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Förord

Jag vill tacka alla de som på något sätt varit delaktiga till att göra mitt undersökningsarbete
genomförbart. Jag vill även tacka alla de elever som ingick i undersökningsarbetet, deras
matematik lärare samt min handledare.
Slutligen vill jag tacka min underbara dotter som vissa stunder varit tvungen att klara sig helt
på egen hand, trots sin ringa ålder, p.g.a. den tid som jag offrade till mina studier och mitt
examens arbete.

Pajala, december 2003

Jim Kryeziu



Abstrakt

Syftet med studien var att undersöka om grundskoleelever lättare löser matematiska  problem
i grupp än de gör enskilt. Undersökningen genomfördes i en årskurs 8 med 19 elever, varav
10 flickor och 9 pojkar. Som undersökningsmetod användes enkäter. Hela undersökningen
genomfördes under en tidsperiod på sex veckor. De första tre veckorna löste eleverna
matematiska problem enskilt och sedan svarade de på en enkät, för att se hur eleverna
upplevde arbetssättet. De tre sista veckorna, efter gruppindelning, löste eleverna matematiska
problem i små grupper. Därefter svarade eleverna på en ny enkät. Sedan jämfördes och
sammanställdes resultatet på de båda enkäterna, för att kunna se hur eleverna upplevde de två
olika  arbetsmetoderna. Slutresultatet visade att hela 34% av eleverna upplevde att de löste
matematiska problem lättare i grupp än de gör enskilt.
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Bakgrund

Skolhistorik

Benämningen skola, kommer ursprungligen från grekiskan och betyder frihet från fysiskt
arbete. I skolan  lärde sig grekerna bland annat att tala, skriva och räkna. Det var först där som
de olika pedagogiska idéerna för skolundervisningen växte fram. Där försökte man  tydliggöra
frågor som vad man skulle lära, hur man skulle lära och varför man skulle lära just det som
man hade valt ut.(Stensmo, 1994).

Med tiden kom skolan och skolpedagogiken att förändras. De tidigare mål och värderingar
som skolan hade till  uppgift skiljer sig från de som vi har idag.

Aristoteles som var en av de mest kända grekiska filosoferna (300 år f. Kr.) ansåg att alla
medborgare skulle ha rätt till grundläggande kunskaper och färdigheter, men bara de som var
bäst rustade av naturen och de mest insiktsfulla medborgarna skulle ha högre, vetenskaplig
utbildning (Stensmo 1994)
Under medeltiden kom skolverksamheten att präglas mest av kyrkliga och religiösa
värderingar. På 1800-talet infördes skolplikten i Sverige, där medborgarnas skyldighet att
skaffa kunskaper och färdigheter betonades. Vid denna tidsperiod var skolpedagogiken
framförallt av disciplinär och uppfostrande karaktär ( Richardson 1992)

I dag är den offentliga skolverksamheten utformad och reglerad enligt lagar och
bestämmelser. Denna verksamhet skall vila på grundläggande demokratiska värderingar där
individens behov ställs i centrum (Skolverket, Lpo94)

Även om skolpedagogiken har förändrats avsevärt genom tiderna så är de frågor som ställdes
redan vid antikens skola ständigt aktuella för all undervisning (Stensmo, 1994).

Elever och problemlösning i matematik

Matematiken erbjuder ett unikt övningsfält för tänkande. Den utmanar både fantasi, kreativitet
och logiskt tänkande. Det är därför bl.a. som problemlösning i grundskolan är ett
övergripande huvudmoment i ämnet matematik. (Anderberg, 1992).

Enligt Ahlberg (1995) ser många av dagens elever inte matematisk problemlösning som en
aktivitet som ingår i deras vardagsliv och som är relaterad till andra aktiviteter.
Skolmatematikens användningsområde är begränsat till skollektionerna, tror de. När de löser
matematiska problem i vardagslivet använder de ofta egna personliga lösningsmetoder utan
att utnyttja de formella procedurer som skolundervisningen i matematik förespråkar. Det är
viktigt att vi förstår, att en alltför stark betoning av formella procedurer i matematik
undervisningen kan leda till att många elever så småningom upphör med att försöka förstå de
problem som de skall lösa. Undervisningen i grundskolan i matematik ger en föreställning för
en hel del elever att det viktigaste, då de sitter och räknar enskilt, är att komma fram till det
rätta svaret så snabbt som möjligt.
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Även Helldén (1994) anser att det i dagens skolor tyvärr är så att det finns många
inlärningstillfällen  som inte uppmuntrar eleverna att dra egna slutsatser av vad de upplever.
Deras tänkande kortsluts istället genom strävan att finna rätta svar på lärarens eller
laborationshäftens frågor.

I Nämnaren Tema, matematik-  ett kommunikationsämne (1999) står det, att ett missgynnade
inlärningstillfälle för elever är enskild tyst räkning. Genom detta får eleverna god
räkneträning men inte tillfälle att analysera och argumentera för sina matematiska problem.
Svårigheterna att individualisera undervisning missgynnar inte bara elever som har svårt att
lösa uppgifter men även de som vill och kan lösa  mer komplexa problem. Där hittar man bl.a.
följande:

Lämpliga arbetssätt och arbetsformer beror av mål för och innehållet i den matematik som
behandlas och av de elever och lärare som ska arbeta med detta innehåll. Det väsentliga blir
då hur man väljer aktiviteter så att de bäst svarar mot matematikens syfte, idéer och natur
samt möter elevernas nyfikenhet och lust att lära”(s.11)

Att lösa matematiska problem i grupp

Då man gjorde en utvärdering i ämnet matematik hade man frågat elever i årkurs fem om de
räknar tillsammans med någon elevkamrat på matematiklektionerna. Det visade sig att hela
76% hade svarat att de räknar bara tyst för sig själva på lektionerna. (Emanuelsson, m.
fl.1991).
Ett sätt att ge eleverna ökade tillfällen till kommunikation och samtal med varandra är att låta
de samarbeta i smågrupper.  Inlärningen av matematiska begrepp och färdigheter sker bäst i
en dynamisk process där eleverna engagerar sig, där de får tillfälle att ”tala matematik”  och
förklara för varandra hur de resonerar.  Gruppsamarbete förbättrar elevernas självförtroende.
Vid diskussioner i mindre grupper kommer de tystlåtna och tillbakadragna eleverna att delta i
samtalet som de annars inte gör  vid samtal eller diskussioner i större grupper (Ahlberg,
1992).

Matematik är ett kommunikativt ämne och det borde vara naturligt att låta eleverna diskutera
och argumentera på lektionerna. När eleverna löser matematiska problem i grupp blir de
medvetna om hur de själva tänker och då kan de kontrollera och styra sitt tänkande. På så sätt
kan det mönster som finns bland elever, att bara sträva efter de ”rätta” svaren, brytas
Emanuelsson, m. fl. (1991).

Det som Ahlberg (1995) och  Helldén (1994) säger och det som påstås i Nämnaren (1999)
överensstämmer även enligt mina egna tidigare erfarenheter som jag har inom matematik-
undervisningen på olika grundskolor.
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Forskning om  inlärningsmetoder

Det finns forskare som har ägnat tid och möda till att försöka förstå hur individer bildar
kunskap. Forskare som mest påverkat den aktuella skolundervisningen är de från 1800- och
1900 -talet. Deras forskning om individens bildningskunskap är fortfarande aktuella för
skolpedagogiken (Jerland,1994).
Nedan behandlas några av de pedagogikpsykologiska teorierna inom forskning gällande
inlärningsmetoder.

Thorndike och associationsteorin

Enligt Ahlberg (1994) påstår Thorndike i hans bok ”The Psychology of Arithmetic ” (1922),
att all inlärning sker genom en mängd slumpartade reaktioner (trial and errors), vilka till slut
elimineras för att lämna plats åt en direkt och adekvat reaktion  För att förstå tänkandet  måste
vi först förstå de lagar som bestämmer uppkomsten av tankarna. Det man ser och det som
händer för stunden resulterar i att en tanke eller idé formas i individens hjärna. Om tex. två
saker a, och b, uppträder tillsammans blir följden att a framkallar b i människan tänkande.
Man lär sig helt enkelt dels genom upprepningar av ”situation-reaktion-förbindelsen”, dels
genom de konsekvenser i form av belöning eller straff som reaktionen får. Detta gäller även
för den form av tänkande man använder för problemlösningar i ämnet matematik.
För att kunna lösa matematiska problem, är det bara träning som gäller. Kreativitet och
nyskapande utesluts enligt hans teori. För svensk undervisning i matematik  hade Thorndikes
teori mest betydelse på 1920-talet. Teorin är fortfarande levande i dagens låg - och
mellanstadieskolor i matematikundervisning (Ahlberg, 1995).

Gestaltpsykologin

Bland andra teorier finner vi även gestaltpsykologin som växte fram i Tyskland i början på
1900- talet.
Enligt Ahlberg (1995) bygger den på idén figur-grund-relation. Den innebär att man
undersöker hur människor uppfattar omvärlden genom att de berättar vad de ser, hur de
uppfattar det och hur de går tillväga när de tex. löser olika problem eller uppgifter.

Mest känd är Max Wertheimer. Wertheimer beskriver i sin bok ”Produktive Thinking” (1945)
undervisning för att beräkna ett parallellograms area. Först lär sig eleverna den lösningsmetod
som läraren presenterar och de klarar av att lösa problemet. Men sedan då de ställs inför ett
variant av samma problem så klarar de inte av att lösa det. Detta tyder på att eleverna har bara
förstått  lösningsmetoden men inte själva lösningsprincipen. Denna teori har inte haft något
större genomslag i matematikundervisningen (Ahlberg, 1995).

Individuella differenser

På 1940 – 50 - talet växte det fram en annan forskningsinriktning. Denna forskning gick ut på
att studera individuella differenser mellan människor.

Enligt denna teori ansåg man att matematisk begåvning för vissa människor är skänkt av
naturen. Man studerade varför vissa människor har bättre problemlösningsförmåga än andra.
För att kunna mäta problemlösningsförmåga  mellan olika människor utformade man olika
intelligensmodeller. På 1980 –talet utvecklades denna teori av Richard Stenberg. Han sade att
det som betecknas vara intelligent beteende för en kultur är ointelligent för ett annan. I dagens
skolor används denna metod för att gradera och sortera elever (Ahlberg, 1995).
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Konstruktivismen

På 1920 – talet lade Piaget grunden till sin teori den s.k. konstruktivismen. Enligt Piaget kan
människor inte nå kunskap om omvärlden bara genom sina sinnen, utan det är först och främst
genom handlingar som man får en förändrad syn på omvärlden. Det är genom våra handlingar
och vårt tänkande som en mängd förändringar uppkommer i vår tankestruktur (Ahlberg,
1995).

Konstruktivismen är i första hand en filosofi som beskriver människors försök att genom
erfarenheter organisera världen och därigenom skapa kunskap. Ahlberg (1995)

Ahlberg (1995) anser att följande steg är viktiga för undervisning i matematik enligt den
konstruktivistiska synen på kunskap och lärande:

1.Undervisningsyfte ska syfta till att eleverna förstårundervisnings 2. Elevernas tänkande är
intressantare än deras yttre agerande 3. Den språkliga kommunikationen ska vara en process
för att leda elevernas inlärning och inte ett medel för att överföra kunskap. 4. När eleverna
inte löser ett problem  så som läraren förväntat sig, ska läraren försöka förstå hur eleverna
tänker. 5. Intervjuer och samtal med eleverna ska inte endast användas för att kartlägga och
diagnosticera elevernas kunskaper utan också för att utveckla deras förståelse. (s. 26)

De senaste forskning inom matematik problemlösning

Den senaste tiden har forskning om psykologiska inlärningsteorier inriktats mest på
innehållsrelaterad didaktisk forskning. Detta innebär att forskning om matematisk
problemlösning har följt två huvudriktningar. Den första riktningen studerar problemlösning i
vardagslivet utifrån ett kulturhistoriskt och socialt perspektiv. Den andra omfattar forskningen
om problemlösning inom olika områden i matematiken så som aritmetik, geometri och bråk.
Det är viktigt att förstå  att forskningsresultaten ger oftast inte några slutgiltiga riktlinjer om
hur undervisningen skall bedrivas, men den kan ge förklaringsmodeller till hur elever bildar
kunskap. Dagens forskare är eniga om att elevernas problemlösningsförmåga måste utvecklas
genom en förståelseinriktad undervisning (Ahlberg ,1995).

Förankring i styrdokumenten

I Lpo94 förespråkas bland annat att skolans uppgift skall vara att främja lärande där elever
stimuleras att inhämta kunskaper. Eleverna skall ges möjlighet att ta initiativ och ansvar. De
skall kunna uppleva utryck för kunskaper och förutsättningar att arbeta självständigt och
tillsammans med andra.

I kursplan för ämnet matematik (Skolverket,1996) bland de mål som skolan vill att elever
skall sträva mot är att eleven skall:

- får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och använda
matematik i olika situationer

- förstår och kan använda logiska resonemang
-     utvecklar nyfikenhet och lust att lära,
-     formulera och pröva antaganden och lösa problem
-     kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. (s.51)
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I Lpo94 om mål och riktlinjer (Utbildningsdepartementet, 1994) om lärarens roll står bl.a. att:

•  ”stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till det egna förmågan”(s.14)
•  ”uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt”

(s.15)

I kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 1996) bland de mål som eleven skall ha
uppnått  i slutet av det nionde året är att eleven skall:

•  ”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” (s.53)

Gruppindelning

När eleverna löser matematiska problem tillsammans, finns det många olika faktorer som
påverkar gruppsamarbetet. Dessa faktorer måste tas hänsyn till om arbetet skall upplevas
meningsfullt. Gruppsamarbetet kan helt och hållet bero på gruppens storlek, kön, den typ av
problem som skall lösas, kommunikationen mellan medlemmarna i gruppen, deras
personlighet och kunskaper etc. Gruppens storlek bestäms av uppgiftens omfattning. Vid
enklare uppgifter och vid tidsbegränsning är det naturligt att eleverna arbetar två och två. Tre
medlemmar i en grupp kan fungera bra om inte uppgiften är mer omfattande. Vid mer
omfattande uppgifter är fyra elever ett mycket lämpligt tal. Vid fler än fyra gruppmedlemmar
får man räkna med försämrad kvalité på kommunikationen (Emanuelsson, m. fl.1991).

Emanuelsson, m. fl. (1991) anser att gruppsammansättningar skall vara av låg- och
högpresterande elever tillsammans. Eftersom gruppsamarbetet ställer särskilda krav på sociala
och kognitiva färdigheter kan vissa elever, även om de inte disponera samma tekniska
färdigheter som andra kamrater, ha goda idéer och bra problemlösningsförslag. Flera
forskningsresultat, anser de, stöder teorin med heterogena gruppindelning  vid problemlösning
i matematik.
Könsindelning är också en viktig faktor för att grupparbetet skall fungera. I svenska klassrum
är det närmast en självklarhet med blandade grupper. Men när eleverna själv får välja
gruppmedlemmarna väljer de oftast elever av samma kön. Flickor är inte, i så hög grad som
pojkarna, delaktiga i kommunikationen. Därför bör lärarens uppmärksamhet riktas särskilt
mot flickorna. Lärarens  insats är mycket viktig i samanhanget om det visar sig att flickor har
svårt att bli bemötta av gruppkamraterna. Det är en fördel om läraren delar eleverna i grupper
(Emanuelsson, m. fl.1991).

Matematiska problem för gruppsamarbete

Det år uppgiftens omfattning och innehåll som avgör vilken typ av samarbete och vilka
instruktioner eleverna behöver vid problemlösning. För att eleverna skall kunna samarbeta vid
problemlösningar innebär det att uppgifternas innehåll och problemformuleringar inbjuder till
samarbete. Ju ”öppnare” problemtyper desto större blir möjligheterna till kommunikation och
samarbete inom gruppen. Läraren få välja vilka uppgifter som skall lösas och bestämma
vilken form av grupparbete som ska användas (Emanuelsson, m. fl.1991).

Tidigare har nämnts, att Ahlberg (1995), anser att skolundervisningen i allför hög grad är
inriktad mot att eleverna skall komma till rätt svar på problem på kortast möjliga tid och att
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förståelsen inte spelar någon roll. Detta medför att eleverna får uppfattningen att alla  problem
bara har ett korrekt svar och att det endast finns ett riktigt sätt att lösa problem. För att
eleverna skall bli bra problemlösare måste de förstå att det tar tid att lösa problem.
Därför föreslår Ahlberg, (1995) för  att eleverna inte skall ha den föreställningen att ett
problem måste lösas så fort som möjligt för att kunna skynda vidare till nästa uppgift, så är
det bra om de bara löser mindre problem vid varje lektion. Problemet presenteras för eleverna
i ett separat häfte så att de inte har möjlighet att gå vidare med att lösa andra problem.
Eleverna får därmed tid att fördjupa sig i problemets innehåll, reflektera över det och använda
olika uttrycksformer vid lösningen.

Matematisk inlärning sker bäst vid användning. När eleverna får lära sig matematisk
tillämpning får de bättre möjligheter att använda sitt praktiska förnuft och utveckla
användbara kunskaper. Matematikundervisning bör därför ta sin utgångspunkt i elevernas
vardagserfarenheter. Genom att presentera ämnet på ett abstrakt sätt har det visat sig att elever
ofta skapar artificiella sammanhang där kunskaperna begränsas utan att det görs en koppling
till verkligheten (Emanuelsson, m. fl.1991).

Ahlberg (1995) menar att om en integration mellan elevernas vardagskunskaper och den
formella skolmatematiken ska uppnås, måste undervisningskontexten vidgas. Eleverna måste
ges tillfälle att möta olika typer av problem med vardagsanknytning.
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Syfte

Syftet med undersökningsarbetet var att undersöka om grundskoleelever lättare löser
matematiska problem i grupp än enskilt, genom att låta dem lösa matematiska problem både
enskilt och i grupp.



8

Metod

Som undersökningsmetod använde jag enkätfrågor med fasta svarsalternativ av högrad av
strukturering och hög grad av standardisering.

Försökspersoner

I undersökningsarbete ingick 19 elever i årskurs 8, varav 10 flickor och 9 pojkar.

Bortfall

Inget bortfall redovisas. Alla elever var närvarande vid undersökningen och alla svarade på
enkäterna.

Material

Matematikboken för åk 8 ” Matte till 1000” av Lars-Erik Björk m. fl. (1996). Frågeformulär 1
för enskild problemlösning, (bilaga 1) och frågeformulär 2 för gruppräkning, ( bilaga 2).

Genomförande

Tidsplan över examensarbete

VT-2003 T8 HT-2003  T9

PM, Genomförande av undersökningsarbete
Bakgrund, Syfte och Metod skrivs Slutseminarium

Figur 1. Tidsplan över examensarbete

Tidsplan över undersökningsarbete i klassen

Vecka 41 Vecka 42 Vecka 43 Vecka 45 Vecka 46 Vecka 47
Introduktion
Arbetsplan

Enskild
Problem
lösning

Enskild
problem-
lösning

Enskild
problem-
lösning

Enkät
undersökning

Grupp-
indelning

Grupproblem
lösning

Grupproblem-
lösning

Grupproblem-
lösning

Enkät-
undersökning
Avslutning

Figur 2. Tidsplan över undersökningsarbete i klassen
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Undersökningens genomförande

I utvecklingsarbetet ingick 19 högstadieelever från årskurs 8 varav, 10 flickor och 9 pojkar.

I den klass där jag utförde undersökningen kände jag eleverna sedan tidigare. En av mina
första praktikuppgifterna gjordes  i samma klass. Vid upprepade tillfällen under de senaste
fyra åren har jag även vikarierat i ämnena Ma/No i klassen i fråga. Innan undersökningen
påbörjades träffade jag eleverna samt läraren vid tre tillfällen och presenterade mitt  syfte över
utvecklingsarbetet för dem.

Redan vid första lektionstillfället, efter en kort introduktion över planeringsarbete i klassen,
(bilaga 3), började eleverna att lösa matematiska problem enskild. Antalet räkneuppgifter vid
enskild problemlösning, (bilaga 4) var max tre uppgifter per lektionstillfälle och elev och med
olika svårighetsgrader, varav ett av A- nivå dvs. lägre svårighetsgrad, ett av B- nivå dvs.
mittemellan svårighetsgrad, och ett av C- nivå alltså med högre svårighetsgrad. Om eleverna
blev klara med de utvalda uppgifterna, så fick de fortsätta jobba med uppgifter i
matematikboken, detta för att inte störa deras planeringen i för stor grad. Samma arbetsmetod
tillämpade jag under en treveckors period för att sedan låta eleverna svara på en enkät, (bilaga
1).
I början av vecka fyra gjorde deras lärare, utifrån de instruktioner som föreslås av
Emanuelsson, m. fl.(1991), elevgruppindelning. Det blev sex små grupper varav tre
tjejgrupper och tre pojkgrupper. Gruppblandningen var av låg och högpresterande elever.
Grupperna började att lösa matematiska problem tillsammans. Antalet räkneuppgifter, (bilaga
5) per grupp och lektionstillfälle var tre. Uppgifternas svårighetsgrad samma som vid enskilt
räkning. Detta pågick också i tre veckors perioder. Vid slutet av sista veckan svarade eleverna
på en ny enkät, ( bilaga 2).
Under hela tiden för undersökningsarbete fick eleverna ingen hjälp med att lösa de uppgifter
som ingick i undersökningen, varken från mig eller deras lärare.
Hela undersökningsarbetet med eleverna omfattade 18 lektionstillfällen. Räkneuppgifterna,
(bilaga 4 och 5), var hämtade ur boken ”Matte till 1000” av Lars-Erik Björk m. fl. (1996).
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Resultat

Jag har i mitt undersökningsarbete använt mig av enkäter (se bilaga 1 och 2). Resultatet blev
som följande:

Elevernas svar på frågeformulär 1, enskild problemlösningen

På första frågan, om hur eleven förstod uppgifterna vid enskild räkning svarade 5 elever att de
förstod uppgifterna dåligt, 11 elever svarade någorlunda och 3 elever att de förstod bra .

På fråga två om hur eleven kunde lösa alla tilldelade räknetal  vid enskild räkning svarade 3
elever att de inte kunde lösa inga uppgifter alls, 12 elever svarade att de kunde lösa några
uppgifter och 4 elever att de kunde lösa alla uppgifter.

På fråga tre om hur mycket de lärde sig när de räknade ensam svarade 5 elever att de lärde sig
ingenting alls, 11 elever att de lärde sig lite grann och 3 elever att de lärde sig mycket.

På fråga fyra  om hur enskild problemlösning passar som arbetsmetod svarade 4 elever att det
passar dem inte alls, 10 elever att det passar dem någorlunda och 5 elever att det passar dem
bra.

Sista frågan var om hur eleverna upplevde att det var att lösa matematiska problem enskilt
svaret blev: 4 elever tyckte att det var tråkigt, 11 elever svarade att det var ”både och”, och 4
elever att det var roligt.

Elevernas svar på frågeformulär 2, grupproblemlösning

På första frågan om hur eleven förstod uppgifterna vid grupproblemlösningen svarade
eleverna på följande sätt :det fanns inga elever som svarade att de förstod uppgifterna dåligt,
12 elever svarade att de förstod någorlunda och 7 elever bra.

På fråga två  om hur eleven kunde lösa alla tilldelade räknetal vid grupproblemlösningen blev
svaret följande: ingen elev svarade att han/hon inte kunde lösa uppgifterna alls, 11 att de
kunde lösa några uppgifter och 8 elever svarade att de kunde lösa alla uppgifter.

På fråga tre om hur mycket de lärde sig när de räknade vid problemlösningen i grupp blev
svaret att 2 elever svarade att de lärde sig inget alls, 10 elever att de lärde sig lite grann och 7
elever att de lärde sig mycket.

På fråga fyra  om hur grupproblemlösning passar som arbetsmetod svarade 3 elever att det
passar dem inte alls, 10 svarade någorlunda och 6 elever bra.

Sista frågan var om hur eleverna upplevde att det var att lösa matematiska problem vid
grupproblemlösningen svarade  1 elever att det var tråkigt, 11 elever att det var ”både och”
och 7 elever svarade att det var roligt.
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Samanställning av slutresultatet

Svarsalternativen på graderingen tolkade jag som: negativt,  neutralt  och positivt.

Slutresultatet på enkäten för enskild problemlösningen blev följande: 22% av eleverna gav
negativt svar, 58 % av dem gav ett neutralt svar dvs. ”ett både och svar” och 20% av dem var
positiva till enskild problemlösningen, (se fig. 3).

Slutresultatet på enkäten för grupproblemlösningen blev följande: 6% av eleverna gav
negativa svar, 57% av eleverna ”både och svar” och 37% av eleverna var positiva till
grupproblemlösningen. (se fig. 3).

Figur. 3 Svarsalternativfördelning i procent från enkäten för enskild problemlösning och
grupproblemlösning

Undersöknings slutresultatet blev att hela 34% av eleverna som ingick i undersökningsarbete
upplevde att det var lättare att lösa matematiska problem i grupp än enskilt.

Svarsalternativfördelning i procent
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Diskussion

Reliabilitet

I min undersökning använde jag mig av en grundskoleklass med 19 elever åk 8.  Jag använde
enkätfrågor som mätinstrument för att få svar på syftet med undersökningen Syftet med
undersökningsarbetet var att undersöka om eleverna löser lättare matematiska problem i grupp
än enskilt. Enkäten var formulerad med fasta svarsalternativ och med graderad inställning.
Enkätfrågorna var utformade med liknande karaktär där min ambition var att få svar på  syftet
genom undersökningsarbete. En sak som kan ha påverkat undersökningens slutresultat är att
jag använde en tre stegs gradering på mina enkätfrågor, Det har visat sig,, enligt Patel &
Davidsson (1994), att när det gäller svarsalternativ som innehäller graderad inställning så
finns det en viss benägenhet hos oss människor att undvika ändpunkterna och dra oss in mot
mitten. Eftersom jag hade på min enkätformulering bara tre svarsalternativ, såsom: negativ,
neutralt och positivt så kan detta ha  påverkat undersökningens slutresultat just på grund av
detta, dvs. att de flesta elever valde mittalternativen. Det hade kanske varit bättre om jag hade
valt fler än tre stegs gradering som tex. fem eller sju., för då hade svaren spridit sig bättre över
de olika stegen.
Även om jag försökt vara tydlig med formulering och kunde på plats hjälpa eleverna med att
tolka frågorna rätt så finns det alltid en risk att de kan ha missuppfattat frågorna.  Det kan
finnas även andra faktorer som påverkat svaren, tex. elevernas motivation till att svara på
frågorna.
Trots allt så tycker ja att jag fått en relativt bra reliabilitet pga. elevernas hög närvaro.

Validitet

För att få svar på syftet på mitt undersökningsarbete använde jag enkäter som mätinstrument.
Jag anser att enkätfrågorna tilltalar det syfte jag ville undersöka. Jag är av uppfattningen att
validiteten är god.

Resultatdiskussion

Utförandet av mitt undersökningsarbetet förutsatte mitt personliga närvarande. Jag fick vara
vittne till  hur eleverna verkligen tog god tid på sig att lösa gruppuppgifterna. Jag fick se hur
de resonerade och kom fram till olika lösningar. Att de elever som i vanliga fall sändigt verkar
behöva hjälp med problemlösning nu fick tillfälle, under grupproblemlösning, att utrycka sig
”matematiskt” och komma med egna lösningsförslag till uppgifterna. Nu  fick alla elever
möjlighet att ”tala matematik” som Ahlberg (1990) säger, i motsats till enskild
problemlösning där eleverna för det mesta var tystlåtna.
Detta tycker jag har speglats i undersökningens enkätresultat och överensstämmer bra med det
som redan har sagts i bakgrunden om enskild problemlösning och grupproblemlösning.

Slutresultatet blev överförväntan god, men här måsta man ta hänsyn till de faktorer som har
påverkat resultatet. Exempel på sådana är tex. att eleverna under hela undersöknings fick
ingen hjälp med att lösa undersöknings uppgifterna vare sig av mig eller deras lärare. Jag ville
undvika att påverka undersökningens resultat. I vanliga fall, dvs. när målgruppen löser
uppgifter enskilt så får de den hjälp de behöver från deras lärare. Här fanns inte den
möjligheten. Nu hade eleverna ingen att resonera med, ingen som kunde hjälpa dem, om
uppgiften var för svår.
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En annan påverkningsfaktor är även svårighetsgraden på uppgifterna. Elever som i vanliga
fall brukar undvika med att lösa C-uppgifter (dvs. uppgifter med svårighetsgrad högre än A
och B) kan ha upplevt enskild problemlösning som svår. Men vid gruppsamarbete, där
gruppsammansättningar var heterogena (se gruppindelning s.3), kunde eleverna resonera och
argumentera tillsammans med sina lagkamrater. Genom samarbete kunde de lättare lösa
uppgifterna.
Även om eleverna, vid enskilt och grupproblemlösning, löste uppgifter av samma
savårighetsgard, så var uppgifternas likhet inte desamma vid de båda tillfällena, detta har
också påverkat resultatet.

Efter att ha genomfört utvecklingsarbete med eleverna, tycker jag, att grupproblemlösning
som arbetsmetod borde få mera utrymme inom matematikundervisning.
Jag tycker att dagens lärare borde låta eleverna att få arbeta tillsammans mer och oftare med
problemlösning.
Grupproblemlösning kan vara till hjälp som en av undervisningsmetoderna för lärare som i
sina klasser har svaga elever, även om grupproblemlösning som arbetsmetod kanske inte är
det bästa verktyget för att bedöma elevernas individuella matematik kunskaper.

Som Ahlberg (1992) säger, grupproblemlösnings som arbetsmetod är bra, för den ger de
svaga och tystlåtna eleverna tillfälle att öka sin förståelse för matematisk problemlösning. Den
förbättrar deras självförtroende.

Fortsatt forskning

Det hade varit intressant att kunna göra en mer djupinriktad undersökning gällande
grupproblemlösning i matematik, där även ett genusperspektiv uppmärksammats. Man kan
tänka sig att använda även andra undersökningsmetoder, t.ex. att utöka antalet elever för
undersökning, använda fler mätmetoder etc.
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Bilaga 1

Frågeformulär 1, Matematik, åk8
Enskild problemlösning

Svara på frågorna genom att stryka under det svarsalternativ du valt

1. Hur  förstod du räkneuppgifterna när du  räknade ensam ?

Jag förstod dem…

dåligt någorlunda bra

2. Kunde du lösa alla räkneuppgifter när du räknade ensam?

Jag kunde lösa…

inga uppgifter alls några uppgifter alla uppgifter

3. Hur mycket lärde du dig när du räknade ensam?

Jag lärde mig…

ingenting alls lite grann mycket

4. Hur tycker du att, enskild räkning som arbetsmetod, passar just dig för att lösa
matematiska problem?

Den passar mig…

inte alls någorlunda bra

5. Hur upplevde du att det var att lösa matematiska problem enskilt?

Jag upplevde den som…

tråkigt både och roligt

Tack för medverkan !
Jim K



Bilaga 2

Frågeformulär 2, Matematik, åk8
Grupproblemlösning

Svara på frågorna genom att stryka under det svarsalternativ du valt!

1.Hur  förstod du räkneuppgifterna när du  räknade tillsammans med andra?

Jag förstod de…

dåligt någorlunda bra

2. Kunde ni  lösa alla räkneuppgifter när ni räknade tillsammans?

Vi kunde lösa..

inga uppgifter alls några uppgifter alla uppgifter

3. Hur mycket lärde du dig när du räknade tillsammans med andra?

Jag lärde mig…

ingenting alls lite grann mycket

4. Hur tycker du att, grupproblemlösning som arbetsmetod, passar just dig för att lösa
matematiska problem?

Den passar mig…

inte alls någorlunda bra

5. Hur upplevde du problemlösning när du räknade tillsammans med andra?

Jag  upplevde den som …

tråkigt både och  roligt

Tack för medverkan !
Jim K



Bilaga 3

Enskild problemlösning, ,
Bok ”Matte till 1000” åk8

Vecka 41-43
Lektion 1-9
åk8
max 3 räknetal
per lektion

Kapitel 1.3
Välj rätt diagram

Kapitel 2.1
Hastigheter

Uppgiftsnivå Uppg. nr. Uppg. nr.
A 1303, 1304, 1305 2107, 2108, 2109
B 1306, 2110, 2111, 2113
C 1308, 1309, 2126, 2127, 2128
Blandade
övningar, nivå
1 A 2,4,5
1 B 2,,4,5,6,8
1 C 4,6,8,9

Figur 4. Schemat över planeringsarbete för enskild problemlösning i klassen

Grupproblemlösning, ,
Bok ”Matte till 1000” åk8

Vecka 45-47
Lektion 9-18
åk8
max 3 räknetal
per lektion

Kapitel 2.1
Hastigheter

Kapitel 3.1
Räkning med
procent

Uppgiftsnivå Uppg. nr. Uppg. nr.
A 2134, 3126, 3128, 3158,

3160, 3161,
B 2136, 2139 3133, 3139, 3142,

3146
C 2140, 2141 3147, 3148, 3172,

3173, 3174
Blandade
övningar, nivå
2A 3, 4, 10
2B 5, 7, 12
2C 1, 6

Figur 5. Schemat över planeringsarbete för grupproblemlösning i klassen



Bilaga 4 (1:5)

Uppgifter för enskild problemlösning

Bok ”Matte till 1000” åk8
Kapitel 1.3 ”Välj rätt diagram”

A
1303
I vilket fall bör du använda ett linjediagram?
a) Svensken dricker i genomsnitt 176 liter kaffe,115 liter mjölk,64 liter öl och 62 liter läsk.
b) Antalet passagerare år för år 1985-1995 i det svenska inrikesflyget.

1304
I vilket fall bör du använda ett cirkeldiagram?
a) Hur innehållet i en skrotbil fördelar sig på metaller, plast, glas, gummi och övrigt.
b) Hur den procentuella andelen av Sveriges folkmängd som bor  i storstäderna förändrats

under perioden 1950-2000-
1303
 I vilket fall bör du använda ett stapeldiagram?
a) Antalet sålda jeans av märkena Lewis och Wrangler i en affär.
b) Högsta dygnstemperaturen i Båstad dag för dag under juli månad.

B
1306
Välj lämplig diagramtyp och rita diagrammet.
a) Antalet spelare i varje lag på plan

Basket Ishockey Fotboll Volleyboll
7 6 11 9

b) Människokroppen består av
Muskler Ben Fett Övrigt
50% 18% 19% !3%

c) Temperaturen i en ugn.
Tid/min 0 5 10 15 20 25
Temp/ oC 25 30 125 160 180 180

C
1308
Ange två saker om dig själv som du kan visa med
a) ett linjediagram b) ett cirkeldiagram
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1309
Välj ut fyra av dina kompisar och tänk ut två saker om de som du kan vissa med ett
stapeldiagram.

Blandade övningar 1 A

2
Bestäm medelvärdet för talen
a) 3,  7,  14
b) 11,  8,  3,  6

4
Skriv i meter
a) 3, 5 km
b) 48 dm
c) 650 cm
d) 900 mm

5
Bestäm medianen till talen
a) 1,  4,  9,  6,  3
b) 3,  11,  9,  5

Blandade övningar 1 B

2
Ulrika och Emil tog reda på vad en viss TV-apparat kostade i olika affärer
3950 kr, 4250 kr, 3900kr, 4300 kr
Bestäm medelpriset.

4
Bestäm omkretsen och arean av
a) en kvadrat med sidan 36mm. Rita figur
b) en rektangel med sidorna 4,5 cm och 7,5 cm. Rita figur.

5
En dagstidning uppgav en dag födelselängden i centimeter för veckans nyföda:
29 51  49  51  50 46  52  48  51  51
51 498  49  55 52
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Ett av värdena är orimligt. Ange medianen till födelselängderna, sedan det orimliga värdet
uteslutits.

6
Bestäm triangelns vinklar

(cm)

Figur 6.

8
Ett barn behöver 800 mg kalcium per dag. En vuxens behov är ¾ av barnets behov.
Hur många milligram behöver en vuxen?

Blandade övningar 1 C

4
En klass hade under en termin sammanlagt 70 matematik lektioner. Antalet närvarotimmar för
eleverna var

56  68  59  60  65 58  69  62  64  61
53  68  69  67  56 64  66  62  69  68
63  57  69  65  69 60  64  67  61  56

a) Pricka av i en frekvenstabell med intervallen 55 – 58, …, 67 – 70
b) Rita ett histogram av frekvenserna.
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6
Bestäm vinkeln x i figuren

Figur 7.

8
I basket är fem spelare från varje lag samtidigt på planen. Medellängden var 187 cm i det ena
laget. Lagets kortaste spelare är, 176 cm, ersattes med en spelare , som var 192 cm. Hur stor
var medellängden sedan?

9
Bestäm arean av den skuggade området.

(cm)

Figur 8.

Kapitel 2.1
Hastigheter

A
2107
En bil körde 180 km på 2 h.
a) Hur långt hade bilen åkt?
b) Hur lång tid tog detta?
c) Teckna sträckan / tiden
d) Beräkna bilens hastighet i km /h

2108
Erik sprang 400 m på 80 s.

a) teckna sträckan / tiden
b) Beräkna Eriks hastighet i m/s
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2109
Teckna sträckan / tiden och beräkna sedan hastigheten i km/h.
a) Karin cyklade 24 km på 2 h
b) Ett tåg åkte 270 km på 3 h

B
2110
Fredrik simmar 200 m på 5 min.

a) Bestäm hastigheten i m/min
b) Hur långt hinner Fredrik på 7 min?

2111
En långtradare kör 560 km på 7 h.
a) Bestäm hastigheten i km / h
b) Hur långt hinner den med denna hastighet på 9 h?

2113
Martina springer 80 m på 10 s.
a) Vilken hastighet i m / s motsvarar det?
b) Vilken tid skulle Martina få på 400 m om hon kan hålla samma hastighet?

2126
Viktors gångavstånd till skola är 2300 m. En morgon började Viktor gå till skolan kl. 08.10.
Han passerade en affär som ligger 600 m hemifrån kl. 08.15. Hinner han till första lektionen,
som börjar kl. 08.30 om han fortsätter gå med samma hastighet?

2127
Anders åkte bil från Båstad till Stockholm. När han startade kl. 10.30 visade bilens vägmätare
69 546 km. Kl. 13.30 fyllde Anders på bensin. Vägmätaren visade då 69 873 km. Vilken
hastighet måste Anders hålla i fortsättning om han måste vara i Stockholm kl. 16.30?
Bilavståndet Båstad – Stockholm längst den väg han valt är 54 mil.

2128
PÅ en motorväg åker bilen A med hastigheten 80 km/h. Bilen B som är 500 m efter A kör
med hastigheten 95 km/h. Hur länge dröjer det innan B hinner i kapp A?
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Uppgifter till grupproblemlösning

Bok ”Matte till 1000” åk8
Kapitel 2.1 ”Hastigheter”

A
2134
En bilist fyller 60 l bensin på 3 min

a) Teckna:  antalet liter / antal minuter
b) Beräkna kvoten.
c) Ange i l/min med vilken hastighet bensintanken fylls.

B
2136
Ylva skriver på dator 210 ord på 5 min

a) Ange hennes skrivhasighet i ord/min.
b) Hur många ord skriver hon på 11 min?
c) Hur lång tid tar det för henne att skriva en sida med 797 ord?

2139
Temperaturen i en bastu stiger från 200 C till 400 C på 8 min.
a) Ange med vilken hastighet temperaturen i bastun stiger i grader/min?
b) Hur långt tid tar det att värma upp bastun från 200 C till 900 C ?

C
2140
En USA-familj med 4 personer dricker på 1 år 270 l ”soft drinks”. Ange hur mycket var och
en av familjemedlemmarna dricker i l/dag om vi antar att alla dricker lika mycket.

2141
Svensson åker med hyrbil i Skottland. Han stannar för att fylla på bensin och begär full tank.
Han får då 12,2 gallon. På vägmätaren ser han att han åkt 312 miles sedan han fyllde tanken.

Ange bilens bensinförbrukning l/mil då 1 gallon = 4,55 l och 1 mile = 1,61 km.

Blandade övningar 2

A
3
Teckna:  sträckan / tiden och beräkna sedan hastigheten i km/h.
a) Ett tåg åkte 170 km på 2 h
b) Ett flygplan åkte 810 km på 9 h.
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4
Beräkna den rektangulära tomtens
a) omkrets
b) area

(cm)

Figur 9.

10
Sofia plockade 52 liter jordgubbar på 7 h. Ange Sofias plockhastighet i l/h

B
5
Olle åker buss till skolan varje dag. Han undersökte under en tid, hur många minuter han fick
vänta på bussen vid hållplatsen. Han antecknade

3  5  2  1  8 7  3  2  0  3 5  3  4  1  6
0  7  3  7  2 2  3  2  8  4 1

a) Gör en frekvenstabell.
b) Rita en stolpdiagram

7
Solen sken 12 h på måndag, 0 h på tisdag, 4h på onsdag, 5 h på torsdag, 8 h på fredag, 15 h på
lördag och 12 h på söndag
Bestäm

a) medelvärde
b) median

12
Camillas hår växte 15 cm på 60 dygn.
a) Ange med vilken hastighet håret växte i mm/dygn.
b) Hur många dygn behövs för att Camillas hås ska växa 5 dm?
c) Hur mycket växer Camillas hår på ett år?
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C
1
Vid en skola, där hastigheten är begränsad till 30 km/h, kontrollerar polisen bilarnas hastighet
på en sträcka av 500 m.

a) En vit Volvo passerar kontrollsträckan på 50 s. Klarar den kontrollen
b) Vilken är den kortaste tid en bil får hå på kontrollsträckan?

6
En resa mellan Stockholm och Helsingfors med en färja tar 11 timmar. Avståndet mellan
städerna är 24 mil. Bestäm färjans hastighet i knopp.
1 knop = 1,852 km/h.

Kapitel 3.1
Räkning med procent,
Förändringar

A
3126
Hur många procent är 14 mil av 35 mil?

a) Hur stor är delen?
b) Hur stor är det hela?
c) Ställ upp delen / det hela
d) Beräkna kvoten
e) Besvara frågan.

3128
Hur många procent är
a) 28 m av 700 m
b) 3 kr av 120 kr

3158
Priset på en vara som kostar 360 kr ökar med 20 %

a) Beräkna prisökning
b) Teckna hur du får det nya priset.
c) Beräkna det nya priset.

3160
Priset för en båtresa höjdes från 200 kronor till 212 kronor

a) Hur många kronor höjde spriset?
b) Vad var det gamla priset?
c) Teckna kvoten som jämför höjningen med det gamla priset.
d) Beräkna höjningen i procent
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3161
Jolanta köpte en ny bil för 160 000 kr. Hon sålde bilen två år senare för 120 000 kr. Hur stor
var värdeminskning i procent?

a) Hur många kronor sänktes värdet?
b) Teckna kvoten sänkning/gamla värdet
c) Beräkna sänkning i procent?

B
3133
120 brevbärare fick frågan: ”Har du någon gång blivit biten av en hund?” 40% svarade ”Ja”.
Hur många av de tillfrågade brevbärarna hade blivit hundbitna ?

3139
Hur mycket salt finns det i 3 liter havsvatten från Mellersta Östersjön, vars salthalt är 0,8%.
En liter havsvatten väger 1 kg.

3142
Man väger upp 105 g socker och 245 g vatten och löser sedan sockret i vattnet. Bestäm
lösningens sockerhalt.

3146
Till åk 8:a avslutningsfest kom 243 elever, 18 lärare och 43 föräldrar. Hur många procent av
festdeltagarna var föräldrar? Ingen lärare var förälder till någon elev i åk 8. Svara med
decimal.

C
3147
Lisa och Anna köper 4 skraplotter, som kostar 20 kr per styck. Lisa betalar 12,59 kr och Anna
resten. Hur många procent av en eventuell vinst bör Anna få? Svara med hela procent.

3148
En sal med måtten 10,0 m × 18,0 m ska förvandlas till ett diskotek med ett dansgolv i mitten
på 5,5 m × 12,9 m. Runt om lägger man en heltäckningsmatta. Hur många procent av hela
golvet utgör dansgolvet?

3172
År 1990 var Kinas befolkning 1 100 000 000. Befolkningsökning var 1,2% per år. Hur många
invånare fanns det i Kina år
a) 1991 b) 1994
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3173
Beatrice har en månadslön på  11 400 kr. I ett löneavtal fastställdes att hennes lön skulle höjas
med 3% först året, 2% andra året och 3% tredje året.

a) Vilken månadslön har Beatrice efter den tredje löneökningen? (Hela kronor).
b) Hur många procent ökade lönen under treårsperioden? (En decimal).

3174
Petra startade på cykel från Hälsingborg kl. 14.35 och anlände till Laholm kl.18.35.
Cykelavståndet från Hälsingborg till Laholm var 60 km. Erik startade från Helsingborg 10
minuter senare än Petra. Han cyklade med en hastighet som var 20% lägre än Petras. När
anländer Erik till Laholm, om han cyklade samma väg som Petra?




