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Förord
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Abstrakt

Syftet med vårt utvecklingsarbete var att se om elever utvecklar sin förståelse för ämnet
matematik genom att de får samtala om/inblick i andras lösningsstrategier vid problemlös-
ning. Eleverna fick diskutera olika problemuppgifter i grupper. Under dessa gruppdiskussio-
ner observerade vi två utvalda elever med hjälp av ett observationsschema och kategorier.
Även ostrukturerade observationer utfördes på dessa två elever. Vi fann att den ena eleven
inte utvecklade sin förståelse enligt vår mening, på grund av att det knappt fördes någon dia-
log i den aktuella gruppen. Den andra eleven utvecklade sin förståelse något, tack vare att det
fördes dialog i gruppen, samt att den här eleven fick respons då eleven argumenterade för sina
lösningar. Beteendet att försöka förstå andra elevers lösningar förändrades hos den här eleven
under vår studie, vilket också pekar på en utveckling av elevens förståelse.
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Bakgrund

Inledning

Under vår egen skolgång och under våra respektive praktikperioder under våra studier, har vi
upplevt att problemlösning inom ämnet matematik i grundskolans första sex årskurser före-
kommer väldigt sällan. Vi tycker att problemlösning är en mycket viktig del inom matemati-
ken, eftersom eleverna får träna de olika räknesätt som ingår i en problemlösningsuppgift, på
ett annat sätt än i läromedlen de använder sig utav. Vi tror att då eleverna diskuterar olika
problem sinsemellan och formulerar sina tankar muntligt så infinner sig förståelse för mate-
matik. Därför har vi valt att fördjupa oss inom området problemlösning i vårt examensarbete.

I kursplanen för ämnet matematik står det att problemlösning alltid har haft en central plats i
matematikämnet (Utbildningsdepartementet 2002-04-09). Enligt vår erfarenhet så stämmer
inte detta. Om problemlösningsuppgifter finns i läromedlen, så är det i form av några få upp-
gifter (Olsson 1998 a, s. 35; Svensson 1996, s. 25, uppg. 113). Vi har erfarit att läraren oftast
inte kräver av eleverna att dessa uppgifter räknas, utan de är till för de elever som hunnit långt
i matematiken.

Av de nio läromedel vi har undersökt, så var sju böcker helt utan problemlösningsuppgifter
enligt vår uppfattning (Andersson 1991; Johansson 1993 a; 1993 b; Öreberg 1984 a; 1984 b;
1986; 1991). Ett av dessa sju läromedel heter dessutom ”Levande matematik: boken om
problemlösning” (Johansson 1993 a) utan att innehålla någon i vår mening, äkta problem-
lösningsuppgift. Ett av Johanssons (1993 a) exempel på en uppgift såg ut så här: ”Skriv ditt
eget personnummer. Glöm inte de fyra sista siffrorna.” (s. 77) Detta visar bara att man har lärt
sig att skriva ett antal siffror i rätt ordningsföljd, utan att man nödvändigtvis förstår dess inne-
börd.

Vad är ett problem?

Kännetecknande för problemlösningsuppgifter är att man aldrig kan följa ett redan givet
mönster, medan man i sitt läromedel använder det mönster man har fått förklarat för sig. Ett
problem kan man lösa på många olika sätt, men ändå komma fram till samma resultat. I de
nio läromedel som vi har nämnt ovan, så övar man sig på att kunna förstå och använda de fyra
räknesätten genom upprepning av liknande uppgifter – d.v.s. färdighetsträning. Detta är inte
problemlösning. Enligt vår mening fann vi endast tre problemlösningsuppgifter i två av de nio
läromedlen som vi granskade.

Unenge och Wyndhamn (1988) menar att för ”… att ett problem verkligen ska uppfattas som
ett problem krävs [det att det inte ska] finnas en färdig rutin att tillgå för problemets lösning.
Problemet kräver ett eller flera mer eller mindre kreativa lösningsförsök.” (s. 30)

Exempel på en uppgift som inte är ett problem:
Pelle har två äpplen. Kalle har tre äpplen. Hur många äpplen har de tillsammans? Detta
klassas ofta som ett problem, men är inte det enligt vår uppfattning. I exemplet finns t.ex. ett
nyckelord – tillsammans – som direkt leder in eleverna på addition. Det finns mönster efter
vilka man kan lösa additionsuppgifter.
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Exempel på en uppgift som är ett problem:

”En karavan har strandat i öknen. Avståndet till civilisationen är sex dagars vandring. Varje person
kan bära föda för fyra dagars vandring. En ensam person kan alltså inte ge sig iväg för att hämta
hjälp. Maten skulle då ta slut på vägen. … Hur många personer måste minst ge sig iväg för att en per-
son ska ha en möjlighet att nå civilisationen och de andra ska kunna ta sig tillbaka till karavanen?”

(Strandberg 1989, s. 63)

Vad är förståelse?

Vid problemlösningen kan man upptäcka om elever har förståelse, eftersom problemlösning
kräver att eleverna själva måste finna en väg att lösa problemet. Ju mer eleverna får lösa pro-
blem, desto djupare förståelse får de, anser vi. Det finns olika nivåer för elevernas förståelse
av problemlösning, nedan följer en lista av vad Unenge, Sandahl och Wyndhamn (1994) anser
om detta:

• ”En elev löser en matematisk uppgift genom att ’göra något’ med de ingående talen eller stor-
heterna…”.

• ”En elev kan berätta om sin metod och ’vad han/hon tänkte’ …” den här nivån är djupare än
föregående.

• ”En elev kan med egna ord ingående beskriva för lärare eller kamrater på vilket sätt han/hon löst
uppgiften och hur metoden fungerar.”

• ”En elev kan argumentera för sin lösning och varför han/hon valt just den metoden.”
(s. 10-11)

Med hjälp av nivåerna ovan kan man se/tolka elevernas förståelse av problemlösning.

Vi anser inte att förståelse är detsamma som att svara alla rätt på ett prov. Att däremot kunna
argumentera för egna strategier och även kunna ta till sig andras lösningar, anser vi vara
verklig förståelse. Genom att låta eleverna föra dialoger när de löser matematiska problem får
de insikt om sitt eget tänkande (se Utbildningsdepartementet 2002-04-09, avsnitt ”Ämnets
syfte och roll i utbildningen”).

Trots att det tydligt anges i kursplanen för matematik att elever ska få chansen att prata mate-
matik, så har vi sällan varit med om det. ”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet
att utöva och kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och
öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.”
(Utbildningsdepartementet 2002-04-09)

Redan på de gamla grekernas tid förstod man hur viktigt samtalet/dialogen var för insikten om
sitt eget kunnande. Sokrates (469-399 f.Kr.) var en av de filosofer som förespråkade samtalet.
”Han insåg betydelsen av att lära människor tänka själva, och han upptäckte hur det vardag-
liga samtalet kan utnyttjas för att frigöra lärjungarnas egen förnuftsverksamhet och föra dem
till egna resultat.” (Svedberg & Zaar 1998, s. 86)

Vilken förförståelse man har får en stor betydelse när man löser problem. Enligt Lpo 94 krävs
det att eleverna ska ges chansen att reflektera över tidigare erfarenheter. (s. 12) Även Sokrates
förordade ”…en undervisning som så mycket som möjligt vädjar till vad eleven förut har reda
på och som låter honom själv se efter och dra slutsatser.” (Svedberg & Zaar 1998, s. 88)
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Fördel med samtal i smågrupper

”När eleverna delger varandra sina tankar kan en kommunikation uppstå, där den som talar
blir klarare över sina egna tankegångar och den som lyssnar, genom tolkningen av kamratens
ord, får en förändrad förståelse av problemets innehåll”, anser Ahlberg (1995, s. 54). Hon
skriver vidare att ett ”sätt att ge alla elever tillfällen till samtal är att låta dem samarbeta i
smågrupper” (1995, s. 53).

I stället för att eleverna ska sitta en och en och arbeta med sina läromedel, så vill vi att de ska
lösa problem i mindre grupper. Det gör att eleverna får diskutera problem och blir på så sätt
klarare över sina tankegångar. Dessutom får läraren genom observation chansen att lyssna till
elevernas argumentationer och får därmed en inblick i deras tänkande. Ahlberg (1995) som
har forskat mycket i barns sätt att tänka, anser att ”Då eleverna relaterar sina egna lösningssätt
till kamraternas vid samtal och diskussioner kan de bli medvetna om sitt eget sätt att tänka.”
(s. 41)

I större delen av den litteratur vi har läst inför examensarbetet, har forskare/författare (se t.ex.
Ahlberg och Bråten), betonat vikten av att diskutera matematiska problem i grupp. Samtliga
elever i en grupp har olika stor kunskapsnivå i matematik. När eleverna arbetar i grupp så lär
de av varandra. Undervisningen baserar sig inte enbart på lärare-elev relation, utan även på
elev-elev relation. Eleverna möter på så sätt en mer varierad undervisning.

”Varje elev tillför därmed samarbetsprocessen ett personligt, unikt bidrag. I stället för ensidig aktivi-
tet som riktas från den vuxne till barnet, handlar det om ett samarbete där man påverkar varandra i ett
slags ömsesidig assistans, som var och en av parterna bidrar till utifrån sina egna förutsättningar och
på sina egna premisser.”

(Bråten 1998, s. 24)

Tillsammans med andra kan man prestera mer tack vare att man utbyter idéer med varandra.
Alla gruppmedlemmar får komma till tals, därefter får gruppen analysera allas förslag och
sammansätter ett förslag som verkar trovärdigt. ”Om man accepterar Vygotskys teorier skulle
elever som arbetar i grupp utnyttja sin potentiella kapacitet och tillsammans åstadkomma mer
än de individuellt kan klara” (Ahlberg 1995, s. 43).

Interaktioner mellan människor är av stort värde för deras kunskapsbildning. Ahlberg (1995)
har tolkat Vygotskys teorier så att:

”Det samspel mellan människor som enligt Vygotsky är av avgörande betydelse för begreppsbild-
ning, kan i undervisningen möjliggöras genom att eleverna får tillfälle att samtala om sina problem-
lösningsförsök och ta del av sina kamraters lösningsmetoder. Ett lämpligt sätt att ge eleverna möjlig-
het att samtala med varandra är samarbete i smågrupper.”

(s. 43)

I den senaste läroplanen understryks vikten av att lyssna, diskutera och argumentera i likhet
med Vygotskys teorier.
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Styrdokument

Läroplanen, Lgr 62, var mycket detaljerad med avseende på undervisningens innehåll och
utformning. I denna gavs det förslag på hur uppgifter lämpligen skulle se ut, årskurs för års-
kurs – följande exempel var avsett för elever i årskurs två:   ? ∙ 4 = 20.

Vi tycker att Lgr 62 styrde läraren väldigt snävt. Det gavs inte mycket utrymme för att fritt få
utforma sin undervisning eller komma med egna idéer.

I Lgr 80 delades inte huvudmomenten in årskurs för årskurs, utan gällde alla stadier. I kurs-
planen framhölls det att det var viktigt för eleverna att kunna lösa vardagsrelaterade problem.

”…medan målet i Lgr 80 var att lära matematik för att kunna lösa problem, pekar Lpo 94 på
att man genom att lösa problem kan lära matematik” (Unenge 1999, s. 73).

Vi tolkar läroplanen för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 så att den motiverar oss som
blivande lärare att använda problemlösning i undervisningen.

”Skolan skall sträva efter att varje elev
• utvecklar sitt eget sätt att lära,
• utvecklar tillit till sin egen förmåga,
• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra,
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
• ---
• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att

- formulera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över erfarenheter ---”

(Lpo 94, s. 11-12)

Med vårt utvecklingsarbete vill vi att eleverna ska:

❒  utveckla sitt eget sätt att lära, när de arbetar med problemlösning eftersom det inte finns
en färdig mall att tillgå.

❒  utveckla tillit till sin egen förmåga och känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa
respekt i samspel med andra, när de får argumentera för sin egen lösning inför de andra i
gruppen som lyssnar till den.

❒  lära sig att: utforska, lära och arbeta tillsammans med andra, när de får arbeta med pro-
blemlösningsuppgifter i mindre grupper och därefter i helklass.

❒  formulera och pröva antaganden med hjälp av sina tidigare erfarenheter och därefter lösa
problemen.

Liknande anvisningar (se ovan) för hur undervisningen i matematik ska utformas står att läsa i
kursplanen i matematik.

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och
lösningar på olika problem.”

(Utbildningsdepartementet 2002-04-09, avsnitt ”Ämnets syfte och roll i utbild-
ningen”)
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Kommunal skolplan

Skolan som vi genomförde vår praktik på ligger i Luleå kommun. I den kommunala skol-
planen betonar man att förutsättningar för kommunikation ska skapas. Kommunikationen ska
baseras på respekt, öppenhet och lyhördhet (Luleå Kommun, Verksamhet- och skolplan för
barn- och utbildningsnämnden 2000 – 2002).

Lokal arbetsplan

”Under läsåret 01 / 02 ska mycket tid ägnas åt språket som grund för att barnen ska lyckas i
sitt lärande.” (Lokal arbetsplan XXXXskolan år 2001 – 2002) Detta menar vi tyder på att man
på den aktuella skolan framhåller vikten av att låta barnen kommunicera för att öka sin förstå-
else.

Syfte

Vi vill se om elever utvecklar sin förståelse för ämnet matematik genom att de får samtala
om/inblick i andras lösningsstrategier vid problemlösning.
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Metod

Vi har gjort vår praktik i år ett och trodde att barnen i den här åldern kunde ha svårt att förstå
och svara på frågor som vi skulle ha ställt om vi hade genomfört en intervju. Därför föredrog
vi att utföra strukturerade observationer medan eleverna förde dialog. Även ostrukturerade
observationer utfördes fortlöpande under vårt utvecklingsarbete. På så sätt fick vi en bild av
elevernas förståelse för matematik.

E. C. Wragg (1994) påpekar att det är möjligt att observera flera olika saker i ett klassrum.
Till exempel anser han att man kan observera barns förståelse. ”The nature and level of thin-
king in the classroom – for example, the level of reasoning necessary to answer a question, or
the degree of understanding a pupil appers to have of a topic or concept.” (s. 18)

Under de ostrukturerade observationerna var det endast en observatör som iakttog en elev per
tillfälle. Observationerna gick ut på att notera vad observatören såg eleven göra under en tids-
period på tio minuter, per gång. Vi ansåg att det var tillräckligt att en observatör iakttog en
elev per tillfälle.

När vi utförde våra strukturerade observationer använde vi oss av ett observationsschema (se
bilaga 1). Sedan sammanställde och analyserade vi de data vi samlat in med hjälp av observa-
tionsschemat. Vi var två observatörer i samma klass. När man är två observatörer i samma
situation, så kan man kontrollera reliabiliteten av det observerade (Patel & Davidson 1994, s.
87). Vi var kända, men icke deltagande observatörer (Patel & Davidson 1994, s. 82).

Vi skapade tio kategorier (se bilaga 2) till vårt observationsschema. Fler än tio kategorier
kunde ha varit svårt för oss att hålla i minnet i observationsögonblicket; färre än tio kunde ha
lett till att resultatet blivit mindre trovärdigt.

”Antalet kategorier får inte vara vare sig för stort eller för litet. Ofta anges antalet kategorier till
mellan 10 och 20 för att vara täckande. Även om det inte går att ange ett optimalt antal så måste vi
komma ihåg att många kategorier ger större möjligheter att erhålla fullständig information men i gen-
gäld ökar också risken för felregistreringar eftersom observatören tvingas att hålla reda på fler kate-
gorier.”

(Patel & Davidson 1994, s. 80)

Det var av yttersta vikt att vi som observatörer var helt överens om vad varje kategori innebar
för att motverka missvisande resultat. Därför genomförde vi en förstudie för att testa vårt
observationsschema och kategorier i en skarp situation i den aktuella klassen. Under vår för-
studie förstod vi att det var lämpligt att eleverna satt färdigt i sina grupper då de fick uppgif-
terna, eftersom de började diskutera olika lösningar omedelbart. Vi insåg också att läraren
måste läsa upp uppgifterna för dem, eftersom eleverna med detsamma började diskutera och
vi då skulle ha missat början på varje observationstillfälle om vi skulle ha läst upp uppgif-
terna.
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E. C. Wragg (1994) tar upp fördelar och nackdelar med att skriftligt notera det man observe-
rar, i vårt fall i ett observationsschema:

“Advantages
Immediate and fresh account available;
economic use of time; account can be
available for discussion immediately
after lesson; full picture of events avai-
lable to observer at time of observation.”

”Disadvantages
Observer must make immediate deci-
sions about what to record, so may be
superficial and unreliable account; no
chance of ’action replay’; some effects
on class behaviour because of observer’s
presence.”

(s. 16)

Vi trodde inte att intervjuer var en bra undersökningsmetod, då vi ville komma fram till om
eleverna utvecklade sin förståelse för ämnet matematik. Eftersom eleverna var sex till sju år
så trodde vi att det kunde ha blivit mycket svårt att genom en intervju komma fram till detta.
Intervju som en form av undersökning, antog vi kunde leda till att eleverna svarade på det de
trodde att intervjuaren ville ha reda på och inte det de i själva verket tänkte – den s.k. inter-
vjuareffekten (Patel & Davidson 1994, s. 87). Detta påtalas även i Handbook of Interview
Research ”--- respondents in a research setting … may seek to provide the answers they feel
are expected of them rather than stating what they actually think or feel” (Eder & Fingerson
2002, s. 184).

En annan nackdel med att intervjua barn kan vara att:

”Barn har svårt att komma ihåg saker på kommando. Svaren blir mera intetsägande om frågan är
generellt ställd. … Barn har oftast stor respekt för en okänd vuxen som dyker upp och börjar ställa
frågor. De känner sig generade och ger korthuggna svar av typen: ’Ja’, ’Nej’ eller ’Vet inte’.”

(Häger 2001, s. 190)

Denna företeelse har vi själva upplevt vid ett flertal tillfällen då vi har genomfört barninter-
vjuer under våra tidigare respektive praktiktillfällen.

En del elever är inte läskunniga i ifrågavarande ålder, därför var enkäter uteslutet som under-
sökningsmetod. Våra undersökningsfrågor skulle ha blivit alldeles för svåra för barn i den här
åldern att svara skriftligt på, på egen hand. Det skulle ha varit alltför tidskrävande för oss att
läsa och förklara frågorna för barnen.

Visserligen kunde man ha utformat enkäterna så att man skulle ha använt sig av symboler
(exempelvis en glad, ledsen eller neutral gubbe) istället för skrift med bokstäver. Vi kände
dock att det skulle ha varit mycket svårt att designa några figurer som skulle ha kunnat sym-
bolisera de frågor vi skulle ha kommit att ställa och de möjliga svarsalternativen det skulle ha
funnits att välja på i våra enkäter.

För att kunna tolka resultatet av våra strukturerade observationer under elevernas problemlös-
ning, så har vi även utfört ostrukturerade observationer. Vi trodde att det skulle bli svårt att
rättvist tolka vårt resultat, utan att ge en bild av de undersökta elevernas respektive karaktär.
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Genomförande

Tidsplan

   Ht 2001             Vt 2002           Ht 2002

    PM   Förarbete        Förarbete      Planering  Förstudie  Seminarium  Praktik  Efterarbete

Höstterminen 2001: Val av ämne
Sammanställning av PM (september)
Godkännande av PM (december)
Tilldelning av vetenskaplig handledare (december)
Teoretisk fördjupning i litteratur

Vårterminen 2002: Fortsatt teoretisk fördjupning
Inlämning och godkännande av bakgrund, syfte och metod (maj)

Höstterminen 2002: Förstudie v. 37
Seminarium angående förstudien
Praktik v. 40 (torsdag) – 47 (onsdag)
Sammanställning av resultat
Färdigställande av examensarbetet
Slutseminarium
Slutgiltig utformning av examensarbetet
Godkännande av examensarbetet

   Praktik

v. 37 Föräldrabrevet (se bilaga 3) lämnas till klassläraren som vidarebefordrar det till
föräldrarna. Förstudie i klassen för att testa observationsschemat (se bilaga 1)
och tillhörande kategorier (se bilaga 2).

v. 39 Seminarium med vår vetenskapliga handledare angående vår förstudie.

v. 40 Som en introduktion till problemlösning, löste vi tillsammans med eleverna pro-
blem framme på tavlan (se bilaga 5). Inga observationer utfördes denna vecka.

v. 41 Varje grupp får likadana uppgifter som de löser gemensamt i vardera grupp.
Eleverna observeras när de diskuterar i grupperna. Vi använder oss av vårt
observationsschema (se bilaga 1). Sedan får varje grupp presentera sin gemen-
samma lösning för hela klassen. Detta kommer att ske minst två gånger under
veckan. Ostrukturerade observationer utfördes när tillfälle gavs.
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v. 42 Enligt v. 41.

v. 43

v. 44

v. 45

v. 46

v. 47 På onsdagen avslutade vi vårt utvecklingsarbete.

Arbete i klassrummet

Eleverna delas in i mindre grupper. Varje grupp får samma problemlösningsuppgift (se bilaga
4). Därefter ska respektive grupp komma fram till en gemensam lösning, som de ska presen-
tera inför helklass (se bilaga 5). De flesta av problemlösningsuppgifterna är hämtade från
”MultiMatte Problemlösning A” (Olsson 1998 b), en del från ”Problemboken” (Strandberg
1989) och en har vi tillverkat själva. Vissa av uppgifterna har vi ändrat något.

Försökspersoner

Tillsammans med klassläraren delade vi in eleverna i tre grupper om tre barn och en grupp om
fyra barn. Vi valde att involvera klassläraren i detta, eftersom hon i detta skede hade större
kännedom om elevernas karaktärer än oss. Dessa grupper bestod under hela vårt utvecklings-
arbete. Könsfördelningen i grupperna hade ingen betydelse eftersom det inte var relevant för
vår studie. Vi observerade två elever i klassen. Dessa två elever ingick i två olika grupper. Om
vi under vårt utvecklingsarbete hade observerat fler än två elever, ansåg vi att vårt resultat
hade kunnat bli missvisande, eftersom det hade blivit för många elever att observera per
observationstillfälle. Observerar man fler än ett barn åt gången, så blir resultatet av iakttagel-
serna inte tillförlitliga då man måste uppmärksamma flera elever samtidigt. Det hade blivit för
få observationer per elev för att kunna se en utveckling av deras förståelse för matematik på
sju veckor, om vi hade valt att observera fler än två. Försökspersonernas ålder var 6-7 år. Vi
kommer fortsättningsvis att kalla dem för elev A och elev B.

Bortfall

Det var inget bortfall under vårt utvecklingsarbete.
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Material

Vecka 37 delades det ut ett brev till elevernas föräldrar där vi presenterar oss själva, samt
informerar om vårt utvecklingsarbete i klassen (se bilaga 3).

Under våra strukturerade observationer av eleverna använde vi oss av ett observationsschema
(se bilaga 1).
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Resultat

Våra ostrukturerade observationer har vi sammanfattat under rubrikerna: Vår bild av elev A
och Vår bild av elev B. Vi vill ge läsaren en bild av hur elev A och elev B beter sig i olika
situationer.

Resultatet av våra strukturerade observationer redovisar vi i figur 1 och figur 2. Figurerna
analyserade vi för att se om elev A respektive elev B hade utvecklat sin förståelse för mate-
matik, genom att de fått samtala om/inblick i andras lösningsstrategier.

Ostrukturerade observationer

Vår bild av elev A

Elev A samtalar gärna med andra elever och intresserar sig för vad andra gör, samtidigt som
A utför sitt eget arbete. Elev A har svårt att sitta stilla och tyst längre stunder. Elev A har kort
uthållighet, men då A arbetar görs det noggrant. Elev A är uppmärksam vid lektions genom-
gångar, så att A vet vad som ska göras.

Under arbetet i problemlösningsgruppen betedde sig eleverna på olika sätt, de: berättade
aldrig om sina lösningar, hade ofta/ibland lösningsförslag, lyssnade ej till andra
gruppmedlemmar och var oengagerad i arbetet. Elev A var mest intresserad av att diskutera
med en oengagerad elev.

Under problemlösningssituationerna ville A gärna framföra gruppens gemensamma lösning
inför klassen och A lyssnade uppmärksamt till de andra gruppernas lösningar.

Vår bild av elev B

Elev B tillrättavisar gärna andra elever, så att allt ska gå rätt till. Elev B har stor uthållighet
och klarar av att sitta stilla och tyst längre stunder. Elev B har lätt för att koncentrera sig på
sin uppgift och arbetar mycket noggrant. Elev B är uppmärksam vid lektions genomgångar, så
att B vet exakt vad som ska göras. Elev B är van att ha rätt och att andra elever förlitar sig på
att B alltid har rätt. Elev B blir nästan aldrig ifrågasatt och blir B det, så håller B fast vid sin
uppfattning.

Under arbetet i problemlösningsgruppen betedde sig eleverna på olika sätt, de: hade
ofta/ibland lösningsförslag och motiverade sällan/aldrig sina lösningsförslag. Elev B:s
lösningsförslag fick gehör hos de övriga gruppmedlemmarna.

Under problemlösningssituationerna ville elev B alltid framföra gruppens gemensamma lös-
ning inför klassen och B lyssnade uppmärksamt till de andra gruppernas lösningar. Under
andra halvan av vårt utvecklingsarbete i klassen, så intresserade sig B mer för lösningsförslag
från de andra i gruppen, än under första halvan.
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Strukturerade observationer

Vi har valt att avläsa figurerna på så sätt att om en av observatörerna x eller y har markerat en
av kategorierna (se bilaga 2) på sitt observationsschema (se bilaga 1), så anser vi att den kate-
gorin räknas. Att den andra observatören inte har markerat just den kategorin, kan bero på
observatören. Med markera menar vi att rutan är tonad.

Elev A

I figur 1 kan man avläsa att kategori:
• 1, 3, 8 och 9 alltid är markerade
• 2 och 4 är markerade vid fem av sju tillfällen
• 6 är markerad vid fyra av sju tillfällen
• 5 och 7 är markerade vid tre av sju tillfällen
• 10 aldrig är markerad.
Vid andra och sjätte observationstillfället har nästan alla kategorier markerats.

Elev B

I figur 2 kan man avläsa att kategori:
• 1 och 9 alltid är markerade
• 2 och 3 är markerade vid sex av sju tillfällen
• 4 är markerad vid fem av sju tillfällen
• 8 är markerad vid fyra av sju tillfällen
• 5 och 6 är markerade vid tre av sju tillfällen
• 7 är markerad vid ett tillfälle
• 10 aldrig är markerad.
Vid de tre första observationstillfällena är kategori 5, 6 och 7 aldrig markerade. Vid andra,
tredje och fjärde observationstillfället är kategori 8 aldrig markerad.
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Slutsats av resultat

Förståelse är ett abstrakt fenomen, det är inte något påtagligt som t.ex. skostorlek. ”När vi
bedriver forskning … skapar vi oss hela tiden en bild av personen i fråga … .  Efterhand som
vi samlar in materialet förändras denna bild.” (Widerberg 2002, s. 148) Vår bild av elev A och
elev B har vi baserat på sådant som eleverna sagt och gjort under hela vårt utvecklingsarbete,
samt ”på gester, kroppsuttryck, stämningar och liknande” (Widerberg 2002, s. 148). Vårt
resultat grundar vi till viss del på den känsla vi fått för om elev A och elev B har utvecklat
förståelse för matematik.

Elev A 

Med hjälp av våra kategorier (se bilaga 2), strukturerade och ostrukturerade observationer kan
vi inte tydligt avgöra om elev A har utvecklat sin förståelse. I figur 1 kan vi se att elev A var
mer aktiv under arbetet med problemuppgifterna vid andra och sjätte tillfället. Detta tror vi
kan bero på att dessa två uppgifter av någon anledning var intressantare för elev A, än övriga
uppgifter. Elev A accepterade snabbt annan elevs förslag, innan elev A själv hade funderat på
en egen lösning. Under problemlösningssituationerna hade elev A alltid ett lösningsförslag.
Elev A argumenterade oftast för sin lösning, vilken A höll fast vid i det längsta. A var alltid
intresserad av att diskutera och finna lösningar i sin grupp. A hjälpte alltid till med utforman-
det av gruppens gemensamma lösning.

Vi har inte fått någon känsla för att elev A har utvecklat sin förståelse, utan elev A är kvar på
samma förståelsenivå som när vi startade vårt arbete. A har oftast argumenterat för sina egna
strategier – A har alltså inte ändrat sitt beteende när det gäller detta. Beteendet att ta till sig
andras lösningar har inte heller förändrats från första till sista tillfället, utan är jämnt fördelat
över de sju tillfällena.

Elev B

Med hjälp av våra kategorier, strukturerade och ostrukturerade observationer kan vi se att elev
B har utvecklat sin förståelse något. Eftersom elev B oftast argumenterade för sina strategier,
så anser vi att B utvecklat sin förståelse. Enligt figur 2, kategori 5, så försökte elev B aldrig
förstå annan elevs lösning i början av vårt utvecklingsarbete, däremot gjorde elev B det mot
slutet. Vi anser att detta visar att elev B har utvecklat sin förståelse för matematik, då vi menar
att förståelse delvis är att kunna ta till sig andras lösningar.

Under problemlösningssituationerna ville elev B gärna vara först med ett lösningsförslag i
gruppen. B blev stressad om annan elev hade ett lösningsförslag före B, det vill säga innan B
hunnit tänka klart. Elev B hade svårt att acceptera annan elevs lösningsförslag, och försökte
istället presentera lösningen som sin. B hade alltid ett lösningsförslag och var alltid intresse-
rad av att finna ett. B var inte särskilt intresserad av att diskutera olika lösningsförslag, utan
var mer intresserad av att övertyga andra om sin lösning, under de första tillfällena.
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Diskussion

Reliabilitet

Tillförlitligheten av vårt utvecklingsarbete påverkas av olika faktorer. Det faktum att vi som
observatörer diskuterat igenom kategoriernas innebörd, gjorde att vi hade likvärdiga uppfatt-
ningar om kategorierna (se bilaga 2), detta gör undersökningen mer reliabel. Eftersom båda
observatörerna iakttog samma elev vid samma tillfälle, så ökar trovärdigheten på vår under-
sökning. I figur 1 och figur 2 kan man se att vi oftast har markerat samma kategorier vid
samma tillfälle, det visar att felvärdet inte är stort. Då det inte var något bortfall under
utvecklingsarbetet, så ökade reliabiliteten. Elev A och elev B var omedvetna om att de blev
observerade, detta bidrar ytterligare till studiens tillförlitlighet.

Vår ovana som observatörer kan medföra att tillförlitligheten på vår studie har minskats. Dock
har vi utfört strukturerade observationer, vilket gör den ovane observatören mer reliabel. Det
kan hända att vi som observatörer inte alltid har hört eller sett vad eleven sagt eller gjort, vil-
ket kan ses i figur 1 och figur 2 genom att båda observatörerna inte markerat exakt samma
kategorier vid samma tillfälle. Något som skulle ha kunnat öka reliabiliteten hade varit att
använda en videokamera. Som observatör hade man på så sätt fått chansen att se en sekvens i
repris. Då vi inte hade tillgång till videokamera, så tvingades vi att i ögonblicket avgöra vilka
kategorier som skulle noteras.

Validitet

Vi anser att vårt utvecklingsarbete har god validitet. Vårt syfte var att se om eleverna utveck-
lade sin förståelse för ämnet matematik. Med hjälp av våra kategorier, strukturerade och
ostrukturerade observationer, tycker vi att vi har kunnat se om eleverna utvecklat sin förstå-
else.

Resultatdiskussion

Elev A 

I motsats till vad vi nämner i bakgrunden och Ahlbergs åsikter, så utvecklade inte elev A sin
förståelse för matematik genom att lösa problemuppgifter tillsammans med andra i grupp.
Eleverna förde knappt någon dialog  när de arbetade i gruppen.

En av eleverna i gruppen delgav aldrig sina tankar till de övriga i gruppen. En elev hade ofta
en egen lösning. Den här eleven hade stora kommunikationsproblem med elev A, det vill säga
de varken respekterade eller lyssnade till varandra. En av eleverna var oengage-
rad/ointresserad av att lösa uppgifterna. Den här eleven hade ibland lösningsförslag, men för-
klarade aldrig sina lösningsstrategier. Elev A försökte oftast engagera den här eleven – elev A
frågade, visade och berättade om sina lösningsförslag.
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Samspelet i denna grupp gav inte elev A möjlighet att utveckla sin förståelse för matematik,
anser vi, eftersom förståelse föds i dialog. Trots att elev A oftast argumenterade för sina lös-
ningsförslag, så utvecklades inte elev A:s förståelse eftersom A inte fick någon respons från
de övriga gruppmedlemmarna. Både Ahlberg och Bråten påstår att elever vid grupparbete
utbyter idéer med varandra, vilket inte skedde i denna grupp. Möjligen kunde elev A:s förstå-
else ha utvecklats på ett annat sätt, om A hade haft andra gruppmedlemmar.

Elev B

Elev B utvecklade sin förståelse för matematik genom att lösa problemuppgifter tillsammans
med andra i grupp, som vi förmodat och Ahlberg anser. Samspelet i gruppen erbjöd chans till
utveckling av ens förståelse.

En elev i gruppen hade ofta lösningsförslag, men argumenterade inte ihärdigt för sina förslag.
En elev hade någon gång ett förslag på en lösning, men argumenterade praktiskt taget aldrig
för sina förslag. Elev B argumenterade så gott som alltid för sina lösningar och de övriga
gruppmedlemmarna gav B:s lösning stöd i och med att de lyssnade och försökte förstå B:s
motivering. Detta medförde att elev B utvecklade sin förståelse för matematik. Elev B:s för-
ståelse utvecklades också tack vare att B försökte förstå de övriga gruppmedlemmarnas lös-
ningar.

I elev B:s grupp fungerade dialogen. Möjligheten att utveckla sin förståelse för matematik
fanns alltså i elev B:s grupp. Ahlberg menar att man genom samtal kan få en förändrad förstå-
else.

Fortsatt forskning

För att vidareutveckla vårt arbete kan man observera eleverna under en längre tidsperiod än
sju veckor. Vid ju fler tillfällen man observerar eleverna, desto mer data skulle man få att
grunda sitt arbete på. Om man baserar en studie som vår på fler än sju veckor, så skulle man
också ges möjlighet att ändra på de gruppsammansättningar som ej är gynnsamma för förande
av dialog och därmed ej gynnsamma för utvecklingen av ens förståelse.

Under vårt utvecklingsarbete fick varje elev likadan problemuppgift, vid varje enskilt pro-
blemlösningstillfälle. Man kunde istället prova att dela ut ett exemplar till varje grupp, vid
varje problemlösningstillfälle.

Att dokumentera med videokamera skulle erbjuda forskaren möjlighet att detaljerat studera
situationer, samt rådfråga andra forskare.
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Bilaga 1

Datum:…………………………………..

Klockan:………………………..………..

Elev:……………………………………..

Elev

Elev
Elev

Elev



Bilaga 2

Observationsschemats kategorier

1. Har ett förslag på en lösning.

2. Argumenterar för sin lösning.

3. Lyssnar till annans lösning.

4. Stöder annans lösning.

5. Försöker förstå annans lösning.

6. Ifrågasätter annans lösning.

7. Tar avstånd från annans lösning.

8. Diskuterar olika lösningar.

9. Hjälper till i utformandet av gruppens gemensamma lösning.

10. Passiv.



Bilaga 3

Hej föräldrar!

Vi som skriver detta brev till Er heter Ann och Britta. Vi läser grunskollärar-
utbildningen 1-7 ma/no vid Luleå Tekniska Universitet och har fått förmånen att
utföra vår slutpraktik på XXXXskolan i Ert barns klass.

Nu är vi inne på vår sista termin och arbetar med vårt examensarbete.
Examensarbetet går bland annat ut på att under en sju veckor lång praktik
undersöka något som vi finner intressant. Vi ska i Ert barns klass studera
huruvida eleverna utvecklar sin förståelse för ämnet matematik, genom att de
får samtala om/inblick i andras lösningsstrategier. Undersökningen kommer att
genomföras med hjälp av observationer av elevernas arbete i grupp. Full
anonymitet garanteras.

Skulle Ni av någon anledning inte vilja att Ert barn deltar i observationerna så
vill vi gärna att Ni meddelar detta.

Är det något Ni undrar över så går det bra att ringa oss:

Ann Lundqvist: XXX – XXX XX XX

Britta Andersson: XXX – XXX XX XX

Nedanstående del återsändes till skolan

!-----------------------------------------------------------------

Jag/vi har tagit del av detta brev och samtycker till att mitt barn observeras.

Datum: ………………………………………

Förälders underskrift: ………………………………………………………………………………………………………..



Bilaga 4 1(4)

BONDEN OLSSON HADE EN LADUGÅRD DÄR ALLA HANS DJUR BODDE.
EN DAG RÄKNADE OLSSON HUR MÅNGA BEN ALLA HANS DJUR HADE.
10 BEN HADE OLSSONS DJUR.
VILKA DJUR TROR DU OLSSON HADE I SIN LADUGÅRD?
RITA ELLER SKRIV.

LOTTA STÅR I KÖN TILL GODISKIOSKEN.
HON ÄR DEN ANDRA I KÖN.
BAKOM HENNE STÅR EN FLICKA OCH EN POJKE.
HUR MÅNGA BARN STÅR I KÖN?

ERIK ÄR SJU ÅR. HAN BOR TILLSAMMANS MED SIN MAMMA OCH PAPPA OCH
SIN LILLASYSTER.
ERIK BRUKAR HJÄLPA TILL HEMMA. HAN  BRUKAR DISKA, DUKA BORDET
OCH STÄDA SITT RUM. FÖR DETTA BRUKAR HAN FÅ EN SLANT.

MÅNDAG: 1 KR
TISDAG: 2 KR
ONSDAG: 3 KR
TORSDAG: 4 KR
FREDAG: 5 KR
LÖRDAG: ______ KR
SÖNDAG: ______ KR

VAD FÅR HAN PÅ LÖRDAG OCH SÖNDAG?

SARA HAR 10 KANINER.
3 KANINER ÄR VITA.
DET ÄR 2 FLER SOM ÄR SVARTA.
RESTEN ÄR GRÅ.
HUR MÅNGA GRÅ KANINER HAR SARA?

            2                  4                                         8                   10
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                   2               4                7               11

VILKEN FIGUR HÖR INTE HIT?

FYRA BARN SIMMADE IKAPP.
MARIA KOM INTE ETTA.
ANTON KOM INTE ETTA OCH INTE SIST.
SARA KOM INTE TVÅA.
DAVID KOM NÄST SIST.
HUR GICK DET I TÄVLINGEN?
LÄGG UT NAMNLAPPARNA I RÄTT ORDNING OCH SKRIV PÅ RADERNA VEM
SOM KOM 1:A, 2:A, 3:A OCH 4:A.

______MARIA
______ANTON
______SARA
______DAVID

ELIN SA TILL ARVID:
JAG HAR 2 KULOR.
OM JAG FÅR 3 KULOR AV DIG, SÅ HAR VI LIKA MÅNGA.
HUR MÅNGA KULOR HAR ARVID?

FYRA BARN SKA DELA PÅ TRE KOLAREMMAR.
HUR MYCKET FÅR DE VAR?
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                                                     2                           4

                                                                  5

                                                          1                            2

SKRIV IN TALEN 1-8 I RUTORNA, SÅ ATT ALLA UTRÄKNINGAR STÄMMER.
ALLA TALEN 1-8 MÅSTE ANVÄNDAS OCH VARJE TAL FÅR BARA ANVÄNDAS
EN GÅNG.

                                            -              =
                                     -                             +

                                    =                             =

                                                          +                 =
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MARIA, DAVID OCH SAM SPELAR FISKSPELET. I SPELET FINNS DET TOTALT 15
FISKAR. I TABELLEN KAN DU SE HUR MÅNGA FISKAR MARIA OCH DAVID FICK.
SKRIV IN HUR MÅNGA FISKAR SAM FICK.

             MARIA                                        DAVID                                              SAM

                  4                             LIKA MÅNGA SOM MARIA   

                                                      DUBBELT SÅ MÅNGA
                 3
                                                             SOM MARIA

                 5                                     2 FLER ÄN MARIA

                                                      HÄLFTEN SÅ MÅNGA
                 8
                                                             SOM MARIA

                 3                                    2 FÄRRE ÄN MARIA



Bilaga 5

Arbete i klassrummet

v. 40 För att introducera problemlösning, så löste vi en uppgift tillsammans med ele-
verna i helklass. Vi använde oss av: en våg, hektogram-tyngder, tre kritaskar och
en kub. Varje kritask vägde exakt ett hektogram och kuben vägde fyra hekto-
gram. Vi lade på de tre kritaskarna på vågen och lät eleverna ställa var sin hy-
potes om hur mycket askarna vägde. Några elever fick komma fram och ställa
på en hektogram-tyngd var, till det blev jämvikt. Vi resonerade med eleverna
kring vad jämvikt innebar. På tavlan ritade vi vågen med askar och tyngder.
Därefter lade vi en kritask och kuben på vågen. Återigen fick eleverna ställa hy-
poteser, komma fram och lägga på tyngder. Vi resonerade och ritade som tidi-
gare. Slutligen lade vi endast på kuben och upprepade proceduren, se ovan. Ele-
verna kom fram till att kuben vägde fyra hektogram.

Eftersom våran första praktikvecka inte var fem dagar, så ville vi först lära
känna eleverna och ge dem en chans att lära känna oss. Därför utförde vi inte
några observationer under första veckan.

v. 41-47 Klassläraren läste upp problemet medan vi stod färdigt vid den grupp vi skulle
observera. Sedan delade hon ut uppgiften till var och en av eleverna i klassen.
Vi observerade en av de två eleverna medan de löste uppgiften tillsammans i
respektive grupp. Vid varje observationstillfälle så observerade vi var för sig
samma elev. Eleverna var medvetna om att frågor skulle ställas till läraren,
eftersom vi var upptagna med att observera. Vi var kända, icke deltagande
observatörer och observerade samarbetet i grupperna med hjälp av vårt
observationsschema (se bilaga 1).

Då varje grupp hade kommit fram till en gemensam lösning, så avslutade vi vår
observation. Därefter gick vi igenom uppgifterna muntligt i helklass. Varje
grupp fick presentera sin lösning samt motivera och argumentera för den, medan
de andra lyssnade. På det här viset fick eleverna höra hur de andra grupperna
hade tänkt och de fick se att det kunde finnas flera lösningsstrategier på ett och
samma problem.

Denna procedur upprepades minst två gånger per vecka. Varje elev observerades
sju gånger var (se figur 1 och figur 2). Vi har valt att kalla eleverna A och B då
anonymitet har garanterats.

Under dessa veckor utförde vi totalt fem ostrukturerade observationer per elev.
Det var endast en av observatörerna som observerade antingen elev A eller elev
B per tillfälle. Slutligen hade varje observatör observerat både elev A och elev
B.




