som lärare vilket vi blev 
uppmärksammade på av eleverna. Lektionstiden var kort, de hade behövt mer tid att komma 
in i uppgiften. Tiden kan vara svårt att ändra på eftersom deras lektioner endast är 60 minuter 
och ofta ska det vara en kort genomgång innan arbetet startar. 
 
Observationen: 
Arbetssättet med observationsschema (bilaga 5) kändes bra och det var riktigt roligt att 
använda sig av det och samtidigt se hur arbetet gick hos eleverna. Då hade man stolpar att gå 
efter istället för att ha ett tomt blad och vi kunde få ut den informationen vi ville ha. Eleverna 
kände sig inte alls inspekterade och skulle inte ha arbetat annorlunda. Det kändes mycket 
bättre att arbeta på det här sättet än att använda sig av videokamera eller bandspelare. 
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Redovisningen: 
Vi fick flera bra redovisningar från grupperna men några bristfälliga. Vi ska till nästa gång ha 
konstruerat ett utvärderingspapper som de kan fylla i sina kommentarer i, detta tror vi kan 
förbättra redovisningen.  
 
 
Gruppuppgift 2 i grupp A och B  
 
Tid: 60 min 
 
M ålsättning:  
Att eleverna ska fortsätta att träna sig i att arbeta i grupp. De ska även få testa sina kunskaper 
med blandade uppgifter som inte kommer från det avsnitt som behandlas i boken.  
 
Utförande: 
Denna lektion startar vi direkt med att be dem sätta sig i grupperna och påminner dem om 
vem de hade i sin grupp. Vi delade sedan ut den andra gruppuppgiften och de börjar arbeta. I 
slutet av arbetet delade vi även ut ett utvärderingspapper som gruppen skulle fylla i och lämna 
in när lektionen var slut. 
 
Utvärdering: 
Gruppindelningen: 
Elever som var frånvarande under den första lektionen placerade vi ut i de grupper vi ansåg 
behöva en elev till. Dessutom hade två elever bytt matematikgrupp och detta  innebar att vi 
fick se till så att alla grupper innehöll åtminstone tre elever och att vi sedan kunde placera ut 
de återstående.  
 
Uppgiften: 
Det var bra att vi hade delat upp uppgiften i flera små uppgifter, de verkade tycka bättre om 
dessa uppgifter än den första. Eleverna tyckte att denna uppgift var väldigt 
verklighetsanpassad. Grupperna behövde hela lektionen till att lösa uppgifterna.  
 
Observationen: 
Eleverna funderade över vad vi egentligen antecknade om dem. Vi observatörer insåg att vi 
kunde modifiera schemat vi antecknar i. Vi har blivit mer vana att observera eleverna. 
 
Redovisningen: 
Denna gång delade vi ut ett redovisningspapper som de skulle anteckna på och lämna in. Det 
fungerade bättre än när de var utan. Vid redovisningen var det lättare att följa deras tänkande 
under deras lösning av uppgifterna.  
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Gruppuppgift 3 i grupp A och B  
 
Tid: 60 min 
 
M ålsättning:  
Att eleverna ska fortsätta att  träna sig i att arbeta i grupp. De ska även få testa sina kunskaper 
med blandade uppgifter som inte kommer från det avsnitt som behandlas i boken.   
 
Utförande: 
Denna lektion ser ut som grupplektion två, de sätter sig i grupperna och vi delar ut 
gruppuppgifterna som de ska arbeta med. 
 
Utvärdering: 
Gruppindelningen: 
Eleverna börjar vilja byta grupper nu. Vissa elever tyckte att det var jobbigt att jobba i de 
utlottade grupperna och om vi hade fortsatt arbeta på detta sätt så hade vi antagligen bytt 
grupper efter denna lektion.    
 
Uppgiften: 
Denna lektion gick det fortare för grupperna att bli klara med sina uppgifter. Detta kan bero 
på att de har börjat att vänja sig vid arbetssättet och att gruppmedlemmarna har hittat sina 
roller. De har börjat att använda miniräknare och detta märks på resultatet av uppgifterna och 
de fastnar inte på uträkningen, detta kan även vara en av orsakerna till att de hann uppgifterna 
klart så fort.   
 
Observationen: 
Vi tog idag upp att vi observerade varje grupp och det var flera som inte hade märkt detta. 
 
Redovisningen: 
Eleverna är nu vana att lämna in denna del och vi behövde inte påminna dem. 
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Uppgifter 
 
Gruppuppgift 1 
 
1. Lisa har sparat 15% av sin månadspeng i en bankbok sedan hon var 13 år gammal.  
 
Total månadspeng: 
1994-1995 300kr 
1996-1997 500kr 
1998-1999 750kr (tom idag) 
 
Under alla dessa år har hon även fått 20 000 kr i julklappspengar. Räntan på banken är totalt 
3000 kr. Hur mycket har hon på kontot idag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hennes föräldrar kräver att om hon ska bo hemma efter gymnasiet måste hon betala för mat 
och husrum. De vill ha 1500 kr i månaden, hur länge skulle Lisa kunna bo hemma för de 
pengar hon har på banken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Lisa måste bestämma vad hon vill göra efter gymnasiet. Hon funderar på olika möjligheter. 
 
Studera vidare på universitet i Stockholm. När hon studerar kommer hon att ta ett studielån på 
5400 kr och ett studiebidrag på 2000 kr. 
 
Ta ett arbete som kioskbiträde där hon jobbar 35 timmar i veckan med en timlön på 75 kr. 
 
Jobba som au-pair i London med 10 pund i veckan. Ett pund är värt 13,37kr. 
 
Att arbeta 70 % som telefonist på ett företag och ha 85 kr/timme, en full arbetsdag är 8 
timmar. 
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Gruppuppgift 2 
 
SEM ESTERRESA TILL K RETA! 
 
Familjen Berg bestående av Thomas, Anneli, Simon 3 år, Emil 5 år och Lisa 18 år planerar att 
åka på semester en vecka till Kreta. De har sparat 28 000 kr till resan. De har semester från 
den 18/6 till och med den 14/7.  
 
1. Hur många dagar är de lediga?  
 
 
 
 
Familjen Berg ska vara borta i en vecka och de ska bo på ett lägenhetshotell som heter Cretan 
Sun. De upptäcker till sin glädje att barn som är fem år och yngre bara behöver betala halva 
priset men att det tillkommer ett tillägg eftersom de åker direktflyg från Luleå. Lisa erbjuder 
sig att sova i extrasängen vilket kostar 300 kronor. 
 
2. Vilket datum och vilken tid går planet?  
 
 
 
 
3. Hur mycket kostar resan för varje person?  
 
 
 
 
4. Hur mycket kostar resan för hela familjen?  
 
 
 
 
5. Hur mycket pengar blir över till reskassan (pengar som går till bland annat mat och nöjen)?  
 
 
 
 
När man reser med flyg får man högst ha 20 kg bagage med sig per person. Thomas väger 
väskorna när de packat klart. Hans väska väger 27 kg. Annelis väska väger 21500 g, Emils 
väger 10 kg och 2 hg, Simons väska väger 3300 gram och Lisas väska väger 19800 g.  
 
6. Hur mycket väger väskorna tillsammans?  
 
 
 
 
7. Får de lov att ha med sig så mycket packning? Visa hur ni tänker.  
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När klockan är 12.00 här i Sverige är den 13.00 i Grekland. De åker från Luleå enligt 
tidtabell. 
 
8. När är de framme grekisk tid?  
 
 
 
 
På Kreta är det väldigt varmt vid den här tiden på året. När familjen Berg ligger på stranden 
dricker var och en 1 burk coca-cola om dagen. Varje burk innehåller 33 cl.  
 
9. Ungefär hur många liter coca-cola dricker hela familjen på en vecka?  
 
 
 
 
Lisa och Anneli är ute och simmar i havet. Avståndet mellan dem är 400m. När Lisa simmar 
4m mot Anneli åker hon sedan tillbaka 3m med vågorna.  
 
10. Hur långt har Lisa simmat totalt när hon kommit fram till Anneli?  
 
 
 
 
Anneli vill gärna köpa någon souvenir. Hon hittar en typisk grekisk porslinsdocka. Den kostar 
900 drachmer. 1 krona = 30 drachmer.  
 
11. Hur mycket får Anneli betala för dockan i svenska pengar?  
 
 
 
 
Emil vill växla de sista 8 kronorna han har till drachmer. Han får ju så mycket mer pengar då, 
tycker han.  
 
12. Hur många drachmer får han?  
 
 
 
 
När de ska åka hem är planet försenat tre timmar och en kvart. Det tar 30 minuter med buss ut 
till flygplatsen. De lämnar hotellrummet klockan 9.00. De tänker då gå och ta ett sista dopp i 
havet.  
 
13. Hur lång tid har de på sig från att de lämnat hotellrummet till dess att bussen kommer och 
hämtar dem? Berätta hur ni tänker.  
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14. När landar de i Sverige igen (svensk tid)? 
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Gruppuppgift 3 
 
Au-pair 
 
1. Lisa har börjat att arbeta som au-pair, hon tjänar 9 pund per dag. En pund är 13,8 kr, hur 
mycket tjänar hon per vecka om hon arbetar 7,5 timme per dag, även helger? 
 
 
2. Lisa får bo i familjens separata gästlägenhet. Beräkna lägenhetens area. 

     
 
 
3. Lisa sätter in 1/8 av sin inkomst på banken. Hur mycket är det? 
 
 
 
 
 
 
4. Lisa och hennes nyvunna vänner bestämmer sig för att gå ut och äta på stan. Alla ville har 
pizza. De flesta beställde pizzor för 90 kr per styck, de övriga beställde var sin för 70 kr. 
Tillsammans kostade pizzorna precis 1000 kr. Hur många var de i sällskapet? 
 
 
 
 
 
 
5. På en flygresa hem satt Lisa bredvid en snygg pojke. Hur gammal är du? frågade Lisa. För 
två dagar sedan var jag 29 år, blev svaret och nästa år blir jag 32 år. Vilket datum var det den 
dag de var ute och flög?
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K ioskbiträde 
 
1. Lisa tjänar 75 kronor per timme och hon arbetar 35 timmar i veckan. Hur mycket tjänar hon 
per vecka? 
 
 
 
 
 
 
2. 33 % av lönen går till skatt. Hur mycket pengar har hon kvar i månaden efter skatt? (En 
månad består ungefär av 4 veckor). 
 
 
 
 
 
3. Lisa bestämmer sig för att flytta hemifrån, hon har hittat en lägenhet. Beräkna lägenhetens 
area. 

     
 
4. Lägenheten kostar 52 kr/m2. Vad kostar den per månad? 
 
 
 
 
 
 
5. Lisa sätter in 1/8 av sin lön på ICA-kortet. Hur mycket är det? 
 
 
 
 
 
 
6. En dag efter jobbet träffades Lisa och hennes kompisar för att äta middag på stan. Alla vill 
ha pizza, de flesta beställde pizza för 90 kr per styck. De övriga beställde var sin för 70 kr. 
Tillsammans kostade pizzorna precis 1000 kr. Hur många var de i sällskapet? 
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Studerande 
 
1. Lisa studerar och får då 2000 kr i bidrag och 5400 kr i lån per månad. Hur stor del är 
bidraget i procent av det hela hon får per månad? Hur stor del är det på ett år? 
 
 
 
 
 
 
 
2. Lisa bestämmer sig för att flytta hemifrån, hon har hittat en lägenhet. Beräkna lägenhetens 
area. 

     
 
3. Lägenheten kostar 52 kr/m2. Vad kostar den per månad? 
 
 
 
 
 
 
4. Lisa sätter in 1/8 av sin inkomst per månad på ICA-kortet. Hur mycket är det? 
 
 
 
 
 
 
5. En dag efter jobbet träffas Lisa och hennes kompisar för att äta middag på stan. Alla vill ha 
pizza, de flesta beställde pizza för 90 kr per styck. De övriga beställde var sin för 70 kr. 
Tillsammans kostade pizzorna precis 1000 kr. Hur många var de i sällskapet? 
 
 
 
 
 
6. Lisa samtalar med en klasskompis, som hon just lärt känna. Lisa undrar hur gammal han 
är? För två dagar sedan var jag 29 år, blev svaret och nästa år blir jag 32 år. Vilket datum satt 
de och pratade? 
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OBSERVATIONSSCHEM A 

 
Gr upp nr :  Datum: 

Hur inleder de gruppuppgiften? 
 

 

Bildas det någon ledare? Hur? 
 

 

Arbetar alla? 
 

 

Vem pratar mest/minst? 
 

 

Antecknas det enskilt eller 
gruppvis? 

 

Vad är det för stämning? 
 

 

Hur arbetar de ihop? 
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Utvärderingsformulär 
 
REDOVISNING 
 
Grupp: 
 
Närvaro: 
 
 
 
 
 
 
 
Utvärdering av gruppen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsikter om uppgifterna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsikter om arbetssättet: 
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Tidsplan 
   
Termin Datum Del 
   
7 15 december 1998 Sista inlämningdatum för PM 
   
8 31 maj 1999 Bakgrund, metod och syfte 

godkänt 
 v.41 

 
Enkät 1( bilaga 2.1) 
klassbrev (bilaga 1) 

   
9 v.42-48 Genomförande av 

undersökning  
   
 v.42 Prov på föregående avsnitt 
   
 v.43 Grupp A och B gruppuppgift 1 

(bilaga 4.1) 
   
 v.44 Grupp A och B omprov  
   
 v.44-45 Fyra dagar lov 
   
 v.45 Grupp A och B gruppuppgift 2 

(bilaga 4.2) 
   
 v.46 Grupp A och B gruppuppgift 3 

(bilaga 4.3-4.5) 
   
 v.47 Grupp A Enkät 2 (bilaga 2.2) 

 
   
 v.48 Grupp B Enkät 2 (bilaga 2.2) 
   
 v.49-50 Rapporten sammanställs 
   
 1999-12-13 Inlämning av rapporten 
   
 1999-12-15  Slutseminarium 
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Observationerna 
 
Detta är observationerna från våra gruppuppgifter, en mer utförlig text över varje 
gruppuppgift. 
 
Gruppuppgift 1 
 
Grupp A 
 
Grupp 1: (Två pojkar och en flicka) 
Flickan och en pojke börjar att arbeta tillsammans på en gång.  Pojken är ledare. Den tredje 
pojken sitter för sig själv och går tillslut iväg. Flickan och pojken arbetar vidare och när 
pojken kommer tillbaka, efter att ledaren ropat in honom, fortsätter han att vara passiv. 
Gruppen antecknar gruppvis och det är en positiv stämning. Ledaren arbetar mest tills flickan 
också vill vara med och sätter igång att kolla hans räkningar och samarbetet mellan dessa två 
blir bättre medan den tredje är utanför. 
  
Grupp 2: (Tre pojkar) 
Gruppuppgiften inleds med att alla läser igenom enskilt, de väntar sedan på att gruppen 
mittemot ska lösa den första uppgiften så att de inte behöver räkna något. De inser att de inte 
kommer att bli tilldelade svaret från den gruppen och två av pojkarna i gruppen börjar att 
försöka lösa problemet själva medan den tredje inte gör någonting. Ingen ledare bildas. Två 
pojkar jobbar ihop medan den tredje arbetar självständigt. Gruppen antecknar inte 
tillsammans, två gemensamt och en själv. Det är en negativ stämning i gruppen eftersom en 
av dem inte anser sig kunna något och hjälper då inte till. Gruppen arbetar inte bra ihop men 
två försöker i alla fall. 
 
Grupp 3: (Tre pojkar och en flicka) 
De startar med att läsa igenom uppgifterna och flickan börjar att räkna. De andra hänger inte 
med och slutar att ens fundera på hur man skulle kunna lösa uppgiften. En av dessa andra 
pojkarna, kommer slutligen med i uträkningen och flickan och pojken pratar lite sinsemellan. 
De två andra pojkarna kommer väldigt utanför och gör allt annat än räknar. Gruppen har 
ingen riktig ledare som styr upp arbetet. De pratar inte så mycket matematik inom gruppen, 
väl om andra saker. Flickan antecknar under tiden hon räknar. En av pojkarna, som inte gör 
någonting börjar vilja vara med, men flickan och pojken, som redan räknat ett tag, vill inte 
delge sina resultat. Pojken fångar dock upp några siffror som han skriver ner på sitt papper 
trots att de inte alls är de rätta svaren på frågorna eftersom han inte ens vet vilken uppgift de 
är på. Stämningen i gruppen var inte alls bra,  de samarbetade väldigt dåligt. 
 
Grupp 4 (Tre pojkar) 
Deras första reaktion var att de inte kan någonting men efter lite hjälp från läraren så kommer 
de igång med arbetet. En av pojkarna är ledare till en början men i slutänden så har rollen 
tagits över av en av de andra. De arbetar mest själva. De antecknar både i grupp och enskilt 
och det är en positiv stämning i gruppen. De arbetar bra ihop men en av pojkarna är mindre 
koncentrerad än de andra. 
 
Grupp 5 (Två pojkar och en flicka) 
De börjar med att läsa uppgiften tillsammans i gruppen och kommer igång direkt. En positiv 
ledare bildas på en gång, en av pojkarna. Alla i gruppen arbetar och de hjälps åt med 
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uppgifterna. Alla pratar men ledaren utmärker sig. De antecknar tillsammans på ett papper 
och stämningen är väldigt positiv och deras åsikt under arbetets gång var att det är mycket 
bättre att arbeta så här än att arbeta enskilt. 
 
Grupp 6 (Tre pojkar) 
De börjar att läsa igenom uppgifterna enskilt och sitter med några meters avstånd från 
varandra. Ingen gör någonting för att få ihop gruppen eller för att starta arbetet. När det gått 
ett tag och observatören hjälper dem lite på traven så börjar en av dem att jobba. När han 
sedan är klar så räcker han över papperet till en av de andra för att de skulle fortsätta och en 
av pojkarna börjar räkna. Denna person försvinner med papperet ett tag och de andra vet inte 
alls var han tagit vägen. När han kommer tillbaka har han ändå inte räknat klart och ger 
slutligen upp. Observatören börjar då att försöka få dem till att jobba ihop med problemen och 
få dem att se vad de har för olika förslag på lösningar. Gruppen är osäkra och känner inte alls 
för att jobba ihop. En svag ledare bildas. 
 
 

Grupp B 
 
Grupp 7: (Fyra pojkar) 
Två av pojkarna börjar att arbeta på en gång. De två läser igenom uppgiften tillsammans och 
börjar att fundera på olika sätt att lösa dem. En av pojkarna verkar vara ledaren över hela 
gruppen. De andra två pojkarna kommer aldrig med i gruppen, de vill inte arbeta alls och 
sitter och läser engelska läxan istället trots tillsägelser. De två pojkarna pratar med varandra 
och hjälps åt medan de andra ägnar inte en tanka på uppgifterna. En av pojkarna, han som 
verkar vara ledaren skriver ner uträkningarna. Stämningen i gruppen känns negativ, detta 
främst för att hälften av gruppen inte arbetar. De två som arbetar verkar arbeta bra ihop.  
 
Grupp 8: (En pojke och tre flickor) 
Eleverna sätter igång att först läsa igenom uppgifterna och alla i gruppen verkar följa med. De 
sitter först tre på en sida och en på den andra men den flicka som satt ytterst flyttar sig och 
verkar följa med mer då. Det verkar som om alla försöker att reda ut begreppen och ledaren 
utmärker sig inte under denna lektion. En av flickorna och pojken verkar vara de som vil l 
prata men även den andra flickan och denna flickan har tagit på sig rollen att anteckna. Det är 
en väldigt bra stämning inom gruppen, alla är med och pratar och diskuterar. De verkar vara 
ett bra team. 
 
Grupp 9: (En pojke och tre flickor) 
Det börjar med att de var två flickor och en pojke, en flicka kommer för sent så hon får 
tillhöra denna grupp hon också. Tyvärr är nog inte det till belåtenhet, för hon väljer att gå från 
klassrummet och sedan sätta sig för sig själv. Denna flicka får sedan bilda en grupp med en 
annan flicka som kommit försent och det verkar vara bättre. En av flickorna läser och börjar 
räkna, de andra sitter bara och tittar på. Den andra flickan börjar också att läsa och pojken 
sitter mest och tittar på. En av flickorna som börjar att läsa blir också ledare för gruppen. 
Ledaren arbetar mest och pojken lyssnar mest. Den andra flickan hjälper också till att räkna. 
När de lämnar in uppgiften inser de att de gjort fel så de tittar till den en gång till. De skriver 
allt gruppvis och de arbetar väldigt fort och intensivt. 
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Grupp 10 (Två pojkar och två flickor) 
De två flickorna arbetar mest i gruppen, pojkarna pratar mest om annat. Till slut verkar de 
diskutera tillsammans men det är flickorna som antecknar för gruppen. De räknar och frågar 
pojkarna ibland. Gruppen har en positiv stämning, och arbetar sakta men säkert. De är den 
enda gruppen som verkligen förstått och svarat rätt på frågorna. Sista frågan diskuterar de fritt 
i gruppen. Vid utvärderingen hör man att de diskuterar vem som arbetar mest, det verkar som  
att flickorna påpekar att pojkarna mest pratat. Pojkarna verkar inte bry sig. 
 
Grupp 11 (Två flickor) 
Dessa flickor kommer i samma grupp för att de kommit försent och en av flickorna har fått 
byta grupp. Denna flicka arbetar inte så mycket i början utan den andra flickan börjar att läsa 
och skriva. De pratar inte mycket men till slut så börjar de att prata, det har varit en väldigt 
negativ stämning innan. De arbetar inte speciellt bra ihop, för den ena flickan gör allt. 
 
 

Gruppuppgift 2 
 
Grupp A 
 

Grupp 1 (Två pojkar och en flicka) 
Alla i gruppen arbetar ihop och flickan är ledare. Stämningen är positiv, men efter ett tag blir 
de trötta. De tar nya tag. En av pojkarna hamnar utanför, men får till slut anteckna för 
gruppen, men den andra pojken tar snabbt tillbaka papperet. De hinner inte med så många 
uppgifter. 
 
Grupp 2 (Fyra pojkar) 
Gruppen kommer inte igång. Till slut så bestämmer de vem som ska göra vad, men i 
slutändan blir det en av pojkarna som tar över och räknar så intensivt att han missar att ta rast. 
De löser inte uppgifterna tillsammans och arbetar därför dåligt tillsammans. I slutet slängs 
papperet mellan gruppmedlemmarna och de försöker lösa uppgiften enskilt. De fick bättre 
resultat denna gång än förra, de kom igång fortare och fick mer gjort.  
 
Grupp 3 (Två pojkar och en flicka) 
De startar på en gång tillsammans med uppgiften, de har mist en i sin grupp som har bytt bok 
och därför även grupp. Flickan är ledare och försöker att fördela arbetet. De har svårt att 
samarbeta tillsammans, men efter rasten blir detta bättre. De arbetar mycket bättre 
tillsammans denna gång, trots att det är mycket annat på gång som till exempel återlämning 
av prov. 
 
Grupp 4 (Tre pojkar) 
En av pojkarna börjar att arbeta på en gång och de andra hänger på efter ett tag. Gruppen är 
trött och arbetar inte bra ihop. De tycker att de arbetar bättre den här gången. 
 
Grupp 5 (Två pojkar och en flicka) 
Gruppen börjar att diskutera tillsammans och de behöver hjälp med att läsa tabellen. Flickan 
är ledare för att pojken som varit det tidigare har huvudvärk och orkar inte följa med i arbetet. 
Gruppen delar uppgiften i två delar och de andra två tog var sin del. Positiv stämning i början, 



Bilaga 8 3(6) 

men i slutet är de irriterade på att en i gruppen inte gjorde något. Gruppen arbetar sämre 
denna gång för att ledaren är ur balans och orkar inte hänga med.
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Grupp 6 (Fyra pojkar) 
En av pojkarna var ny, han var sjuk förra gången. Denna pojke tar sig an ledarpositionen, men 
kan inte fördela arbetet mellan gruppmedlemmarna utan gör allting själv. Gruppens tidigare 
ledare, vägrar att göra någonting eftersom han gjorde allting förra gången. Den nya ledaren 
ledsnar och börjar att göra annat. Då försöker de svagare att lösa uppgiften. När sedan nya och 
gamla ledarna börjar att räkna igen, hänger de andra inte med, för de vågar inte. Stämningen 
är negativ, de arbetar inte bra ihop efter tillsägelser arbetar de bättre. Gruppen arbetar bättre 
än  
förra gången, resultatet blir bättre, men de arbetar enskilt hela tiden.  
 
Grupp B 
 
Grupp 7 (Tre pojkar) 
Eleverna börjar med att läsa igenom uppgifterna men den här gruppen är mer oroliga än de 
andra inför att få tillbaka sina prov, kanske det beror på att gruppmedlemmarnas tidigare 
resultat inte var så goda och att de förväntar sig att få bättre den här gången. De har svårt att 
läsa igenom tabellen och tycker att den är svåröverskådlig. Ledarrollen går runt mellan 
eleverna och emellanåt har de ingen ledare alls. De arbetar ihop till stor del, ibland kan vissa 
av dem bli mer disträ än de andra. Stämningen i gruppen är positiv och de arbetar bra ihop. 
Det går mycket bättre för dem den här gången när vi placerar en av pojkarna i en annan grupp.  
 
Grupp 8 (En pojke och tre flickor) 
Gruppen börjar med att läsa igenom uppgiften och ställa frågor. De har svårt att läsa tabellen 
och observatören går igenom den med dem. En av flickorna är ledare och hon är den som 
antecknar och räknar. Gruppen är positiva under arbetets gång men det går dåligt att arbeta. 
Två av eleverna verkar ha en seg morgon men denna grupp hinner längst. Gruppen arbetar 
sämre den här gången än föregående grupplektion. 
 
Grupp 9 (En pojke och två flickor) 
Alla läser igenom uppgiften i början. Pojken pratar ingenting men hänger med gruppen. En 
ledare har bildats och gruppen är väldigt beroende av henne, detta innebär att de inte kan 
arbeta när hon inte är med. När hon har varit borta ett tag försöker pojken att ta itu med 
uppgifterna men den andra flickan tappar intresset. Denna grupp har problem med att läsa 
tabellen. Gruppen vill inte visa att de har frågor eftersom de tycker att de ska klara det själva 
men när de väl får hjälp med det de fastnar på går det bra att fortsätta. Det är en positiv 
stämning i gruppen och de antecknar gruppvis. Denna grupp har inställningen att uppgifterna 
är alldeles för lätta för dem och har ett stort självförtroende. Gruppen arbetar bättre 
tillsammans den här gången. 
 
Grupp 10 (Två pojkar och två flickor) 
De inleder uppgiften genom att flickorna läser och börjar räkna och pojkarna tittar på annat. 
En av flickorna tar ledarrollen men den andra flickan är inte bunden av ledaren. Det är inte en 
positiv stämning inom hela gruppen, flickorna är positiva mot varandra och mot uppgiften 
men inte mot de två pojkarna som inte gör något arbete i gruppen. Gruppen jobbar inte bra 
ihop, det är bara flickorna som arbetar bra ihop.  
 
Grupp 11 (En pojke och en flicka samt en flicka frånvarande) 
Dessa två har inte arbetat ihop tidigare eftersom pojken blev förflyttad från sin tidigare grupp 
när de var för få i denna grupp. De börjar att läsa igenom uppgiften ihop och flickan har 
ledarrollen. Pojken sitter mest med och pratar inte så mycket. Han är mer med i denna grupp  
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än i den förra. Stämningen är ganska bra inom gruppen.
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Grupplektion 3 
 
Grupp A 
 
Grupp 1 (Två pojkar och en flicka) 
Gruppen arbetar med var sin uppgift. En av pojkarna leker med sin nya miniräknare. De 
arbetar individuellt, men till slut arbetar alla aktivt. Gruppen har omplacerat sig, de sitter mer  
ihop och kan därför också arbeta bättre tillsammans.  
 
Grupp 2 (Tre pojkar)  
En av pojkarna är frånvarande. Första uppgiften gör att gruppen inte kommer igång riktigt. De 
har svårt för procent, de börjar att leta procentknappen på miniräknaren. En av pojkarna är 
ledaren och en gör ingenting, gruppen arbetar bättre och bättre för varje gång. Gruppen verkar 
arbeta bättre på tre än fyra, kanske talen passar dem bättre denna gång eller att gruppen var 
för stor tidigare. 
 
Grupp 3 (Två pojkar och en flicka) 
Gruppen börjar med att läsa uppgiften, tidigare ledare säger inte något när de ska börja att 
räkna, så att resten av gruppen vet inte vad de ska göra. Till slut ger ledaren upp och sätter 
igång att räkna. Resten av gruppen vill ha ett eget papper eftersom det är svårt att läsa upp och 
ned. Ledaren verkar sur på resten av gruppen och till slut delar de upp uppgifterna, en i 
gruppen vill inte detta för då är han tvungen att göra något. 
 
Grupp 4 (Tre pojkar) 
Gruppen har svårt att komma igång, de verkar vara trötta. Efter en stund kommer de igång 
med uppgifterna och till slut arbetar en i gruppen ensam, för att slutligen lämna sin grupp för 
att han tycker att de andra inte gör något. En i gruppen vill bara prata med en annan grupp, 
men till slut tar han itu med uppgifterna. 
 
Grupp 5 (Två pojkar och en flicka) 
En i gruppen kommer sent och gruppen kommenterar detta. Flickan och ledaren har börjat att 
läsa igenom och diskuterar, pojken som kommer sent verkar aldrig riktigt komma in i arbetet. 
De ifrågasätter en av uppgifterna. Pojken som inte varit med försöker att få vara med, men 
ledaren avvisar honom. Ledaren är negativ till sina gruppmedlemmar. Gruppen arbetar men 
har en negativ inställning. 
 
Grupp 6 (Fyra pojkar) 
De två ledarna börjar att läsa och räkna tillsammans. En av pojkarna gör ingenting under hela 
lektionen. Den fjärde pojken börjar att hjälpa de andra för att det är han som har 
miniräknaren, men ledaren nummer två ifrågasätter hans uträkning och diskuterar den rätta 
lösningen. Ledaren nummer två fördelar uppgifterna, men en blir utan, han som ingenting gör.  
 
 
Grupp B 
 
Grupp 7 (Två pojkar) och Grupp 11 (En pojke och två flickor), K ioskbiträde 
Grupp 7 består till en början av endast en person som får sitta ihop med två flickor från grupp 
11. Under lektionens gång kommer resterande av gruppmedlemmarna och sätter sig med de 
som redan är där. Dessa personer som kommer sent gör inte någonting under gruppuppgiften 
och en av flickorna gör inte heller något. De två kvarstående, en pojke och en flicka diskuterar
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lösningarna tillsammans. Stämningen är bra, men det blir rörigt i gruppen när vissa kommer 
sent. 
 
Grupp 8 (En pojke och tre flickor), Au-pair  
I början av lektionen består gruppen endast av flickorna, då försöker ledaren få med den svaga 
i diskussionerna, men hon verkar inte vilja säga så mycket. Pojken kommer sent till lektionen 
och de andra har redan kommit en bit på vägen. I slutet av uppgiften har gruppen en negativ   
stämning, de är less att arbeta i grupperna.  
 
Grupp 9 (En pojke och två flickor), K ioskbiträde 
Gruppen läser tillsammans och det är ledaren som räknar och skriver. De andra tittar på, men 
de följer med i det hon gör. Pojken verkar ha kommit med i gruppen, vilket är bra för deras 
samarbete. De verkar vara negativt inställda till arbetssättet, men ändå arbetar de väldigt bra 
när de väl kommer igång. I slutändan vill de arbeta på detta sätt fler gånger. 
 
Grupp 10 (Två pojkar och två flickor), Au-pair 
Flickorna arbetar i denna grupp, medan pojkarna tittar på. Efter ett tag blir pojkarna mindre 
och mindre koncentrerade och börjar att titta på annat i klassrummet. Tjejerna verkar ha 
kommit underfund med att pojkarna inte vill göra något och de ger dem heller inte 
möjligheten att komma in i arbetet så här i efterhand. 
 


