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FÖRORD 
 
Som ett led i vår utbildning till gymnasielärare ingår att göra ett utvecklingsarbete 
tillsammans med eleverna som läser någon gymnasieutbildning. Vi har gjort detta arbete på 
Kommunala Vuxenutbildningen i Luleå under vår praktikperiod där och är glada att nu kunna 
presentera resultatet. 
 
Verksamheten kring utvecklingsarbetet har för oss varit givande och lärorikt från idé till 
utvärdering. Vi vill tacka vår vetenskaplige handledare Håkan Broström som inledningsvis 
hjälpte oss med färdriktningen och att åstadkomma nerv och spänning i de kommande 
övningarna.  
 
Våra handledare på Komvux, Margareta Widenfalk och Eva Höglund, har med sin långa 
erfarenhet, gedigna kunskaper och sitt strålande humör inspirerat och stöttat oss hela vägen i 
vårt arbete – tack ska ni ha. Sist men inte minst vill vi också tacka alla elever, som med sina 
fantastiska talanger bidragit med det egentliga grundmaterialet. 
 
Luleå april 2003 
 
 
 
 
 
Bo Berglund Tomas Jonsson 



ABSTRAKT 
 
Vårt mål har varit, i enlighet med läroplanens kursmål, att genom problemlösning i grupp ge 
elever möjlighet att på olika sätt kommunicera matematiska idéer och tankesätt. Under fyra 
veckor utförde vi vårt arbete i två parallella klasser som läste kursen matematik C på Komvux 
i Luleå. Grupperna fick arbeta enligt en modell där den kommunikativa biten betonades 
starkt, i såväl problemlösningen som redovisningen. Med stöd av våra egna observationer och 
elevernas utvärderingar vill vi påstå att det matematiska problemet och dess lösning får en 
bättre belysning om eleverna tillsammans i grupp diskuterar lösningarna än om man löst 
problemet på egen hand. Av undersökningen framgår att enskilda elever bidrar med lösningar 
av olika matematiska kvaliteter. Vi kan däremot inte med säkerhet belägga om de generella 
tankestrukturerna som visade sig uppstod ur enklare tankegångar utvecklade till en högre nivå 
genom våra övningar eller om dessa fanns redan från början. 
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BAKGRUND 
 
En livlig debatt pågår i samhället om varför intresset för naturvetenskaplig utbildning är så 
dåligt bland dagens ungdom. Det hävdas att om Sverige ska fortsätta att vara en hög-
teknologisk kunskapsnation måste rekryteringen till eftergymnasiala utbildningsplatser inom 
teknik och naturvetenskap radikalt förbättras. Samtidigt rapporteras från alla universitet och 
högskolor att förutsättningarna för att bedriva högre undervisning i matematik drastiskt har 
försämrats de senaste tio åren. I en debattartikel i Dagens Nyheter (020607) ställer sig tjugotre 
studierektorer från olika högskolor bakom uppropet: ”Studenterna blir allt okunnigare.” Där 
hävdas att räknefärdighet och begreppsförståelse har stadigt försämrats. Resultaten på de 
första universitetskurserna i matematik visar på en halvering av andelen godkända efter första 
tentamenstillfället.  
 
I skollagen fastslås att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. I läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 påpekas vidare att likvärdigheten, som 
anges i de nationella målen, inte innebär att undervisningen skall utformas på samma sätt 
överallt. Eftersom undervisning och inlärning av nya avsnitt inom matematiken väldigt 
mycket bygger på progression, det vill säga att tidigare nivåer antas för givna, gäller det då att 
speciellt bevaka måluppfyllelsen för de olika kurserna. Någonstans på vägen upp till 
undervisningen på högskolenivå har det nu uppenbarligen uppstått brister i förmågan att 
tillämpa grundläggande kunskaper i matematik. Redan undervisningen på gymnasienivån 
visar sig i dag svårhanterlig eftersom spridningen på kunskaperna som eleverna har med sig 
från grundskolan är stor. 
. 
Eftersom läroplanen ger utrymme för ett varierat upplägg av undervisningen och kursplanen 
till en del tillåter olika omfattning av kursen är det av största vikt att en kontinuerlig 
uppföljning sker av vilka kunskaper eleverna har tillägnat sig. De traditionella skriftliga 
proven, som i regel ges i samband med ett avslutat kursavsnitt, bör därför kompletteras med 
ett dagligt samtal kring lösningar av matematiska problem. Att läraren upprepar sin tidigare 
förklaring kanske inte hjälper eleven. Läraren lär sig att uppfatta elevens tänkande och kan 
korrigera och/eller komplettera på rätt ställe. Den muntliga verksamheten mellan elev och 
lärare bör alltså vara av stort diagnostiskt värde. 
 

Teori och tidigare forskning 
Jan Unenge och Jan Wyndhamn har i utbildningsmaterialet Täljaren skrivit om 
problemlösning och olika sätt att jobba med matematiska problem. De lägger stor vikt vid att 
låta eleverna diskutera problemen och att det vid diagnostisering av problemlösning finns 
anledning att ägna mer uppmärksamhet åt hur eleverna löser problemet än vilket svar som 
framkommer. Processen är alltså viktig. 
 
Vår idé är dessutom att om man öppnar upp för en muntlig dialog, kring att formulera och 
lösa matematiska problem, skärper det själva tänkandet. Genom att tala till en lyssnare sker 
en koncentration, som påverkar tänkandets kvalitet, som kan förvåna även talaren själv. 
(Linell 1983) 

Att man skapar innehåll och förståelse under loppet av samtalet och själva verbaliseringen gäller inte 
bara rent kallprat på kafferep och vid middagsbord, när man träffar bekanta på gatan osv, utan även i 
sammanhang där man har mycket mer bestämda målsättningar. Även i mer djuplodande samtal, i 
föredrag etc, händer det att talaren kommer på uttryckssätt, perspektiv, som han inte tidigare tänkt på. 
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Han kan då själv bli positivt överraskad: ”Bra! Just så ska det formuleras, det ska jag komma ihåg 
och använda senare!” Genom att man formulerar sig språkligt om ett problem, får man alltså 
möjlighet till nya associationer och insikter, nya sammanhang blir synliga och man kan få uppslag till 
nya lösningar. Det är alltså inte bara så att vi uttrycker redan tänkta tankar, utan nya tankar uppstår 
ständigt just genom att vi kommunicerar språkligt. (s 47) 

Hur tanke och språk hänger ihop och påverkar varandra har sysselsatt filosofer i alla tider. Vi 
kan här erinra oss Platons uppdelning av tillvaron i två skikt, idéernas värld och sinnevärlden 
(Stensmo 1994). Den sanna världen är idévärlden, där idéerna är eviga och oföränderliga. 
Endast genom förnuftigt tänkande (dialektik) kan människan komma i kontakt med idéernas 
värld. Det är även genom Platons skrifter vi fått ta del av Sokrates metod för det dialektiska 
samtalet då han bedrev fri undervisning på Athens gator och torg genom att samtala och 
argumentera med folk. I Stensmo (1994) står det: 

Den skicklige läraren kan, med rätt ställda frågor, förlösa den kunskap sin finns latent hos människan. 
Den dialogpedagogik, det heuristiska (utfrågande) dialektiska samtal, som medvetandegör den latenta 
kunskapen eller insikten benämner Sokrates (och Platon) majevtik (förlossningskonst). (s 60) 

Lev Vygotskij (1896-1934), en av de stora inom området tanke och språk, sade ”språket är 
kommunikationsmedel och bärare av den kunskap och de erfarenheter som mänskligheten 
utvecklat”. Han menar att tänkandet kan vara icke-verbalt och verbalt. Det förstnämnda kallar 
han ”inre språk”, som kräver ord för att kunna ta sig uttryck i tal och skrift. Ur boken 
Psykologi och dialektik har följande citat hämtats: 

Språkets struktur representerar inte bara en enkel avspegling av tankens struktur. Man kan därför inte 
heller bara hänga språket över tanken som en färdigsydd klänning. Språket tjänar inte som ett uttryck 
för en färdig tanke. En tanke, som omsätts i ett språk, omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks 
inte i ordet – den förlöper i ordet. (s 78) 

Vygotskij talar om barns språk och att deras ordförråd kan innehålla ord som i den vuxnes 
värld är uttryck för det mest abstrakta utan att de för den skull är kapabla till abstrakt 
tänkande. Även om barnen med sina ord hänvisar till samma föreställning som de vuxnas ord, 
så sammanfaller det inte med de vuxnas ord till sin betydelse. Detta understryker Vygotskij 
(1999, 1934) med: 

Därför har vi inte heller någon som helst anledning att tillskriva ett barn som använder abstrakta ord 
ett abstrakt tänkande. (s 246) 

På samma sätt går det att resonera kring elever som använder sig av abstrakta ord i 
matematiken, det är inte säkert att de förstått begreppen och de föreställningar som ligger 
bakom dem. Även om eleven förstår de enskilda elementen måste han kunna upprätta 
förbindelser mellan dem för att kunna skapa ett begrepp. Vygotskij (1999, 1934) menar att 
begreppsutvecklingen följer två huvudfåror och definierar dessa enligt följande: 

Vi har försökt visa hur funktionen att binda samman eller göra komplex av en räcka enskilda föremål 
med hjälp av ett för hela gruppen av föremål gemensamt familjenamn utvecklas till att bli den 
viktigaste formen av ett komplext tänkande hos barnet och hur parallellt med detta  de potentiella 
begreppen, som bygger på de särskiljandet av vissa gemensamma kännetecken, bildar den andra fåran 
i begreppsutvecklingen. (s 248) 

Att förbereda begreppen i form av associativa grupper i minnet, är en naturlig process som 
inte är förbunden med ord – ett komplext tänkande utan ord. Men här betonar Vygotskij 
(1999, 1934) ordets roll för begreppsbildningen: 

Det är inte dessa föreställningar som ligger till grund för begreppen, utan komplex som skapats 
utifrån användandet av ord. (s 249) 

Det är alltså skillnad på det tidigare nämnda naturliga komplex som uppstår i minnet, och de 
komplex som uppkommer utifrån ett högt utvecklat verbalt tänkande – tankar i ord. För om 
begreppet endast bildas i en tankeakt kan man fråga sig vad det är för skillnad mellan 
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begreppet och det konkreta eller praktiska tänkandets produkter. Här återkommer Vygotskij 
(1999,1934) till sin käpphäst: 

Ordet är det centrala i begreppsbildningen. (s 249) 

När så begreppsekvivalensen och generalitetsrelationerna utvecklas ökar förmågan att minnas 
i tanke utan ord. Begreppet blir allt mer oberoende av ordet och innebörden allt mer 
oberoende av sitt uttryck. De operationer som finns i begreppet blir allt friare och uttrycks på 
ett allt friare sätt. För att komma vidare i sin begreppsutveckling måste det byggas nya 
generaliseringar på de som redan gjorts, eller som Vygotskij (1999,1934) säger: 

En ny nivå av generaliseringar kan bara uppstå om den bygger på de tidigare. En ny 
generaliseringsstruktur uppstår inte genom att tanken på nytt utför en direkt generalisering av 
föremålen, utan genom generalisering av föremål som redan generaliseras i en tidigare struktur. Den 
uppstår som en generalisering av generaliseringar, och inte bara som en ny metod att generalisera 
enstaka föremål. (s 367) 

Eftersom nya generaliseringar bygger på tidigare måste eleven vara väl förtrogen med dessa 
tidigare generaliseringar för att kunna gå vidare. Ett tecken på att generaliseringar bygger på 
varandra är enligt Vygotskij att parallellt med tillväxten av algebraiska generaliseringar 
tillväxer också operationernas frihet, och när man nått en högre algebraisk generalitetsnivå 
kan man betrakta en lägre operation som en enskild variant av en högre. Exempelvis kan ett 
aritmetiskt uttryck beskrivas som en enskild variant av ett algebraiskt. Bakom varje 
aritmetiskt uttryck står ett algebraiskt begrepp och med detta mer generella algebraiska 
uttryck går det att arbeta mer fritt eftersom beroendet av det bestämda aritmetiska uttrycket 
inte finns. 
 
Ett annat exempel är övergången mellan olika talsystem. För den som inte kommit längre i sin 
generalisering är det decimala talsystemet det enda ”riktiga” talsystemet medan den som sett 
det algebraiska i talsystemens uppbyggnad kan omvandla det decimala till vilket annat 
talsystem som helst. Man är då inte bunden av systemet utan man behärskar det. 
 
Enligt Vygotskij (1999, 1934) uppstår det på varje steg av begreppsutvecklingen nya 
förbindelser av en högre form mellan tankarna, och i takt med att generaliseringsstrukturen 
utvecklas och allt mer komplicerade generalitetsrelationer uppstår mellan begreppen blir det 
möjligt med ett tänkande i form av en självständig verksamhet oberoende av perceptionen och 
med en stegvis ökning av de samband och relationer som utgör förutsättningen för detta.  
 
Gudrun Malmer talar i sin bok Kreativ matematik (1997) om vikten av att uttrycka sina 
matematiska tankar i ord för att ge eleverna tillfälle att komma i kontakt med sitt tänkande, 
vilket gör dem medvetna om inte bara vad de vet, utan också hur de vet det. Hon berättar om 
hur elever vid laborativa övningar kunnat dra logiska slutsatser och funnit lösningar till 
problem men inte haft förmåga att med ord motivera vad de gjort, vilket tydligt pekar på att 
det faktiskt är skillnad mellan tanke och ord. Vidare säger hon att: 

Språket är ett nödvändigt medel för att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar om 
matematiska förhållanden. Det har av det skälet stor betydelse för inlärningen, varför man bör ägna 
betydligt mer tid åt detta moment än vad som vanligen sker. (s 41) 

Matematik anses av de flesta elever som svårt. Många upplever det matematiska språket som 
främmande och känner sig därmed otrygga i sammanhang där man ska resonera sig fram till 
lösningar av matematisk karaktär. Lärarens uppgift måste därför vara att låta eleverna erövra 
ett språk och ett ordförråd som hanterar de matematiska begreppen. Att ha ”koll på läget” 
genom att kunna prata är säkert avgörande för om upplevelsen av matematik ska kunna vara 
rolig och stimulerande. 
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Hur problemlösning kan fungera i olika sammanhang och för olika individer presenteras på 
ett intressant sätt i boken Cognitive science and Mathematics education (Schoenfeld, 1987). 
Förståelsen av problemet är naturligtvis avgörande för hur själva problemlösningen lyckas. 
Den språkliga förståelsen blir uppenbar då problemet presenteras via tal eller text. 
Problemidentifikationen sker sedan ofta stegvis – information lägges till och plockas bort 
beroende på om den är relevant för situationen. En ”kunnig” person klarar av kvalitativa 
resonemang och formulerar ofta generella lösningar på problem. 

…experts frequently formed qualitative representation of problems before attempting any 
quantitative analyses. They often mentally replace the original problem with an abstracted version 
that retain its general structure and features and then uses this idealized representation as guide in 
solving the original problem. (p 44) 

Hur man lyckats ordna och strukturera sina kunskaper i ”långtidsminnet” påverkar också 
problemlösningsförmågan (Schoenfeld, 1987). 

Good organization which renders the knowledge readily available may be even more important than 
the extent of the knowledge. As we have seen, information stored in LTM plays an important role in 
problem-solving theories. Because the efficient retrieval of information may depend on how 
information is organized in LTM, differences in problem-solving success may be partly attributable 
to differences in problem solvers´ knowlage organization. (p 46) 

Språklig bearbetning av matematiskt tänkande bör enligt vår mening ha en positiv inverkan på 
inlärning och minnesfunktioner. 
 
Den som har stor erfarenhet och kunskap om ett problemområde kan urskilja vissa mönster 
eller strukturer då problemet ska identifieras (pattern recognition) enligt (Schoenfeld, 1987).  
Elever kanske inte kan förväntas ha så gedigna kunskaper inom något problemområde, men 
förmår kanske snabbt identifiera typproblem om tillfälle ges att lösa en rad uppgifter av 
samma karaktär.  
 
Språket kan alltså fungera som stöd för inlärning och förståelse av matematiska sammanhang. 
Den gamla devisen om att det går att tänka utan att tala men inte att tala utan att tänka har 
säkert sitt berättigande. Naturligtvis kommer det språkliga inslaget att avta i det matematiska 
tänkande då kunskapen finns etablerad och ersättas av någon form av matematisk intuition. 
Allwood (1983) menar att tänkandet efter en tids vana vid begreppen frikopplas från den 
verbala gestaltningen. 

Nu kan man naturligtvis säga att även om språkberoendet efter att initialt ha varit starkt minskar, t ex 
i matematiskt tänkande, har ändå grundbegreppen initialt bestämts av de språkliga symbolerna. De 
språkligt bestämda grundbegreppen finns kvar även om de inte längre i tanken kodifieras av språkliga 
symboler. 
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Förankring i styrdokumenten 
Förutom språkets betydelse som pedagogiskt instrument har det ett självändamål, nämligen då 
vi ska kommunicera med andra. I läroplanen för gymnasiet (Lpf 94) finns under rubriken 
”Skolans huvuduppgifter” bland annat angivet: 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa 
problem både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens. (s 7) 

I kursplanen för matematik för gymnasieskolan anges vidare som ”Mål att sträva mot”: 
En viktig del av problemlösningen är att utforma matematiska modeller och på olika sätt 
kommunicera om de matematiska idéerna och tankegångarna. Både i vardagsliv och yrkesliv behöver 
allt fler kunna förstå innebörden av och kunna kommunicera om frågor med matematiskt innehåll.    
(s 4) 

I kursplanen finns – enligt vår mening – ytterligare ett fint formulerat syfte: 
Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin matematiska 
kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av matematikens skönhet och logik.     
(s 1) 
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SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur muntliga resonemang i grupp kring olika 
typer av matematiska problem uppfattas av eleverna, samt att stimulera dem till diskussion 
och en vidgad förståelse av problem och dess lösningar. 
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METOD 
 

Ett kvalitativt perspektiv 
Att kommunicera genom samtal är i högsta grad en social företeelse. Vi vill att samtal kring 
matematiska begrepp ska fungera på samma oförutsägbara sätt som vilket samtal som helst. 
Information och data från vår undersökning har därmed till stor del blivit kvalitativ till sin 
karaktär och vi har arbetat med en beredskap att dynamiskt kunna ändra/styra verksamheten 
så att kvalitén på utfallet skulle bibehållas och/eller förbättras.  
 

Sammanhållen kompetens och närvaro 
Vi har genomfört vårt utvecklingsarbete på Komvux i Luleå under vår praktikperiod där v 04 
– 12. Undervisningen på Komvux karaktäriseras av långt driven individualisering och 
flexibilitet vid val av olika kurser. Kursernas upplägg varierar från rena självstudier med 
möjlighet till handledning utan närvarokontroll till sammanhållna klasser i ämnesblock med 
närvarokontroll. I denna senare kategori kan kunskapen i ett enskilt ämne variera och eleverna 
tillåts arbeta med olika avsnitt/kurser. Eftersom vi planerade att bedriva gruppvisa samtal 
kring matematiska begrepp/problemlösning ville vi ha medlemmar med ungefär samma 
kunskapsbas och närvaro under en period om fyra veckor. Utifrån detta föll valet på två olika 
parallella C-kurser i matematik. Förhoppningen var att grupperna skulle få samma dynamik 
som Granér (1994) uttrycker: 

En grupp skiljer sig från en samling människor genom att medlemmarna befinner sig i samspel med 
varandra. (s 9) 

De två första veckorna ägnade vi oss åt att lära känna eleverna och deras kunskaper. Vi ville 
anpassa gruppövningarna till de kursavsnitt de arbetade med för tillfället, dels för att inte störa 
den ordinarie undervisningen alltför mycket och dels för att uppnå bästa motivation hos 
eleverna att hjälpa oss i vårt uppdrag. Den ena C-kursen hade elva inskrivna deltagare och den 
andra nio. Tillsammans med våra praktikhandledare bildade vi två grupper i varje kurs så att 
en etablerad informell gruppering kunde bibehållas och därmed kanske ett redan påbörjat 
samtal kunde fortsätta. Det bör påpekas att eleverna i respektive kurs bara hade varit 
tillsammans i fyra veckor innan våra övningar startade. Innan arbetet startade informerade vi 
eleverna om hur vi rent praktiskt tänkte genomföra gruppövningarna och att det handlade om 
att i grupp muntligen resonera kring matematiska begrepp och lösningar.  
 

Observation och reflektion 
Vår tanke är att genom övning i att prata matematik påverkas förståelsen och insikten i 
matematiska problem. Upprepade övningar bör dessutom leda till den trygghet som krävs för 
att man ska kunna uppleva matematik som roligt och stimulerande. För att på den korta tid 
som stod till förfogande ändå kunna dokumentera någon form att påverkan upprepade vi ett 
grupparbete med likartat innehåll fyra gånger per kurs, indelad i två grupper, under fyra 
veckor.  
 
De två grupperna i varje kurs fick samma uppgifter att lösa var för sig under ca 45 minuter 
(bilaga 1). Vissa uppgifter lämnades ut några dagar i förväg för att varje elev enskilt skulle 
kunna förbereda och sätta sig in i uppgiften. När grupperna var klara med sina uppgifter fick 
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en representant från varje grupp kortfattat beskriva sin grupps arbete för den andra gruppen. 
Tanken är att de inte bara ska träna sig i att prata matematik inom gruppen utan också träna 
sig i att förklara såväl uppgiften som lösningen för andra. På så sätt blir eleverna lärare på 
samma gång som de lär i enlighet med kursplanen i matematik (2002/03): 

Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att tolka, 
förklara och använda matematikens språk, symboler, metoder, begrepp och uttrycksformer 

Gruppen fick själv utse vem som skulle presentera gruppens lösningar men det var tillåtet att 
ge stöd och hjälp från de andra deltagarna – allt för att avdramatisera själva framträdandet. 
Den lyssnande gruppen skulle därefter avge kritik på om och hur man lyckats presentera 
lösningarna. Presentation samt kritiska kommentarer planerades att ta cirka 30 minuter. I ett 
på förhand fastställt protokoll noterade vi - parallellt i de båda grupperna - förlopp och 
situationer av generell karaktär, samt vad som hände under den efterföljande presentationen 
(bilaga 2).  
 
För att kunna styra upp samtalen kring matematiska begrepp och lösningar och vid varje 
tillfälle relatera till de utlämnade uppgifternas karaktär, avslutade vi varje pass med en 
gemensam sammanfattning om hur övningen fallit ut. Tanken med denna del har varit att ge 
eleverna en direkt återkoppling att ta med till nästa övning. Dessutom är det viktigt för oss 
som pedagoger att anpassa och tydliggöra den kommunikation som inträffar mellan lärare och 
elev. Eftersom vi hade en dubbellektion på 90 minuter till vårt förfogande återstod ungefär 15 
minuter till denna avslutande del. Samma förfarande som ovan upprepades sedan med samma 
uppgifter med den andra C-kursen en annan dag samma vecka. Totalt genomfördes alltså fyra 
sådana pass under fyra veckor. 
 
Allmänt kan påpekas att vi syftade till att hela processen med de muntliga resonemangen 
kunde genomföras på ett prestigelöst och informellt sätt men ändå följa plan och struktur 
enligt ovan. 
 

Elevens samlade omdöme 
För att få en samlad bild om hur eleverna uppfattat de olika övningspassen fick de vid sista 
passet fylla i ett enkätformulär enligt bilaga 3. 
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TIDSPLAN 
 
 

Vecka Aktivitet 

50 – 51 Teorier och tidigare forskning. 

52 – 2 Bakgrund, syfte och metod skrivs. 

3  
4 – 9 Praktik startar och  

utvecklingsarbetet genomförs. 

10 – 13 Materialet sammanställs. 
Praktiken slutar 

14 – 20 Färdigställande och  
godkännande av examensarbetet. 

21 Opponent- och respondentinläsning. 
22 Redovisning 
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RESULTAT 
 

Arbetet kring några enskilda uppgifter 
Uppgifterna som grupperna fick att jobba med var av blandad karaktär och svårighetsgrad. 
Just svårighetsgraden visade sig vara ganska avgörande för om diskussionerna skulle komma 
igång. En för ”lätt” uppgift ledde sällan till några längre eller särskilt ingående diskussioner 
utan klarades snabbt av med motiveringen av typen: ”det här kan ju alla”. Var uppgiften för 
”svår” tystnade gruppen och var och en räknade helst på egen hand för att sedan eventuellt 
presentera en färdig lösning. Det var som att det fanns en viss rädsla för att kasta fram en idé 
eller tanke som kunde vara fel. I dessa fall förekom det överlag väldigt lite ”brainstorm” där 
eleverna kastade fram idéer för att sedan sålla bland dem. 
 
De uppgifter som däremot fungerade bra var de som eleverna uppfattade som ”lagom svåra”. 
Dessa ledde till bra diskussioner där olika idéer lades fram som kommenterades av de övriga 
gruppmedlemmarna genom att instämma eller påvisa eventuella fel i resonemanget. På så sätt 
kom de lite närmare lösningen för att så slutligen - allt som oftast - nå ända fram. I arbetet 
med dessa uppgifter höll grupperna en förhållandevis hög nivå på det matematiska språket 
och använde sig inte av allt för många egna uttryck. 
 
Även om diskussionerna inte alltid var så livliga så löste grupperna de flesta uppgifterna. I de 
fall där uppgifterna var av svårare karaktär - vilket ledde till att diskussionen tystnade - så var 
det ofta någon som på egen hand kom fram till en korrekt lösning, som han/hon sedan 
presenterade för de övriga. Lyckades inte den ena gruppen så var det inte ovanligt att den 
andra gruppen löste uppgiften och kunde presenterade den vid redovisningen. 
 
Eftersom uppgifternas karaktär verkar vara den faktor som mest påverkat hur grupperna 
arbetat kan det vara på sin plats att redovisa och diskutera några enskilda uppgifter. Vi har 
valt fyra uppgifter från tre olika kategorier – enligt vår indelning (se tabell 1 sid 16) – där 
arbetssättet i grupperna har varit likartat. Vi har därmed kunnat sammanfatta flera olika 
övningar till ett scenario. Dessutom kan det tjäna som en beskrivning av vårt eget 
förhållningssätt när vi tolkat gruppernas insatser. 

En algebraisk uppgift 
I första uppgiften i första passet ville vi att grupperna skulle kommentera hur tre bokstäver i 
en uppställning kan bli lika med talet 2. Uppgiften löd: 
 

Hur kan det komma sig att tre bokstäver kan bli lika med talet två? Dvs, 
  

   2=+
a

aa  

 
 
Här hade grupperna inga som helst problem att identifiera sambandet som en matematisk 
modell av en tes, som sedan kunde prövas. Bokstäverna ersättes snabbt med olika siffror och 
algebraiska beräkningar resulterade alla i siffervärdet 2. Därmed antogs att det är sant för alla 
värden på a. Ett par grupper upptäckte dock att det inte gällde för a = 0, eftersom uttrycket då 
inte var definierat. Tesen bekräftades därmed genom prövning.  
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Genom förenkling av det algebraiska uttrycket på följande sätt visade man också att 2 = 2, 
vilket är sant för alla a.  
 

 ( ) ( ) HL
a

a
a

aaVL ==+=+=+= 21111  

 
Någon grupp försökte få fram ett värde på a genom att lösa ekvationen men blev osäkra då a 
”försvinner” och kunde först inte riktigt säga vad 2 = 2 betydde. Efter en stunds diskussion 
enades grupperna dock om att värdet på a saknade betydelse för uttryckets värde. 
 
Egna kommentarer 
Ett ytterst trivialt samband fick alltså genom samtal i grupp en bred och stringent matematisk 
bekräftelse. Vi vill gärna utifrån denna enkla uppgift, men även andra uppgifter i vår 
undersökning, hävda att det matematiska samtalet leder till en breddning och generalisering 
av lösningarna, som kan vara svåra att uppnå då man arbetar enskilt. Både problemet och 
lösningen blir intressantare och bidrar därmed till att göra matematik roligare på sina egna 
villkor. 

 

En geometrisk uppgift 
Uppgift 6 i pass 2 var en av de geometriska uppgifterna där samtalet i grupperna i regel 
startade utan betänketid. Uppgiften såg ut så här: 
 
 Hur stor del av kvadraten täcks av cirkeln?   
 

 
En förväntad lösning är förvisso en kvot mellan cirkelns och kvadratens areor innehållande 
generella uppgifter om cirkelns radie och kvadratens sida. Alla grupper enades snabbt om hur 
de enskilda figurernas ytor skulle räknas ut, men sedan skilde sig förfaringssättet avsevärt. 
Någon grupp gjorde antaganden om siffervärden på radie respektive sida i kvadraten och 
räknade sedan fram ett närmevärde till areorna, innan kvoten ställdes upp för att få fram 
cirkelns procentuella del av kvadraten enligt nedan.  
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antag cirkelns radie = 5 cm 

  

785,0
100

5,78

5,7825)5(

100)10(

2

2

222

22

≈≈

≈=⋅=

==

cm
cm

Area
Area

cmcmcmArea
cmcmArea

kvadrat

cirkel

cirkel

kvadrat

ππ  

 
En annan grupp tog sig för att med linjal mäta upp ungefärliga längder på radie och sida innan 
beräkningar utfördes på samma sätt som ovan. 
 
Det förväntade sättet att bilda en kvot med ett generellt uttryck presenterades av en tredje 
grupp på följande sätt: 
 
  cirkelns radie = r 
  kvadratens sida = 2r 

  

( )

79,0
44

42

2

2

2

22

≈==

=

==

ππ
π

r
r

Area
Area

rArea
rrArea

kvadrat

cirkel

cirkel

kvadrat

 

 
 
Ytterligare ett intressant angreppssätt presenterades av den sista gruppen, som utgick från en 
subtraktion mellan kvadratens och cirkelns areor.  
 
  kvadratens sida = a 

  

�
�

�
�
�

� −=−=−

=�
�

�
�
�

�=

=

4
1

4

42

2
2

2

22

2

ππ

ππ

aaaAreaArea

aaArea

aArea

cirkelkvadrat

cirkel

kvadrat

 

 

Gruppen tolkade sedan faktorn 21,0
4

1 ≈�
�

�
�
�

� − π  som den procentuella del som återstod då man 

tagit bort cirkeln, 79 %. Visserligen är inte svaret ett dimensionslöst förhållande utan en area 
och gruppens tolkning blir korrekt om man dividerar hela uttrycket med kvadratens area, 2a . 
 

  21,0
4

14
1

22

22

≈�
�

�
�
�

� −=
�
�

�
�
�

� −
π

π

cma

cma
 

 
Här har vi alltså fyra olika sätt att lösa uppgiften, som alla leder fram till rätt svar.  
 
Egna kommentarer 
Det kan alltid diskuteras vilka lösningar som är enkla, effektiva, smarta eller snygga, men 
som pedagog måste man ändå ha beredskap för alla varianter. Olika angreppssätt leder alltså 



 13

ibland rätt men kan även leda fel och en dialog mellan lärare och elev har ett stort diagnostiskt 
värde för att kartlägga olika resonemang. 
 

Fritextuppgift 1:2 
En annan uppgift som ledde till givande diskussioner var uppgift 12 i pass 3.  
 

En av de orter, som drabbats hårt av nedläggningar under 2001 är Sollefteå. 
Befolkningen i kommunen uppgick den 31 dec 2001 till 21906, en minskning med 181 
personer. Nu ska vi inte tro att denna utveckling fortsätter, men gör ändå en pessimistisk 
prognos för befolkningen om 10 år om vi antar att minskningen fortsätter enligt 
 

a. en linjär modell (dvs lika många personer varje år).  
b. en exponentiell modell (dvs lika många procent varje år). 
c. Beräkna när antalet invånare är 15 000 med respektive modell.  

 
 

Deltagarna i grupperna hjälptes åt att identifiera problemet och räknade sedan enskilt. 
Resultatet blev emellertid i många fall olika, beroende på att man inte tolkade texten på 
samma sätt och därför använde olika startvärden i prognosmodellerna. De enades om en 
tolkning, räknade om och kom fram till samstämmiga resultat. Här är en lösning: 
 
 a) År 2000 = 22 087 personer 
  År 2001 = 21 906 personer 
 
  Minskning = 181 personer 
  y = 22 087 -181x y = folkmängd, x = antal år 
  202771018122087)10( =⋅−=y  personer 
 
 Svar: Efter tio år är folkmängden 20 277 personer enligt linjär modell. 
 

 b) 
1

1

9918,0
2208721906

)(

a
a

aCxz x

=

⋅=

⋅=

 

  a = förändringsfaktor 

  
203629919,022087)10(

9919,022087)(
10 ≈⋅=

⋅=
z

xz x

 

 
 Svar: Efter tio år är folkmängden 20 362 personer enligt exponentiell modell. 
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c) Lös y(x) = 15 000 resp.  z(x) = 15 000 

 

39
7087181

1812208715000

≈
=

−=

x
x

x
 

48
9919,0lg

22087
15000lg

9919,0
22087
15000

9919,02208715000

≈

=

=

⋅=

x

x

x

x

 

 
Svar: Folkmängden uppgår till 15 000 personer efter 39 år med den linjära 
modellen respektive 48 år med den exponentiella. 
 
 

Här uppmärksammades även i en av grupperna nödvändigheten av att ta med tillräckligt 
många decimaler i förändringsfaktorn i det exponentiella uttrycket för att modellen skulle 
vara användbar. En för kraftig avrundning gav följande resultat: 
 

  

39
99,02208715000

15000)(
99,0

≈�

⋅=

=
≈

x

xz
a

x
 

 
Samma resultat erhölls alltså i den exponentiella modellen som i den linjära vilket gav en bra 
diskussion kring exponentiell tillväxt. 
 
En elev undrade om modellerna hade samma värde någon fler gång än vid själva 
startögonblicket. Det vill säga vilka lösningar finns till ekvationen  
 
  xx 181220879919,022087 −=⋅  
 
Här fick vi förklara att en sådan ekvation inte kan lösas algebraiskt utan endast numeriskt. 
Fortsättningsvis kom vi in på nyttan av derivator i ett sådant här fall men eftersom derivator 
ännu var ett okänt begrepp för gruppen beskrevs tillvägagångssättet bara i grova drag.  
 
Egna kommentarer 
Problematiken kring tolkningen av en text och behovet av att enas om en tolkning, uppkom 
alltså spontant i grupperna och som en följd av detta startade även en relevant kritik av 
modellernas förmåga att beskriva framtiden. Just denna övning har kanske gett eleverna en 
inblick i de svårigheter och möjligheter som finns när man ska tolka, tillämpa och 
kommunicera med matematiska begrepp. 
 

Fritextuppgift 2:2 
En textuppgift som också vållade en del problem var uppgift 15, pass 4. 
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Tracey drives to work at 40 mph and is 1 minute late. If she leaves at the same 
time and drives 45 mph, she'll be 1 minute early. How far does Tracey live from 
work? 
(mph = miles per hour) 

 
En korrekt lösning kunde se ut så här: 
 

  

miless

t

t

tt

tvtv
tvs

12)
60

117(45

60
17

60
855

60
140

60
145

2211

=−=

=

=

�
�

�
�
�

� +=�
�

�
�
�

� −

⋅=⋅
⋅=

 

 
Det visade sig emellertid att en elev funnit följande intressanta lösning: 
 
  t∆ = skillnad i tid = 2 min 
  v∆ = skillnad i hastighet = 5 mph 
 

  mphv
t min

5
2=

∆
∆  

  
min1640

5
21

min1845
5
21

min

min

=⋅=−

=⋅=+

mpht

mpht

mph

mph

 

  min17=t  =⋅=+⋅=⋅=�

60
1840

60
)1(40 ttvs 12 miles 

 
Egna kommentarer 
Här handlade det om att tanke och ord inte hängde ihop. Eleven kunde räkna ut svaret men 
inte förklara i ord hur och varför han gjorde på det sättet.  
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Utfall och kategorisering av gruppuppgifterna 
Eftersom karaktären på uppgiften verkar vara det som mest påverkat gruppens sätt att arbeta 
kan det vara på sin plats att här närmare relatera utfallet mot typ av gruppuppgift. För att 
erhålla en mer samlad bild av utfallet har vi valt att kategorisera uppgifterna enligt tabell 1. 
De enskilda gruppuppgifterna är numrerade från 1 till 15 och återfinns i sin helhet i bilaga 1. 
De uppgifter som erhållit någon riktig lösning i någon av grupperna i C-kurserna är 
markerade med R och de som bara erhållit felaktiga lösningar är markerade med F. Uppgifter 
som delats ut i förväg är skuggmarkerade i tabellen.  
 
Tabell 1   Kategorisering och lösningsutfall av de utlämnade gruppuppgifterna i de olika 
                lektionspassen. 

      Totalt    11(15) 
 
 
Av tabellen framgår att lösningsgraden var störst för de uppgifter som vi kategoriserat som 
Funktioner eller Geometri och minst för Text-/problemförståelse. Här bör påpekas att när det 
gäller turordningen på uppgifterna inom varje pass har vi - enligt vår bedömning - lagt de 
enklare först och de svårare sist, vilket kan förklara att tre av fyra F har motsvarat en sista 
uppgift på passen. Här har med säkerhet även tidsbrist påverkat utfallet. 
 
Vi har tidigare nämnt att vi anpassade vårt val av gruppuppgifter till de avsnitt som de 
deltagande klasserna i C-kursen arbetade med för tillfället. Urvalet gör därmed inte anspråk 
på att täcka något bredare område inom matematiken. 

Löpnumrering på gruppuppgifterna 
 

Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4  

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Antal R

Algebra R R     R F     F   3(5) 

Funktioner     R    R  R     3(3) 

Geometri   R   R    R    R  4(4) 

Text-
/problemförståelse    F        R   F 1(3) 
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Sammanfattning av observationsprotokollen 
 
Hur inleder gruppen arbetet med uppgiften? 
 
Något entydigt sätt för hur grupperna inledde arbetet med uppgifterna gick inte att urskilja. 
Som regel bekantade sig eleverna helt kort med alla uppgifter, men återvände fort till den 
första. Genomgående hade vi lagt enklare uppgifter först så att samtalet lättare skulle komma 
igång. Sedan verkade det bero på typen av uppgift som avgjorde vilken inledning gruppen 
valde. Geometriska figurer verkade snabbt samla gruppen till samtal medan svåra algebraiska 
uttryck manade till individuella försök till lösningar innan gruppen kontaktades. Uppgifter 
med korta texter inleddes samtalen snabbt kring medan långa följaktligen tog längre tid att 
tränga igenom innan ett samtal kunde starta. Om uppgiften dessutom var svår kunde det ta 
avsevärd tid innan någon yttrade sig. Allmänt gjordes vissa sonderingar om hur uppgiften 
uppfattats och sedan hjälptes eleverna åt att identifiera problemet i uppgiften. Det blev alltså 
en blandning av samtal, skriftliga noteringar och individuella funderingar som uppstart, mest 
beroende på uppgiftens karaktär. Uppgifter som delats ut i förväg hanterades naturligtvis 
annorlunda av grupperna och redovisas under egen rubrik nedan. 
 
Hur många deltar aktivt i samtalet? 
 
Parvisa samtal var vanligast inledningsvis, men allteftersom problemlösningen fortskred 
kopplades fler deltagare in. Om uppgiften var svår blev samtalet väldigt otydligt och 
tveksamt. I själva observationsprotokollet kunde inte några förändringar på individnivå 
utläsas men som mänskliga iakttagare noterade vi att vissa elever resonerade och 
kommenterade med större säkerhet mot slutet av våra övningar. 
 
Finns det någon som dominerar gruppen? 
 
Ingen enskild individ dominerade gruppsamtalen. Grupperingar kunde dominera under tiden 
lösningar resonerades fram på en speciell uppgift. Dessa grupperingar kunde dock skifta till 
nästa uppgift. 
 
Resonerar man sig fram till en lösning eller presenteras en färdig lösning? 
 
Ett växelspel mellan samtal och skriftliga noteringar på papper var det absolut vanligaste 
sättet att driva resonemangen kring de matematiska problemen framåt. Var det framlagda 
problemet enkelt och uppenbart kunde det räcka med en verbal bekräftelse (jämför uppgiften 
där det gällde att formulera en lämplig text till ett linjärt samband). Krävde uppgiften 
avancerade uppställningar och beräkningar verkade det vara frestande att först göra en 
uträkning och sedan redogöra för tillvägagångssättet. 
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Har man problem med verbaliseringen? 
 
Gruppernas verbala förmåga var överlag god. Var uppgiften svår och krävde eftertanke kunde 
samtalet i gruppen bli trevande i början men blev ofta allt mer flytande eftersom eleverna 
skaffade sig kontroll över problemet. 
 
Är man förtrogen vid etablerade matematiska begrepp eller använder man egna ord? 
 
Överlag verkade eleverna vara förtrogna med giltiga matematiska uttryck och kunde plocka 
fram dem vid rätta tillfällen. Gruppen var snabb på att rätta till om någon snubblade och 
uttryckte sig fel. Ingen agerade dock ordpolis utan det fanns en allmän medvetenhet om att 
missförstånd kunde undvikas när rätt uttryck används. Innan problemet identifierades och 
medan olika ansatser prövades kunde en del egna ord smyga sig in. Växlingen mellan att prata 
och skriva på papper var säkert också ett sätt att strama upp användningen av de matematiska 
begreppen. 
 
Verkar muntligt resonemang påverka förståelsen av det matematiska problemet? 
 
Att det muntliga samtalet i gruppen på något sätt skulle effektivisera tänkandet och därmed 
problemlösningen på individnivå gick inte att fastställa i detta underlag. Vad som däremot är 
uppenbart är att vägen fram till full förståelse av det aktuella matematiska problemet 
breddades av gruppens förmåga att se alternativa lösningar - samtidigt som mer generella 
angreppssätt kunde uppdagas. Inledningsvis verkade eleverna ha stor hjälp av varandra att 
identifiera problemet och om någon hamnade snett i ett resonemang blev denne snabbt 
korrigerad. Helhetssynen gynnades också av att de fick tillfälle att förklara och sammanfatta 
på ett annat sätt än när någon enskilt löser en uppgift och sedan lämnar den. I våra 
observationer finns även exempel på resonemang som låste sig totalt i en felaktig ansats och 
som sedan var svåra att komma ur, men detta var i så fall undantagen som bekräftar regeln.  
 
Är alla ense om den slutliga lösningen? 
 
Löstes uppgiften tillsammans i gruppen var eleverna naturligtvis överens och säker på 
lösningen. Inte i alla lägen lyckades man förklara så att alla förstod och ibland sade den som 
inte riktigt förstod att han litar på den/de som kommit med lösningen. Det fanns inga tillfällen 
då gruppen var direkt oense om lösningen. 
 
Förstår alla i gruppen den slutliga lösningen? 
 
Som nämnts ovan lyckades inte eleverna alltid att förklara den korrekta löningen för alla i 
gruppen. Innan övningarna hade vi uttalat att alla skulle förstå lösningen – om sådan fanns – 
innan gruppen gick över till nästa uppgift. Detta var naturligtvis svårt att kontrollera direkt i 
skeendet, om inte den drabbade (den som ej förstod) själv höjde rösten därom – vilket aldrig 
skedde. 
 
Arbetar man annorlunda med uppgifter som lämnats ut i förväg? 
 
De uppgifter, som vi delade ut i förväg var lite svårare än de övriga. Alla hade därmed inte 
någon färdig lösning med sig till gruppövningen och de som hade löst uppgiften presenterade 
i regel snabbt en lösning, som inte alla hängde med på. Engagemanget för dessa övningar blev 
därmed inte lika påtagligt som för de uppgifter som delades ut direkt – lika för alla. 
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Klarar man att lösa uppgiften? 
 
Antalet lösta uppgifter per pass varierade från noll till fyra – alltså från ingen till alla.  
 
Hur bestäms vem som ska presentera gruppens lösning? 
 
För att undvika stressmoment i grupparbetet bestämdes i förväg att grupperna själva, vid varje 
tillfälle, fick utse vem/vilka som skulle presentera gruppens lösning för den andra gruppen, 
men att man helst skulle variera sig. Olika varianter tillämpades – från att passet påbörjades 
med att utse någon, till att utse den som verkade ha bäst koll på gruppens lösningar i slutet av 
passet. 
 
Hur klarar man att presentera lösningen? 
 
I pass fyra och i pass tre för klass B var närvaron så liten att gruppövningarna genomfördes i 
bara en grupp och därmed blev det då ingen korsredovisning mellan grupper. Vid alla övriga 
tillfällen fick grupperna alltså delvis byta deltagare och därmed förhoppningsvis erhålla en 
breddad kunskap om lösningarna till de aktuella uppgifterna. I detta skede fick de flesta 
uppgifter en snygg och korrekt presentation men det slarvades med att kontrollera om alla 
verkligen förstått. Presentationer av felaktiga lösningar förekom både där åhörarna ställde sig 
tveksamma och där de lät sig luras. Reglerna som var uppsatta på förhand var att dessa 
presentationer skulle ske utan inblandning från oss, vilket medförde att vi fick gå igenom de 
flesta uppgifter ytterligare en gång för att säkerställa att alla förstått. Detta kändes ibland lite 
tjatigt men kunde hanteras smidigare vid de tillfällen då bara en grupp bildades. Då kunde vi 
under den gemensamma genomgången styra in diskussionen på intressanta aspekter och 
därmed få en bredare förståelse av problemet och dess lösning. 
 
Avslutningsvis kan vi påstå att inga större skillnader mellan de olika grupperna kan spåras i 
observationsprotokollen. Innehållet under varje rubrik i protokollet verkar inte heller vara 
beroende av tiden. Vi kan alltså inte utifrån detta protokoll hävda att någon speciell 
utveckling ägt rum från det vi startade fram till de avslutande övningarna. Vad som däremot 
direkt påverkade sättet att arbeta i gruppen var typen och karaktären på uppgifterna och där de 
som lämnats ut i förväg hade sina egenheter enligt ovan. 
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Sammanfattning av enkäterna 
Av totalt 14 utlämnade enkäter (se bilaga 3) fick vi in 12 besvarade. 
 
1. Vilka uppgifter har fungerat bäst respektive sämst som gruppuppgift?   
 
Här förekom många olika svar, men det svar som var mest frekvent var ändå att de svårare 
uppgifterna, de mot slutet av varje övning, fungerade bäst eftersom man då var tvungen att 
hjälpas åt för att finna en lösning. Att finna en gemensam linje om vilken typ av uppgift som 
fungerade sämst var än svårare men två stycken hade dock svarat att de rena algebraiska 
uppgifterna fungerade dåligt.   
 
 
2. Vilket utbyte har du själv haft av övningarna?   
 
De flesta fick ett positivt utbyte av övningarna med motiveringar som: ”insikt om egna 
styrkor och svagheter”, ”blivit säkrare, vågar mer” och ”intressant att förklara för andra”. Att 
samarbeta i grupp samt att få diskutera olika lösningar angavs som positivt. Fyra av 
deltagarna ansåg sig ha haft lite eller inget utbyte av övningarna.   
 
 
3. Har gruppen arbetat annorlunda med de uppgifter som lämnats ut i förväg? 
  
Här var meningarna delade huruvida det var bättre eller sämre att få uppgifterna i förväg. I en 
grupp fungerade arbetet bättre då övningarna var förberedda hemma medan de tre andra 
grupper upplevde det som att allt arbete redan var gjort och man därför inte bearbetade 
uppgiften särskilt mycket inom gruppen utan en färdig lösning accepterades av gruppen även 
om inte alla förstått den.  
 
 
4. Vad är det för skillnad på att lösa en matematisk uppgift för sig själv och förklara 
för andra?   
 
De flesta var överens om att det är svårare att förklara för någon annan än att lösa den själv. 
Anledningarna till det var bl.a. ”man tänker olika”, ”ställer krav på den verbala förmågan”, 
”svårt att förklara för någon som redan bildat sig en uppfattning om problemet”. Den egna 
lösningen blev tydligare då man var tvungen att förklara den för någon annan. Man insåg 
också att det var viktigt med riktiga matematiska uttryck.   
 
 
5. På vilket sätt kan man lära av andras sätt att tänka?   
 
Här antydde så gott som alla att man fick olika synvinklar på ett problem genom att lyssna på 
andra. Detta var till nytta då man körde fast, man kunde då hjälpa varandra att hitta nya vägar 
till en lösning. En elev angav att han inte lärt sig något.   
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6. Tycker du att du blivit bättre på att prata matematik?   
 
Sex stycken svarade ”ja” medan fyra elever svarade ”kanske” eller ”lite grann”. Två stycken 
svarade att det inte blivit någon skillnad.   
 
7. I vilka situationer behöver man kunna prata matematik?   
 
Blandade svar. Några sa ”i arbetslivet”, andra ”i vardagssituationer som att argumentera mot 
ett felaktigt kvitto” eller ”kunna delta i en matematisk diskussion”.    
 
8. Gruppövningarna har genomförts utan hjälp eller kommentarer från någon 
lärare: Hur har detta påverkat sättet att lösa uppgifterna?   
 
Flertalet tyckte att det förde med sig att man fick tänka mer, inte ge upp lika lätt. Men det 
fanns också åsikter som att det skapade en osäkerhetskänsla att inte veta om man gör rätt. 
Osäkerheten övergick efterhand då man upptäckte att det fanns olika sätt att tänka. 
 
9. På vilket sätt har gruppens sätt att arbeta förändrats under de fyra veckor som ni 
har hållit på?   
 
En ganska splittrad svarsbild. Vissa grupper upplevde att det blev mindre diskussion med 
tiden medan andra det motsatta. Två elever ansåg att det inte alls förändrats. En intressant 
reflektion var att en grupp beskrev sitt arbete som spontant till en början men effektivare och 
mer strukturerat i de sista övningarna då man lärt sig kombinera samtalet med enskilt 
räknande, samt att en form av rolltilldelning ägde rum. 
 
10. Kommentera din egen insats i gruppen.   
 
Alla har ärligt och, enligt oss, korrekt kommenterat sin insats i gruppen. Allt från ingen insats 
alls till mycket aktiv beskrevs, de flesta hade dock den inställningen att de bidrog med det de 
kunde.   
 
 
11. Kan denna typ av pratövningar ingå i den ordinarie undervisningen?   
 
Överväldigande positiva svar, bara en elev motsatte sig att införa något liknande i den 
ordinarie undervisningen. De övriga motiverade sina positiva svar med att sådana här 
övningar förbättrar inlärningen men att det också tar mer tid i anspråk.   
 
 
12. Övriga synpunkter.   
 
Sju av tolv svarade på sista frågan. En del upprepade tidigare svar medan andra svar var av 
följande karaktär: ”Mer styrning av läraren”, ”ordinarie lärare bör ej närvara”, ”variera 
gruppsammansättningen”, ”viktigt inslag i den annars abstrakta matematiken”, ”intressant, 
men negativt att vissa var allt för dominanta”, ”mer tid behövs”. 
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DISKUSSION 
 

Tillförlitlighet 
Att tolka händelseförloppet under en gruppövning som förutsätter enskilt tänkande kombi-
nerat med dialog mellan gruppmedlemmar är inte lätt. Vi valde att följa ett på förhand 
fastställt observationsprotokoll för att uppnå fokus på ett begränsat antal företeelser i gruppen 
eftersom vi skulle vara ensamma med var sin grupp vid varje pass. Det visade sig ganska 
omgående att vi var tvungna att komplettera detta med minnesanteckningar av friare form för 
att memorera vad som hänt i gruppen. Direkt efter varje övningspass jämförde och 
diskuterade vi utfallen i respektive grupp och då speciellt problemlösningarna, eftersom typen 
av problem var det som mest påverkade gruppens sätt att arbeta. Våra handledare var i regel 
närvarande i någon av grupperna och vi utnyttjade även deras iakttagelser för att sammanfatta 
vad passerade i grupperna. Att ha tillgång till videoinspelningar med ljud hade kanske varit ett 
sätt att minska direkt subjektiva intryck men det ska då vägas mot eventuella nackdelar för ett 
avspänt grupparbete. Här bör även påpekas att vi efter varje övningspass tillsammans med 
gruppen gick igenom alla övningar och kommenterat deras sätt att arbeta i avsikt att 
successivt förbättra deras färdighet och därmed göra verksamheten mer meningsfull för deras 
del. I de tre sista gruppövningarna hade vi tillfälle att närvara båda två eftersom antalet 
närvarande elever då inte var tillräckligt för att arbeta i två separata grupper. Det visade sig då 
att våra noteringar i observationsprotokollen hade förvånansvärt stora likheter. 
 
En viktig aspekt var att eleverna inte kände varandra vid terminens start och att de bara läst 
tillsammans i två veckor innan vi började vår praktik. De läste dessutom olika ämnen med ett 
splittrat schema som följd vilket medförde att den sammanhållning och trygghet som präglar 
en klass där alla känner varandra inte fanns vid övningarnas början. Att då sitta ner i en grupp 
och prata matematik kändes för en del osäkert i början. Med tiden blev diskussionerna mer 
avslappnade, om det berodde på att eleverna lärde känna varandra bättre eller på en större 
säkerhet inom matematiken är svårt att avgöra. 
 
Det var en stor spridning på förkunskaperna och dess aktualitet bland eleverna. Vissa hade 
inte läst matematik på många år medan andra läst terminen innan. Det fanns även de som läst 
kursen tidigare och nu försökte höja sitt betyg. Dessutom fanns det någon som tidigare hade 
läst, inte bara Ma C, utan även D och E-kursen. Denna spridning i klassen bidrog till en bred 
kunskap i vissa grupper medan andra grupper låg på en mer begränsad nivå. Man bör därför 
vara medveten om att en liknande undersökning med ett annat underlag av elever förmodligen 
skulle ha givit ett annat resultat. 
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Giltighet 
Eftersom vi valde övningsuppgifter som hade direkt anknytning till de avsnitt i C-kursen, som 
eleverna arbetade med i den ordinarie undervisningen, kan vi inte göra gällande att utfallet i 
våra övningar är giltiga för ett bredare område inom matematiken 
 
Närvaron i våra gruppövningar var god (83 %). På komvux är det ganska vanligt att eleverna 
anmäler sig till för många kurser och sedan inte fullföljer alla. I den ena av våra grupper var 
antalet sju elever då vi startade men hade sjunkit till fem då vi avslutade. I den andra gruppen 
fanns nio vid start och där fanns alla kvar vid slutet. Den frånvaro som fanns från gång till 
gång kan anses som normal. På enkäten fick vi in tolv svar, det vill säga bara två bortfall från 
”kärntruppen” i de båda grupperna 
 
Vår undersökning gjordes på vuxna elever med motivation och god självkontroll vilket gör att 
den är giltig för grupper med liknande sammansättning. 
 

Slutsats 

Olika synsätt och angreppssätt 
Det tydligaste resultatet av gruppövningarna är att deltagarna uppfattat att de fått de framlagda 
uppgifterna belysta och diskuterade från olika synvinklar. Detta framgår av svaren i enkäten 
men även av våra egna iakttagelser. Samtalet i grupp gav en breddning och fördjupning, som 
förmodligen inte inträffat om motsvarande problem lösts på egen hand. För den enskilde 
innebär detta säkerligen en trygghet då denne ska närma sig ett matematiskt problem, då den 
egna lösning kan visa sig lika bra som någon annan.  
 
En annan bidragande orsak till insikten om den egna förmågan var att eleverna lämnades ifred 
med problemlösningen utan ingrepp från vår sida. De tog egna initiativ och ett större eget 
ansvar då de inte kunde räkna med vägledning från någon som satt inne med de ”rätta” 
svaren. I enkätsvaren framkom förvisso en viss osäkerhet inför denna ovana situation, men 
det angavs samtidigt att det lämnades större utrymme åt olika sätt att tänka.  

Diagnostiskt värde 
Ytterligare viktig aspekt är att vi som lärare måste lära oss att lyssna på hur olika tankegångar 
kan utvecklas, innan vi alltför välvilligt griper in och presenterar en standardlösning. 
Tankegångar kan vara felaktiga men kan också visa på kunskapsluckor som läraren kan lära 
sig att upptäcka då denne ska närma sig varje elev utifrån dennes egna förutsättningar. Detta 
ger en bra och sann bild, för såväl lärare som elever, av vad eleverna verkligen har förstått av 
sina tidigare inlärda kunskaper. En korrekt bild av elevernas kunskaper är också en 
förutsättning för ett kunna konstruera uppgifter av lämplig svårighetsgrad till fortsatta 
gruppövningar. 

Väcka intresse för matematik 
Om intresset har ökat för matematik bland våra elever efter dessa övningar är svårt att säga. 
Vi tror däremot att denna typ av övningar, där man får tillfälle att diskutera och hjälpas åt att 
hitta olika lösningar på matematiska problem, gör att matematiken avdramatiseras och blir 
mer tillgänglig och begriplig. Kanske leder detta i sin tur till att intresset för fortsatta 
matematikstudier ökar. 
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Talet skärper tanken 
Att samtalet i grupp skulle skärpa eller effektivisera själva tänkandet har vi inte kunnat 
belägga med våra övningar men precis som Linell (1983) säger, att man genom att formulera 
sig språkligt om ett problem och därigenom få nya associationer och insikter, säger en del 
elever att deras egna lösningar blivit tydligare då de förklarat den för någon annan. Eleverna 
anser vidare att det är svårare att förklara en lösning än att hitta fram till den egna lösningen 
och de framförallt har varit tvungna att tänka mera. 

Skillnad på tanke och ord 
Något av denna skillnad mellan tanke och ord inträffade vid vår sista övning då en elev kunde 
lösa ett problem men sedan inte förklara hur (se Arbetet kring några enskilda uppgifter sid 
15). På något sätt kunde han för sitt inre se en lösning och ett svar men inte motivera varför 
han tänkte som han gjorde. Vygotskij (1999, 1934) menade att det är skillnad på tanke och 
ord, att språket inte är ett uttryck för en färdig tanke utan att tanken förändras och 
omstruktureras i ordet. Gudrun Malmer (1997) är inne på samma spår då hon berättar om 
elever som funnit lösningar och dragit logiska slutsatser vid laborativa övningar men inte 
kunnat motivera i ord vad de gjort. 

Uppfylla läroplanens mål 
I Lpf94 och i kursplanen för matematik (jämför under Förankring i styrdokumenten ovan) 
anges att eleverna ska utveckla förmåga att ta initiativ och eget ansvar samt lösa problem 
självständigt och tillsammans med andra. Vidare ska eleverna kunna kommunicera med 
matematiska idéer och tankegångar. Här anser vi att våra övningar uppfyller dessa 
målsättningar genom att eleverna lämnades i fred utan att vi ingrep under gruppövningarna. 
På så sätt fick de ta egna initiativ och eget ansvar samt kommunicera med varandra, allt enligt 
läroplanen. 
 

Fortsättning i den ordinarie undervisningen  
Denna typ av pratövningar i grupp för att analysera och lösa matematiska problem har 
definitivt sin plats i den ordinarie undervisningen. De flesta eleverna ställde sig också positiva 
till detta i enkäten. Vilka erfarenheter finns då att ta fasta på från våra övningar för att gå 
vidare?  
 
Den ideala gruppstorleken verkar vara tre till fyra medlemmar. Man ska vara uppmärksam på 
att när man pratar matematik görs det i stor utsträckning med en penna i handen. Därför ska 
de rumsliga förutsättningarna vara sådana att alla i gruppen har möjlighet att kommunicera 
med tal och nedskrivna lösningsflöden. Den som i efterhand vill analysera olika tankegångar 
bör se till att de enskilda elevernas nedskrivna noteringar sparas. En presentation på 
whiteboard av en enskild lösning kan vara lämplig vid en gemensam genomgång. Bildas 
större grupper, fyra och uppåt, kan en ordförande väljas som ska se till att alla får komma till 
tals och som kan ta initiativet då ett avvaktande läge uppstår i gruppen. 
 
Gruppsammansättningen kan varieras utifrån kunskap och den enskilde eleven sätt att arbeta i 
grupp. En lagom heterogen grupp kan säkert prestera intressanta och kreativa lösningar. 
Lämnas flera uppgifter ut samtidigt bör dessa då vara av olika svårighetsgrad. Om en mer 
homogen sammansättning görs kan detta dock uppfattas som en nivågruppering, fördelen kan 
vara att alla elever lättare kan komma till tals och bidra utifrån sina egna förutsättningar. 
Uppgifternas svårighetsgrad anpassas då naturligtvis till kunskapsnivån i gruppen. En variant 
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kan vara att låta grupperna konstruera uppgifter åt varandra, antingen helt fritt eller också 
inom ett visst område, t.ex. geometri. Naturligtvis ska den konstruerande gruppen först se till 
att den egna uppgiften är möjlig att lösa. 
 
Gruppövningar av denna typ borde vara ett utmärkt sätt att uppnå variation i all 
matematikundervisning. Man behöver inte planera in långa pass om fyra veckor, som vi gjort, 
istället går det att improvisera och utan förvarning genomföra olika pratövningar. I vår 
undersökning finns vissa tecken på att en viss slentrian infann sig i gruppen efter ett tag. Detta 
kan naturligtvis tyda på att gruppen lärt sig hur de ska arbeta, alla har blivit effektivare. Det 
kan också bottna i att en rollfördelning uppstått där den som visat sig duktig får göra större 
delen av jobbet. 
 

Fortsatt forskning 
Om man vill göra skolämnet matematik levande samt öka elevernas intresse och nyfikenhet 
har den typ av pratövningar som vi genomfört sin givna plats i undervisningen. Vi har noterat 
att elevernas sätt att arbeta var väldigt beroende av typen av uppgift. Därför kan det närmare 
studeras hur uppgifterna ska konstrueras och formuleras för att bäst fungera i dessa samman-
hang. Olika kursavsnitt och skolformer bör då beaktas från sina speciella behov. Lämpliga 
övningsuppgifter för grupparbeten borde dessutom finnas tillgängliga för alla kursavsnitt i de 
ordinarie läroböckerna. 
 
En annan intressant aspekt som borde undersökas närmare är vilken roll som läraren bör inta i 
grupparbeten av denna typ. Förutsättningarna för våra övningar var att vi enbart skulle 
observera utan att ingripa i vad som hände i grupperna. Vi har emellertid noterat att eleverna 
efter en inledande osäkerhet blev konstruktiva på sina egna villkor. Pedagogens uppgift att 
leda men inte styra övningarna kan vara direkt avgörande för hur eleverna själva kan 
levandegöra matematisk problemlösning. 
 
Hur språket påverkar tänkandet och hur tanken tar gestalt i språket är ett evigt ämne för 
fortsatt forskning. I samband med matematisk problemlösning kommer dessutom den 
nedskrivna symbolsyntaxen med som en nödvändig del av det logiska flödet i lösningen. I 
våra övningar har det varit uppenbart att det inte går att prata matematik utan att använda 
pennan. Att studera denna skrift som länk mellan tanke och tal borde vara ett mycket 
intressant forskningsområde. Kan det matematiska symbolspråket i vissa sammanhang vara 
frikopplat från både tanke och språk?  
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LÄSTIPS 
 
Lindqvist, G. (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00794-9 
 



 

BILAGOR 
Bilaga 1:1 

Gruppuppgifter 
Pass 1 
 

1.  Hur kan det komma sig att tre bokstäver kan bli lika med talet två? Dvs. 
  

   + = 2 

 
 
 
2. Följ beskrivningen för några olika tal x: 

a. Välj ett tal x mellan 1 och 100. 
b. Lägg till 6 och multiplicera med 2. 
c. Subtrahera med 8 och dividera med 2. 
d. Subtrahera med talet du valde. 
 
Bevisa att resultat alltid blir detsamma oavsett vilket tal x man väljer. 
 
 
 

3. Visa med hjälp av figuren att: 
 
   ( ) ( ) abbaba 422 +−=+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. En gurka som består av 95 % vatten får ligga och torka. Hur mycket mindre väger den 
då halten vatten sjunkit till 90 %?  
 
 

a b



 

Bilaga 1:2 
Gruppuppgifter 
Pass 2 
 
 

5. Formulera en text till ekvationen så att den får en mening. 
 
   = +5 150 
 
 
 
 

6. Hur stor del av kvadraten täcks av cirkeln? 
 

 
 
 

7. Förenkla 
 

   �
�

�
�
�

� −−
�
�

�
�
�

�

−
+ 11

a
ba

ba
b  

 
  
 

8. Lös ekvationen 
 

   ( ) xxx
x

x 4
1

1

=
+

−
 

 
 
 



 

Bilaga 1:3 
Gruppuppgifter 
Pass 3 
 
 

9. Hur kan man beskriva en rät linje? 
 
 
 
 

10. Ge följande uttryck en geometrisk tolkning. 
 
   ( ) 222 rr π−   
  
 
 

11. Figuren visar grafen till ett andragradspolynom. Skriv polynomet i faktorform. 
 

   

1 2 3 4 5-1-2-3-4

1
2
3
4
5

-1
-2
-3
-4
-5

x

y

 
 
 
 

12. En av de orter, som drabbats hårt av nedläggningar under 2001 är Sollefteå. 
Befolkningen i kommunen uppgick den 31 dec 2001 till 21906, en minskning med 181 
personer. Nu ska vi inte tro att denna utveckling fortsätter, men gör ändå en 
pessimistisk prognos för befolkningen om 10 år om vi antar att minskningen fortsätter 
enligt 

a. en linjär modell (dvs lika många personer varje år).  
b. en exponentiell modell (dvs lika många procent varje år). 
c. Beräkna när antalet invånare är 15 000 med respektive modell.  
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Gruppuppgifter 
Pass 4 
 

 
13.  

 antag att: x = 1 och y x=  
 
(förläng med x) = 2     
 
(subtrahera båda led med 2 ) − = −2 2 2    
 
(bryt ut  i höger led och  
faktorisera vänster led med  
konjugatregeln) ))(()( yxyxyxy +−=−  
 
(dividera båda led med )( yx − ) = +    
 
(kom ihåg att: = =1) 1 = 1+1 
   
  1 = 2 
 
  Vad är fel??? 
 
 

14. Ställ upp ett generellt uttryck över förhållandet mellan kvadratens och den stora 
cirkelns area. 

 
 
 
15. Tracey drives to work at 40 mph and is 1 minute late. If she leaves at the same time 

and drives 45 mph, she'll be 1 minute early. How far does Tracey live from work? 
(mph = miles per hour) 
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Pass C-klass Grupp Antal 

Observationsprotokoll     

  

Gruppuppgift  

-1- -2- -3- -4- Hur inleder gruppen arbetet med uppgiften 

     

     
     

     

-1- -2- -3- -4- Hur många deltar aktivt i samtalet  

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Finns det någon som dominerar gruppen 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Resonerar man sig fram till en lösning eller presenteras en färdig lösning 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Har man problem med verbaliseringen 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Är man förtrogen vid etablerade matematiska begrepp eller använder man egna ord 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Verkar muntligt resonemang påverka förståelsen av det matematiska problemet 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Är alla ense om den slutliga lösningen 
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Pass C-kurs Grupp Antal 

Observationsprotokoll 
    

  

  

Gruppuppgift  

-1- -2- -3- -4- Förstår alla i gruppen den slutlig lösningen 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Arbetar man annorlunda med uppgifter som lämnats ut i förväg 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Klarar man att lösa uppgiften 

     

     
     

     

-1- -2- -3- -4- Hur bestäms vem som ska presentera gruppens lösning 

     

     

     

     

-1- -2- -3- -4- Hur klarar man att presentera lösningen 
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Enkät angående gruppövningar i matematik Komvux Matematik C 
 
 
Namn: .....................................................................................................................................  
 
 
1. Vilka av uppgifterna har fungerat bäst respektive sämst som gruppuppgift? Motivera ditt 

svar eller kom med andra synpunkter! 
  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

2. Vilket utbyte har du själv haft av övningarna?  
  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

3. Har gruppen arbetat annorlunda med de uppgifter som lämnats ut i förväg?  
  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

4. Vad är det för skillnad på att lösa en matematisk uppgift för sig själv och förklara 
lösningen för någon annan?  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  

 
5. På vilket sätt kan man lära av andras sätt att tänka?  

 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

6. Tycker du att du blivit bättre på att prata matematik?  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
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7. I vilka situationer behöver man kunna prata matematik?  

 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

8. Gruppövningarna har genomförts utan hjälp eller kommentar från någon lärare. Hur har 
detta påverkat sättet att lösa uppgifterna?  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

9. På vilket sätt har gruppens sätt att arbeta förändrats under de fyra veckor som ni har hållit 
på?  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

10. Kommentera din egen insats i gruppen.  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

11. Kan denna typ av pratövningar ingå i den ordinarie undervisningen?  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 

12. I våra övningar har vi velat studera hur begreppen – prata, tänka, lyssna – fungerar i 
samband med lösning av matematiska problem. Har du några egna synpunkter eller 
kommentarer kring detta?  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  


	FÖRORD
	ABSTRAKT
	INNEHÅLLSFÖRTECKNING
	BAKGRUND
	Teori och tidigare forskning
	Förankring i styrdokumenten

	SYFTE
	METOD
	Ett kvalitativt perspektiv
	Sammanhållen kompetens och närvaro
	Observation och reflektion
	Elevens samlade omdöme

	TIDSPLAN
	RESULTAT
	Arbetet kring några enskilda uppgifter
	En algebraisk uppgift
	Egna kommentarer

	En geometrisk uppgift
	Egna kommentarer

	Fritextuppgift 1:2
	Egna kommentarer

	Fritextuppgift 2:2

	Utfall och kategorisering av gruppuppgifterna
	Sammanfattning av observationsprotokollen
	Sammanfattning av enkäterna

	DISKUSSION
	Tillförlitlighet
	Giltighet
	Slutsats
	Olika synsätt och angreppssätt
	Diagnostiskt värde
	Väcka intresse för matematik
	Talet skärper tanken
	Skillnad på tanke och ord
	Uppfylla läroplanens mål

	Fortsättning i den ordinarie undervisningen
	Fortsatt forskning

	REFERENSER
	LÄSTIPS
	B
	BILAGOR
	
	
	
	Pass 1





