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Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur samarbete mellan eleverna påverkar deras 
inlärning i matematik och hur eleverna samarbetar när de löser problem. I min undersökning 
deltar gymnasieelever som löser två matematiska problem i grupper och individuellt. Arbetet i 
en utvald grupp på 4-5 elever har dokumenterats genom videoinspelning och elevernas 
skriftiga anteckningar. Genomgången av min studie har visat att eleverna är ovana att 
redovisa sina lösningar i grupper, men deras samarbete kan bidra till ett bättre resultat för 
gruppen som helhet. Med det menar jag att grupparbete skapar en möjlighet för eleverna att se 
problemet ur ett annat perspektiv, samt se hur andra elever tänker och därigenom få ett 
tillfälle till att finna olika lösningsstrategier.     
  
 
 
 
 
 
Nyckelord: grupparbete, matematik, problemlösningsprocess, 
problemlösningsstrategier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
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gett mig goda råd och lät mig genomföra min studie.  
 
Ett speciellt tack går till min familj som har gett mig mycket stöd under arbetets gång.
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1. Inledning 
 
Människans utveckling beror mycket på dess förmåga att lösa problem. Problemlösningsdrift 
är något som människan alltid har strävat efter. Det är en förutsättning till att människor kan 
förstå och påverka olika demokratiska processer i det samhället de lever i. Att kunna lösa 
problem är något som vi helt enkelt behöver för att inte bli lurade av andra människor i 
vardagslivet (Emanuelsson, Johansson, Nilsson, Olsson, Rosén & Ryding, 1995).  
 
Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen som har utvecklats ur människans nyfikenhet 
och intresset att utforska nya saker.  Den ger eleverna livsviktiga kunskaper som underlättar 
deras vårdagliga liv och är en grund i allt lärande.  
 
Under min lärarutbildning har jag ofta arbetat i grupper med att lösa olika problem.  När jag 
löste olika problem i matematik upptäckte jag att det var mycket givande att se och lyssna på 
andra studenternas lösningsstrategier. Då studenterna redovisade sina lösningar kunde man se 
problemet ur ett annat perspektiv. Detta resulterade i att jag alltid försöker lösa problem på 
olika sätt. 
 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har jag observerat hur läraren leder och 
organiserar verksamheten i klassrummet. Under den här tiden har jag iakttagit att en stor del 
av undervisningstiden i matematik går åt tyst räkning och för lite tid används till att jobba i 
grupper med problemlösning. Detta har resulterat i att jag har bestämt mig för att undersöka 
hur grupparbetet påverkar elevernas inlärning i matematik och hur eleverna samarbetar när de 
löser olika problem.  
 
Att arbeta i grupper är en ganska vanlig arbetsform som används i alla utbildningar. Speciellt 
påpekas vikten av att kunna samarbeta på lärarutbildningen då man sitter i små grupper och 
diskuterar olika problem. När man jobbar i grupp kan man se problemet ur olika perspektiv 
samt lyssna på andras idéer och tankar. På detta sätt utvecklas vårt sätt att tänka och vi får 
möjlighet att arrangera om problemet så att vi kan se det på ett nytt sätt. Genom grupparbete 
tränar man sin förmåga att samarbeta som är en viktig egenskap som man behöver i det 
vardagliga livet. Kunskap utvecklas i samtal när människor kommunicerar med varandra.  
 
Under mina studier har jag kommit i kontakt med Billsteins, Liebeskinds och Lotts (2001) 
bok ”A Problem Solving Approach to Mathematics for Elementary School Teachers”, där 
man går genom olika strategier, som man använder sig av när man löser matematiska 
problem. Detta har lett till att jag under min VFU har börjat titta närmare på vilka strategier 
eleverna använder sig av när de löser problem. Billstein påpekar dessutom betydelsen av 
samarbete när man löser problem.  
 
 Working with other students to solve problems can enhance your problem-solving ability and 
 communication skills. In this text, we encourage cooperative learning and encourage students to work in 
 groups whenever possible. To encourage group work and help identify when cooperative learning might 
 be useful, we identify activities that might involve tasks where it would be helpful to have several people 
 gathering data, or the problems might be such that group discussions might lead to strategies for solving 
 the problem (Billstein  m fl 2001:3) 
       
 
När jag var ute på min partnerskola har jag sett en annan bild av undervisningen i matematik 
än den som jag har lärt mig på högskolan. I verkligheten är det faktiskt ovanligt att eleverna i 
någon större utsträckning löser problem tillsammans samt samtalar med varandra på 
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matematiklektionerna. Eleverna sitter oftast och jobbar i boken individuellt eller löser 
uppgifterna i boken med sin kompis.   
 
Statens offentliga utredningar (SOU 2004:97) har tillsatt en delegation med uppdrag att 
utveckla en handlingsplan med förslag som baserar på att skapa ökat intresset för matematik 
och förbättra undervisningen i matematik. Vidare uppmuntrar man till att lärarna ska sträva 
efter att aktivt leda och variera verksamheten i klassrummet. I SOU hävdar man att 
läroboksberoendet är omfattande och kan ofta leda till lektioner kan betraktas som tråkiga och 
meningslösa. 
 
Naturligtvis är läroböcker viktiga i matematikundervisningen, men de bör användas med fokus på det studerande 
skall lära sig, med variation i arbetssätt och arbetsformer och med hänsyn till intresse och förkunskaper. En 
lärobok skall fungera som ett stöd i arbetet för att nå uppsatta mål. Det är inte ett mål i sig att arbeta igenom alla 
uppgifter. Vid ensidigt tyst arbete försummas matematik som problemlösningskonst och som 
kommunikationsämne /.../Olika arbetssätt och arbetsformer med lärarledda genomgångar, diskussioner, laborativ 
matematik, problemlösning, arbete i grupp och undersökande arbetssätt gör matematiken mer begriplig och mer 
meningsfull. Eleverna måste i högre grad än idag få diskutera och argumentera inom ramen för det matematiska 
innehållet. (SOU 2004:94:131) 

 
Matematik är ett skapande ämne som hela tiden utvecklas (Emanuelsson m fl 1995). 
Problemlösning anses vara ett av de viktigaste motiven bakom denna utveckling. Att lösa 
problem är ett viktigt inslag i matematikundervisningen. I all matematikundervisning är det 
mycket viktigt att utveckla elevernas intresse och förmåga att lösa problem. Problemlösning 
formar matematiska begrepp och kontrollerar elevernas kunskaper i matematik. Genom att 
lösa problem lär sig eleverna att tänka logiskt samt att tillämpa matematik i vardagslivet. I 
samband med problemlösning lär sig eleverna att planera, upptäcka olika sammanhang samt 
att utveckla sina tankar och sin analysförmåga. Allt detta förbereder eleverna för det framtida 
livet där de kan använda sina kunskaper i matematik i olika situationer. När man arbetar med 
problemlösning kan det finnas många olika sätt att se på problemet. Arbetet i smågrupper 
skapar denna möjlighet. Det är genom kommunikation som eleverna utbyter sina tankar och 
utvecklar sina kunskaper i matematik. 
 
Det har skrivit ganska mycket om problemlösning i matematik. I skolans styrdokument 
påpekas att eleverna ska kunna analysera, kritiskt bedöma samt lösa problem och grupparbete 
skapar en möjlighet för eleverna att reflektera över sin egen kunskap och inlärning. Eftersom 
jag under min VFU – praktik iakttagit att eleverna inte arbetar i grupper så tycker jag att det 
skulle vara intressant för mig att göra en undersökning om grupparbete och se själv om 
samarbete bidrar till någon inlärning. 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur samarbete mellan eleverna påverkar deras 
inlärning i matematik och hur eleverna samarbetar när de löser olika matematiska problem.  

1.2 Frågeställning  
 

• Vilka strategier använder sig eleverna av när de löser problem? 
• Hur samarbetar eleverna när de arbetar i grupper? 
• Hur påverkar grupparbete elevernas inlärning? 
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1.3. Disposition  
 

I nästa kapitel kommer jag att skriva om tidigare forskning kring problemlösning i matematik.   
 
Kapitel 3 handlar om hur jag har genomfört min undersökning samt vilket samband denna 
undersökning har med de frågor jag ställt. I kapitel 3.1 kommer jag att beskriva vilka problem 
eleverna har löst och varför jag har valt just dessa problem.  
 
Analys av det insamlade materialet kommer jag att presentera i kapitel 4. Först ska jag 
beskriva i kapitel 4.1 hur tre grupper har löst den första uppgiften därefter kommer jag att 
analysera den andra uppgiften i kapitel 4.2. 
 
I kapitel 5 presenterar jag mina slutsatser utifrån mina frågeställningar i kapitel 1.2. 
 
I kapitel 6 kommer jag att diskutera mina tankar kring litteratur som jag har skrivit om i 
kapitel 2. Jag ska även diskutera de resultat jag kommit fram till i förhållande till litteraturen.  
 
Elevernas skriftiga dokumentation har jag bifogat som bilaga 1 i kapitel 8. 
 

2. Teori 
 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva vad som har skrivits tidigare om problemlösning. 
Jag ska titta på hur problemlösning beskrivits i olika officiella dokument (läroplaner och 
kursplaner i matematik). Jag kommer även att presentera några forskningsresultat om hur 
samarbete påverkar elevernas inlärning i matematik. Dessutom tar jag upp flera olika faktorer 
som påverkar hur inlärning och samverkan fungerar samt beskriver olika strategier som 
eleverna använder sig av när de löser matematiska problem.   

2.1 Förankring i styrdokument    
 

Problemlösning i gymnasieskolans kursplaner i matematik 
 
Enligt kursplaner är matematisk problemlösning en skapande verksamhet. På samma gång 
kräver matematiken tålamod i tänkandet och förståelse eftersom problemlösning är en process 
som fordrar tid. Vidare skriver man att grupparbete skapar möjlighet för eleverna att 
reflektera över sin egen kunskap och inlärning. 
 
 Utbildningen i matematik i gymnasieskolan syftar också till att eleverna skall kunna analysera, kritiskt 
 bedöma och lösa problem för att självständigt kunna ta ställning i frågor, som är viktiga både för dem 
 själva och samhället, som t.ex. etiska frågor och miljöfrågor. 
 
 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. 
 
Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens 
idéhistoria är fyra viktiga aspekter som sätter sin prägel på undervisningen i matematik.  
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I matematikundervisning ska eleverna lära sig att förbättra sin förmåga att med hjälp av 
matematik lösa problem individuellt och i grupp samt kunna tyda och bedöma lösningarna i 
relation till det ursprungliga problemet. 
 
Målet med skolundervisningen är att eleverna utvecklar sin förmåga att jobba med 
begreppsbildning i grupper samt formulera olika problem. Dessutom ska eleverna lära sig att 
motivera olika metoder för problemlösning. Eleverna skall dessutom stärka sin förtroende till 
den egna förmågan att lära sig mera matematik. Det betonas också att eleverna ska lära sig att 
tänka matematiskt samt att utnyttja matematik i olika situationer.  
 
”Kursplanen ser problemlösning som ett medel att komma åt matematiskt tänkande. /…/ 
Problemlösning kan ses som motor eller drivkraft i lärandet”(Emanuelsson, Wallby, 
Johansson & Ryding, 1996:70) 
      

Problemlösning i Lpo 94 
 
Skolan ska sträva mot att varje elev i gymnasieskolan upplever trygghet och lär sig att ta 
hänsyn och visa respekt i samspel med andra. Dessutom ska eleverna lära sig att utforska, lära 
och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna skall också lära sig att 
lyssna, resonera, argumentera samt använda sina kunskaper som redskap för att formulera och 
undersöka antaganden och lösa problem. Förutom detta skall eleverna kunna kritiskt granska 
och värdera påståenden och förhållanden. 

2.2 Undervisning om och i problemlösning  
 

Vad är ett problem och vad betyder problemlösning?  
 
När vi använder ordet problem i vardagslivet menar vi vanligtvis olika problematiska situationer eller personliga 
svårigheter som vi ställs inför. I ordböcker uttrycks att problem är en svårighet som det krävs stor ansträngning 
för att komma till rätta med. Problem definieras också som en uppgift som kräver tankearbete och analytisk 
förmåga./.../ Ett sätt att bestämma vad matematisk problemlösning i skolan innebär är att beskriva problem som 
en frågeställning som ska lösas med en matematisk modell som inte är given. (Ahlberg 1995:55,56)  
 
Problemlösning är en viktig del i matematikundervisningen som kan väcka elevernas fantasi 
och flexibilitet (Möllehed 2001). Intresset för problemlösning var stort redan på 1930- 1940- 
talet. George Pólya var en av de första som intresserade sig för problemlösningen och 
förordade lösningen av problem där metoden inte var på förhand given. I boken ”How to 
solve it ” presenterar han problemlösning i fyra steg. Pólya (1985;1945) beskriver fyra faser 
som är nödvändiga vid problemlösningen: 
 

1. att förstå problemet 
2. att göra upp en plan  
3. att utföra planen 
4. att titta tillbaka på lösningen 
 

Det allra viktigaste är att förstå alla små detaljer i texten. Sedan tittar man på det som är givet 
och vad man vill ta reda på. När man ska göra upp en plan bör man utnyttja sina kunskaper 
från tidigare liknande problem. Därefter ska man genomföra planen. Slutligen kontrollerar 
man om resultatet är rimligt och korrekt. Dessutom kan man även tänka lite och kanske hitta 
andra metoder att lösa problemet. Oftast finns det flera sätt att se på problemet.  
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Sfard (2002) och Ryve (2006) skriver också om problemlösning. De betonar hur viktigt det är 
att vara skicklig i att välja effektiva strategier för att bli bra på att lösa problem. Följaktligen 
borde studenterna utveckla effektiva sätt att gå tillväga med när de löser problem.   
 
Många elever har negativa erfarenheter av problemlösning (Emanuelsson m fl 1995). Det kan 
bero på att eleverna någon gång har misslyckats med att lösa problem. Därför är det viktigt för 
läraren att i början ge eleverna enkla problem. Dessutom ska man visa olika strategier och 
olika metoder som eleverna kan använda sig av när de löser problem. Det viktigaste av allt är 
att eleverna förstår innebörden av att problemlösning är en process där tänkandet är mycket 
viktigt. Eleverna måste förstå att det får ta tid när man löser problem. Ett sätt att jobba med 
problemlösning är grupparbete. Ibland kan ett problem som man tror kan lösas på kort tid 
skapa nya frågor och generaliseringar som leder till att flera lektionstillfällen används för att 
lösa detta problem. För att kunna skapa goda lektionstillfällen i problemlösning borde man ta 
hänsyn till att eleverna har olika erfarenheter och kunskaper i problemlösning. Det gäller 
huvudsakligen elevernas kvalitativa uppfattningar och tankesätt när de löser olika sorts 
problem också utanför skolan. 
 
En bra lärare har därför en viktig roll att genomföra. En professionell lärare ska enligt 
Emanuelsson m fl (1995) fördjupa sina kunskaper om elevernas uppfattningar och sätt att 
tänka, som är nödvändiga för att kunna förstå och förbättra elevernas 
problemlösningsförmåga i matematik. Dessutom ska lärarna sträva efter att skapa ett positivt 
klassrumsklimat samt stärka elevernas självtillit. Detta kan man åstadkomma genom att 
individualisera problemlösningen samt stimulera eleverna genom att välja passande problem. 
I klassrummet bör varje lärare sträva efter att förbereda och organisera olika arbetssätt och 
verksamheter som har visat sig framgångsrika vid matematikundervisningen. Eleverna kan 
arbeta i grupper vid problemlösning. Vid problemlösning kan eleverna använda sig av olika 
strategier. Strategier vid problemlösning är att: 
 

• rita en bild eller an figur, 
• gissa och pröva, 
• lösa ett enklare problem först,  
• göra upp en tabell eller diagram, 
• använda laborativa materiel eller modeller, 
• arbeta baklänges,  
• ställa upp en ekvation eller ett uttryck.  (Emanuelsson m fl 1995:111) 

  
Eriksson (Emanuelsson, Johansson & Ryding 1991) skriver också om vikten att använda sig 
av olika strategier vid problemlösning. Författaren anser att gissning och prövning är mest 
användbara. Det här är en svår strategi. Alla kan gissa eller ställa hypotes, men det krävs vissa 
kunskaper och erfarenheter för att gissa rätt. En bra hjälp vid problemlösning kan vara att rita 
en bild eller en figur. En annan strategi kan vara att göra en lista eller en tabell. Tänka 
baklänges är annan metod vid problemlösning. Förutsättning för det är att man förstår texten. 
Att söka mönster är ett annat sätt att lösa problem. Vid denna strategi kan man utnyttja 
tabellen för att finna mönster, som kan leda till att hitta en ekvation. Den beskrivna strategin 
kan inte fungera utan logisk resonemang, men det finns många problem som bäst kan lösas 
med hjälp av denna strategi.  
     
Läraren bör känna till olika metoder när hon/han skall hjälpa eleverna att få självförtroende 
till sin förmåga att granska det egna tänkandet. Dessutom skall läraren diskutera både fördelar 
och nackdelar med olika lösningsstrategier samt uppmuntra till generaliseringar. 
(Emanuelsson m fl 1995; Lester, 1988).   
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Enligt Lester (Emanuelson m fl 1996) upplever många elever svårigheter när det gäller 
problemlösning. Detta kan bero på att en del elever inte har lärt sig olika lösningsstrategier 
som man använder sig av när man löser problem. Lester skriver att många elever lär sig bara 
att använda en strategi, dvs. genom att välja en eller flera operationer och därefter göra 
uträkningar. Läraren kan genom sin undervisning utveckla olika strategier. Först ska eleven 
lära sig om hur man ska använda en speciell strategi, därefter ska eleven öva den genom att 
lösa olika problem. Eleverna ska lära sig att själva välja en lämplig strategi för att lösa det 
givna problemet. 
 
Eleverna kan förbättra sin problemlösningsförmåga i en kreativ och säker miljö med bra 
villkor. (Emanuelsson m fl 1995). Enligt författarna kan eleverna i en grupp utbyta tankar och 
information och våga komma med nya förslag där varje elev kan försöka hitta en lösning. 

2.3 Forskning om samarbete i smågrupper 
 

I detta kapitel kommer jag att skriva om vad som har skrivits tidigare om samarbete i grupper.  
 
Intresset för grupparbete bland forskare och lärare var stort redan under 70-talet enligt 
Ahlberg (Emanuelsson m fl 1991). År 1977 genomfördes en studie av Barnes och Todd som 
skrev om 13- åriga elevernas diskussioner och inlärning när de arbetade i grupper vid 
problemlösning i bland annat kemi, fysik och engelska. Eleverna har själva spelat in sina 
gruppdiskussioner. Därefter har man analyserat elevernas diskussioner samt gruppernas 
samspel. I sitt arbete har eleverna försökt använda materialet och informationen som har 
funnits framför dem, i stället för att fråga läraren. De har prövat sina tolkningar av 
kompisarnas uttalande genom att jämföra dem med sin egen uppfattning av problemet. På 
detta viss har de använt de sig av varandra som resurser. Syftet med grupparbetet har varit att 
diskussionen skulle leda till ny uppfattning av problemet. Barnes och Todd har analyserat hur 
elevernas uppfattning har förändrats när de använt sig av sina erfarenheter och kunskaper. I 
samband med detta har eleverna ställt frågor, formulerat följdfrågor eller nya frågor. Under 
grupparbete har eleverna kommit fram till olika lösningsstrategier, ställt hypoteser samt 
relaterat alternativa förslag och analyserat sina resultat. Genom samarbete blir eleverna mer 
medvetna om hur de själva tänker, samt granskar och styr sin tankeförmåga. Forskare, bl. a. 
Lester (1989) och Schoenfeld (1987), som har intresserat sig för problemlösning i matematik 
menar att dessa färdigheter betyder mycket inom matematiken. 
 
Enligt Ahlberg (Emanuelsson m fl 1991) har man under den senaste tiden skrivit ganska 
mycket om betydelsen av att eleverna får möjlighet att arbeta tillsammans i smågrupper när de 
löser problem. Problemlösning anses vara ett av de viktigaste målen i 
matematikundervisningen. Ahlberg skriver om betydelsen att lösa problem i smågrupper. I sin 
artikel redovisar författaren några forskningsresultat om hur grupparbete påverkar elevernas 
inlärning i matematik på låg- och mellanstadiet. Ahlberg beskriver dessutom olika sätt att 
ordna arbetet med smågrupper i klassrummet. I vardagslivet löser man vanligen problem 
tillsammans med andra. 
 
Den nationella utvärderingen i matematik i årskurs fem (Ljung 1990) visar att 76 % av 
undersökta elever jobbar individuellt. Endast 22 % har deklarerat att de brukar räkna 
tillsammans med sin kamrat. Detta stämmer överens med lärarnas uppfattning kring detta 
område. Enligt författaren ger man sällan tillfälle för eleverna att arbeta i grupper. 
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Ahlberg (Emanuelsson m fl 1991) skriver hur en matematiklektion ser ut. Studien visar att en 
lektion kan se ut enligt följande mönster: läraren har en liten genomgång och klargör eller 
repeterar ett moment för eleverna. Sedan arbetar eleverna i matematikböcker med uppgifter. 
Det finns dessutom begränsad kommunikation mellan läraren och elever. Denna form av 
lektion anses vara den bästa vid vissa moment. Däremot när det gäller problemlösning bör 
eleverna få tillfälle till kommunikation med varandra. Att arbeta i smågrupper anser Ahlberg 
skapar diskussioner som ger eleverna möjlighet att se på problem från olika perspektiv. 
Eleverna får då möjlighet att lägga märke till sina egna handlingar och reflektera över dem. 
Vid diskussion i stora grupper eller i klassrummet får sällan samtliga elever få sin röst hörd. 
Samarbete i smågrupper ger de elever som alltid intar en lyssnande roll en möjlighet till 
samtal.  
 
Jakobsson (2001) skriver också om grupparbete i problemlösning. Enligt honom kan 
problemlösningen framställas utifrån de färdigheter som eleverna utnyttjar när de iakttar, 
kommunicerar och drar sina slutsatser. Eleverna förbättrar sin problemlösningsförmåga 
genom att träna att formulera hypoteser, planera sitt arbete, tolka de resultat de har kommit 
fram till, samt dra slutsatser. Eleverna ska dessutom lära sig att kritiskt granska sina lösningar 
och reflektera över dem. Enligt undersökning är elevernas samverkan en av de faktorer som 
tydligast har sammanhang med en bra kunskapsutveckling. Författaren har skrivit att det finns 
några typer av samarbete som är mera givande än andra. Grupparbete som medför 
perspektivbyte resulterar i kvalitativ kunskapsutveckling. Med det menar Jakobsson att 
genom diskussion får eleverna möjlighet att samarbeta, som leder till att eleverna finner nya 
perspektiv och därigenom ökar sin uppfattning på en högre nivå. Diskussionen kan leda till 
ökad förståelse om de egna kunskaperna inte är tillfredsställande för att begripa hela 
problemformuleringen. Denna kunskap kan ofta leda till kognitiv obalans som motiverar till 
att försöka finna mer information samt utvecklar nya kunskaper. Vidare skriver Jakobsson om 
elever med relativt stora skillnader i kunskaper. Samarbete mellan dessa elever leder till 
utveckling av båda individer men har olika ändamål. För den svagare eleven kan samarbetet 
öka förståelse på en ny nivå. För den andra eleven medför samarbete att eleven måste 
omstrukturera sina kunskaper för att övertyga sin kamrat så att han/hon begriper problemet. 
Grupparbete som leder till en utveckling av elevernas lärarattityder medför inte omedelbart 
till ett byte av information eller kunskaper. Genom samarbete förbättrar eleverna sitt sätt att se 
på kunskap och lärande. Det finns ganska många studier om grupparbeten i 
matematikundervisningen. Genom grupparbeten får läraren möjlighet att observera elevens 
förmåga att muntligt förklara sina tankar.  
 
Man kan lösa problem på olika sätt och en jämförelse av olika lösningssätt bidrar till 
förståelsen i matematik (Ahlberg 1995). Språket har stor betydelse för allt lärande enligt 
Vygotsky (1962; 1978). Med det menar han att allt tankeverksamhet grundar sig och 
utvecklas i förhållandet med andra människor. Genom samspel mellan människor får eleverna 
möjlighet att resonera om sina problemlösningsförsök och använda sig av kompisars 
lösningsstrategier. Samarbete i små grupper är ett sätt att ge eleverna möjlighet att samtala 
med varandra. Elever som själv löser problem har möjligen ett lösningsförslag till problemet. 
Arbete i grupper ger eleverna tillgång till flera olika sätt att se på problemet. Utifrån det måste 
eleverna utvärdera de olika förslagen. Genom samarbete får eleverna möjlighet att formulera 
och försvara sitt eget tankesätt samt lyssna på vad andra gruppmedlemmar har att säga. 
Slutligen måste eleverna besluta tillsammans vilket förslag de ska acceptera. Enligt 
Vygotskys uppfattning skulle elever som arbetar i grupper åstadkomma mer än de som löser 
problem på egen hand. Detta resulterar i att eleverna kommer så småningom att använda sig 
av de problemlösningsmetoder som de använde i gruppen när de arbetar individuellt. 
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Samarbete leder till att eleverna uppmärksammas på den variationen av olika 
problemlösningsförslag som eleverna kan ta del av i sitt senare arbete med problemlösning. 
Genom diskussion finner eleverna den rätta lösningsmetoden när de löser olika problem. 
Diskussion mellan eleverna kan leda till att eleverna finner att det finns ett antal olika sätt att 
lösa problemet. Detta resulterar i att eleverna kan se problemet i olika perspektiv. Den verbala 
kommunikationen spelar en stor roll i denna utveckling. Meningen med det är att eleverna 
samtalar om för varandra hur de förstår och ser på problemet. Diskussion ska leda till att 
eleverna talar om hur de uppfattar frågan istället för att titta på det rätta svaret.  
 
Schoenfeld (1989) har också skrivit om problemlösning i matematik. Enligt Schoenfeld 
misslyckas ofta eleverna när de löser svåra problem fast de har tillräckliga kunskaper i 
matematik. Detta sker på grund att de använder sina kunskaper ineffektivt. Eleverna försöker 
gissa sig fram till det rätta svaret. Därför är det viktigt att eleverna lär sig att använda sina 
kunskaper. I sin forskning lät han eleverna titta på en videoinspelning av andra elever. Syftet 
med det var att eleverna skulle reflektera kring andras beteende under 
problemlösningsprocessen.   
 
Enligt Ahlberg (1995) har det bedrivits mycket forskning om hur samarbete i grupper 
påverkar elevernas lärande. Forskningsresultaten är dock inte helt uppenbara eftersom att det 
är svårt analysera arbete i smågrupper. ”Lärarens roll, elevernas personlighet och kön, 
gruppuppgifterna och gruppens sammansättning” (Ahlberg 1995:51) är de faktorer som 
inverkar på samarbetet i grupper. Webb (1989) betonar att det inte är lätt att granska olika 
forskningsresultat om arbete i grupper på grund av att metoder och mätinstrument fortfarande 
är ofullgångna. 
 
Ahlberg (Emanuelsson m fl 1991) skriver att vid samarbete strävar eleverna efter att 
åstadkomma ett gemensamt syfte. Det finns flera faktorer som påverkar elevernas samarbete. 
Lärarens inställning till grupparbete har en stor betydelse för en fungerande samarbete. En 
förutsättning för ett lyckad samverkan är lärarens engagemang och bemötande av eleverna. 
Läraren har därför en stor påverkan på elevernas samarbete och därigenom deras utveckling 
genom att inspirera och uppmuntra eleverna. Dessutom ska läraren välja lämpliga uppgifter 
och gruppera eleverna så att samverkan mellan eleverna leder till att eleverna vågar framföra 
sina tankar. Samarbetet kan organiseras på följande sätt. Eleverna kan först lösa en uppgift 
individuellt och sedan ska de redovisa sin lösning för varandra. Gruppen ska därefter hitta 
gruppens bästa lösning. Detta arbetssätt ger varje elev möjlighet att redovisa sina tankar och 
argumentera för sin lösning. En annan fördel är att eleverna lyssnar på varandra och 
därigenom kan utvärdera andra lösningar. På detta sätt får eleverna möjlighet att se problemet 
ur olika perspektiv. En viktig förutsättning för grupparbete är att alla ska delta i diskussionen.  
 
En annan viktig faktor som påverkar samarbetet är gruppindelning eftersom elevernas 
kunskaper, deras personlighet och kön har en stor betydelse vid grupparbetet enligt Ahlberg 
(Emanuelsson m fl 1991) Små grupper bidrar till kommunikation mellan eleverna och ger 
läraren möjlighet att följa elevernas resonemang. Grupparbete ökar kunskaper och hjälper 
eleverna att lösa olika vårdagsproblem. 
 
I detta kapitel beskrev jag vad som har skrivits tidigare om samarbete i grupper. Under den 
senaste tiden har man skrivit ganska mycket om betydelsen av att eleverna får möjlighet att 
arbeta tillsammans i smågrupper när de löser problem. Det har bedrivits mycket forskning om 
hur samarbete påverkar elevernas inlärning i matematik och vilka faktorer påverkar 
samarbetet som jag skrivit om i detta kapital.   
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3. Metodologi 
 
I det här kapitlet kommer jag att beskriva hur jag genomförde min undersökning samt vilket 
samband denna undersökning har med de frågor jag ställt i kapitel 1.2.  
 
Jag har genomfört min undersökning i årskurs ett på en gymnasieskola i en klass med 24 
elever som läser naturprogrammet. I klassen finns det 12 flickor och 12 pojkar. Anledningen 
till att jag har valt just den här klassen var att jag har haft den under min VFU - praktik.  
 
I början har jag informerat eleverna om mitt syfte innan arbetet påbörjats. Dessutom har jag 
upplyst eleverna om hur det insamlade materialet skulle användas. I min studie har jag använt 
mig av fyra videokameror för att skapa bästa möjliga dokumentationsunderlag, eftersom det 
skulle vara svårt för mig att ensam observera många elever samtidigt.  
 
Enligt Linell (1994) ger videoinspelningen en speciellt synvinkeln, kamerans och 
videooperatörens. Med det menar Linell att en person som tittar på inspelningen tolkar 
situationen på annat sätt än deltagare i den inspelade situationen. Transkription grundar sig på 
tolkning och förståelse och kan variera mycket när det gäller noggrannhetsgrad. I samtal med 
flera än två deltagare när det ofta pågår flera samtal samtidigt kan det bli svårt att återge 
situationen. En annan svårighet med transkriptionen är att det är svårt att beskriva deltagarnas 
gester, sätt att tala samt kroppshållning.  
 
Vid mitt första lektionstillfälle har det varit det bara tjugo elever närvarande. Lektionen har 
varat i femtio minuter. Under detta lektionstillfälle har jag delat jag upp eleverna i grupper. 
Jag har fått hjälp med gruppindelning av min handledare så att varje grupp har bestått av både 
starka och svaga elever. Min tanke har varit att skapa så likvärdiga grupper som möjligt. En 
starkare elev skulle kunna styra upp och föra samman gruppens tankar och idéer. Jag har delat 
eleverna upp i fem grupper om fyra elever i varje grupp. Grupperna har kallats 1, 2, 3, 4 och 
5.  Grupperna har bestått av både pojkar och flickor. Först har jag gett eleverna tre problem 
som de skulle lösa individuellt och sedan skulle de jobba med samma problem i grupper. Vid 
detta tillfälle ville jag pröva utrustningen och ge eleverna tillfälle att arbeta tillsammans och 
lära känna varandras arbetssätt. Jag har videofilmat två grupper för att se om man kunde höra 
vad de säger och för att de skulle bekanta sig med att bli filmade. Under min VFU – praktik 
har jag dessutom fick lära känna eleverna närmare, vilket har underlättat för mig att förstå 
eleverna hur de tänker när de löser problem. 
 
Min första inspelning har jag gjort i ett klassrum. Jag har frågat lärare om det fanns möjlighet 
att hitta andra lokaler för min undersökning. Men det fanns bara ett klassrum till som var 
ledigt. Vid nästa tillfälle har jag delat upp eleverna så att två grupper har filmats i ett klassrum 
och andra två grupper har filmats i det andra klassrummet. Båda lektionstillfällen har valts av 
min handledare. En student från högskolan har hjälpt mig med inspelningen och har befunnit 
sig i ett klassrum och jag i det andra klassrummet. I det andra klassrummet har det funnits 
dessutom en grupp som inte spelades in.  Vid detta tillfälle har det varit 22 elever i klassen, 
därför har två av grupperna bestått av fem personer. Två elever som har varit frånvarande 
under första lektion har bestämt själva vilken grupp de skulle tillhöra. En pojke har bytt 
dessutom sin plats med en flicka som inte ville bli filmad. På grund av detta har en grupp 
bestått av bara pojkar. Under min studie skulle jag studera enskilda elever närmare genom 
observation.  I min studie skulle jag även dokumentera elevernas lösningar genom att använda 
deras skriftliga dokumentation.  Eleverna skulle lösa tre problem under 60 minuter.  
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Jag ville använda mig av en kvalitativ metod i min studie. Jag försökte beskriva hur varje elev 
löste problem individuellt eftersom jag ville koncentrera mig på det enskilda elevs 
uppfattning. Stukát (2005) skriver att genom att studera en enda individ kan man få fram 
kunskap och djupare förståelse. Med det menar han att i det kvalitativa synsätt tolkar och 
förstår man de resultat som kommer fram istället för att generalisera, förklara och förutsäga. 
 
Fyra grupper spelades in men jag valde att bara transkribera tre grupper. Jag valde bort en 
grupp på grund att det var lite svårt för mig att höra vad eleverna säger. Eleverna pratade 
ganska tyst så att man hörde mera den andra gruppen än dem. Min transkription av den här 
gruppen skulle ha varit otillräckligt eftersom jag inte kunde höra en stor del av deras samtal. 
Jag kan bara nämna att eleverna lyckades lösa problemen i gruppen men inte individuellt.  
 
Jag ska även bifoga elevernas individuella lösningar samt grupparbetes redovisningar som 
bilaga 1. 
 
I detta kapitel beskrev jag hur jag genomförde min undersökning. Dessutom försökte jag 
förklara närmare hur jag bildade grupper och i vilken miljö löste eleverna problemen. Valet av 
grupper har en stor betydelse i vad jag kommit fram till i min undersökning.  

3.1 Problemanalys 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vilka problem eleverna löste och varför jag valde just 
dessa problem. Eleverna skulle lösa tre problem men jag valde att redovisa två av dem 
eftersom ingen grupp lyckades lösa det tredje problemet helt. Först hade eleverna 30 minuter 
på sig att lösa problemen individuellt och sedan skulle de sitta i grupper med samma problem. 
 
De problem jag har valt i min undersökning är hämtade ur kängurutävlingen. Det första är 
från Gymnasiets Cadet 2004 och den andra från Gymnasiets Cadet 2006.  Syftet med dessa 
problem var att ge eleverna tillfälle att diskutera olika problem samt se hur de löser 
problemen.  
 
Problem 1. 
 
Ett antal ringar har länkats ihop till en kedja som figuren visar. Kedjans längd är 1,7 m. Hur 
många är ringarna? 
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Problem 2. 
 
Mormor så till barnbarnen: 
”Om jag bakar 2 pajer till er var, så får jag deg över som räcker till ytterligare 3 pajer. Men 
jag kan inte baka 3 pajer till er var, för då räcker inte degen till de 2 sista pajerna.” 
Hur många barnbarn har mormor? 
 
Jag valde det här problemet eftersom eleverna jobbade med ekvationer vid 
undersökningstillfälle. Detta problem kan man bland annat lösa med hjälp av ekvation. 
 

4. Analys 
 
I det här kapitlet kommer jag att analysera det insamlade materialet. Dessutom ska jag 
jämföra det med den modellen som jag har beskrivit i teoridelen. Först ska jag beskriva hur tre 
grupper har löst det första problemet och sedan kommer jag att presentera elevernas lösningar 
av det andra problemet Jag har valt att presentera tre grupper som kallas grupp 1, 2 och 3.  
Elevernas namn är påhittade.    
 
I min studie vill jag dokumentera alla elevers uttalanden, antaganden, diskussioner och övriga 
interaktioner under problemlösningsprocessen. Det har varit viktigt för mig att iaktta de 
situationer, då enskilda elever utvecklar sin användning av de matematiska begreppen samt 
förändrar sin förståelse av problemlösningen. Mitt syfte var att se hur grupparbete påverkar 
elevernas inlärning. Därför ska jag först beskriva elevernas gruppredovisningar och sedan ska 
jag titta närmare på hur eleverna har löst problem individuellt.   

4.1 Problem 1  
Först fick eleverna 30 minuter på sig att lösa tre problem. Sedan satte de sig i sina grupper och 
började diskutera sina lösningar med varandra. Då började jag spela in. Eleverna hade 
ytterligare 30 minuter för grupparbete. I första uppgiften hade eleverna en bild som de skulle 
utgå ifrån när de löste problemet.  
 
Grupp 1 
Denna grupp består av fyra elever: två pojkar och två flickor. Flickorna kallas för Anna, Ida 
och pojkarna Erik och Jesper.  
 
1. Erik: Jag gjorde en formel 
2. Jesper: Jag gjorde också en formel 
3. Erik: Vill du berätta? (vänder sig mot Anna) 
4. Anna: Nej, jag vill inte (skrattar) 
5. Erik: Men det var ju bara så att man ... 
6. Anna: Vänta lite! Ska vi skriva våra svar på pappret? 
7. Ida: Ja (Anna börjar skriva) 
8. Erik: Hela var sex, två stycken måste ju var fyra längre. Vi får alltså 6, 10, 14. Sen vart det 
4, 2 + 4n blir de då  
9. Ida: Ah, de stämmer.            
10. Jesper: Så kan man också göra. 
11. Erik: Vad skrev du för formel? 
12. Jesper: 6 + 4(n -1). Vad fick du? (vänder sig mot Ida) 



 16

13. Ida: Mm...(skrattar) 
14. Erik: Ah, vad fick du? Jag fick 42 
15. Anna: Vad fick du? (tittar på Jesper) 
16. Jesper: Jag fick också 42 
17. Ida: Den första skulle man ju lista ut…(mumlar) 
18. Jesper: Det var inte så svårt... (mumlar) Det här är ändarna, 6 = 3 + 3 (pekar på bilden och 
mumlar) 
19. Erik: Juste 
20. Jesper: Så det stämmer 
21. Erik: Precis 
22. Ida: Ah 
23. Jesper: Precis 
24. Erik: Smart 
25. Jesper: Tackar. Ska vi ta nästa? 
 
I denna grupp är det bara två elever, Erik och Jesper, som argumenterar för sina tankar och 
styr arbetet. Från början försöker de få in de andra eleverna in i diskussionen men dessa elever 
vågar inte visa sin lösning. Eleverna hittar två lösningar till detta problem, två olika uttryck. 
Anna sitter och skriver gruppens lösningar och deltar inte i diskussionen. Erik och Jesper 
anser att problemet är enkelt och utgår ifrån att alla förstår det. Gruppen löser problemet 
ganska snabbt. Erik och Jesper har kommit fram till samma svar, men har tänkt på olika sätt. 
Ida följer Eriks och Jespers resonemang och förstår lösningen. Både Erik och Jesper använder 
bilden i problemet när de förklarar sitt tankesätt. Jesper förklarar sin lösning ganska snabbt 
(18) men det är ganska svårt att höra vad han säger. Alla gruppmedlemmar förstår hans 
lösning på en gång. Det kan man se på deras reaktion.  
 
När man tittar på individuella lösningar (bilaga 1) så lyckas Erik och Jesper lösa det första 
problemet korrekt. I Eriks lösning kan man se de fyra faser som är nödvändiga vid 
problemlösningen. Erik ritar en bild och sedan skriver han en ekvation. Därefter löser han 
ekvationen och sedan testar om den stämmer. Vidare kan man se hur han har kommit fram till 
sin formel 2 + 4n, där n = nummer på ring. Eleven ser att det ökar med 4 cm för varje ring och 
sedan skriver han ”start på 2 cm för att det ska fungera”. Eleven kommer snabbt till 
ekvationen och kan dessutom beskriva sina tankar så att det är lätt att följa hans resonemang. 
Han använder sig av olika strategier för att komma fram till lösningen.  
 
Jesper lyckas också lösa problemet. Han skriver ekvationen 6 + 4 (n -1) och sedan löser han 
den. Däremot förklarar han inte hur han kommit fram till sin formel.  
 
Anna och Ida lyckas inte lösa det första problemet korrekt. Anna förklarar inte hur hon 
kommit till sitt svar. När man tittar på Idas lösning kan man se att hon försöker lösa problemet 
med hjälp av ekvation. Hon skriver två olika ekvationer, men förklarar inte sitt tankesätt. Hon 
kontrollerar inte sitt svar om det är rimligt och korrekt.  
 
 Grupp 2 
Gruppen består av tre pojkar och två flickor. Jag ska kalla pojkarna för Lukas, Thomas, Kevin 
och flickorna för Hanna och Lina. Lukas börjar redovisa sin lösning. 
 
1. Lukas: Jag tänkte att här är då 4 cm och sen på andra sidan också 4 cm... och här är det 2 
cm så då är det antal ringar ... (eleven tittar på bilden och tänker) om man tar bort dom där 2 
då är det antal ringar... och ta bort 8 cm som om det här ... 3 plus, ah... det här... (eleven tittar 
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bort och skrattar) Titta, det här är 4. Fattar du det? (vänder sig mot Thomas). Fattar ni det? 
(tittar på sina kamrater). Okej. Kantbitarna har 4 cm, mittenbitarna är 2 cm långa, kantbitarna 
är 4 cm oh. Då tar man lättast så, då tar man ju bara 4... (tänker) 4 gånger 2, det är 8. Det 
håller ni väl allihopa om, va? (skrattar) Då tar man minus ... (mumlar) Nu är det sex här 
eftersom det var 3 i det fallet. Då kan vi ändra den här till 8 och sen här ... 162. Det blir 162 
eftersom att mittenringarna tar 2 cm var. Så är det dåda 162 delat på 2 vilket är 81 ringar plus 
de två kantringarna. Då blir det 83 
 
I början är det bara Lukas som pratar. De andra gruppmedlemmarna lyssnar på honom. Under 
tiden försöker Thomas säga något men Lukas lyssnar inte på honom och fortsätter förklara sin 
lösning och kommer fram till 83 ringar. Därefter börjar Thomas förklara sin lösning. 
 
2.  Thomas: 3 cm här och sen så därifrån... vänta nu lite, ah juste de där två första, den och 
den (pekar på bilden) är 3 cm, alltså är det (mumlar) två hit och två dit, två hit och sen så  170 
minus 6 är lika med 164 och så delar vi på 2 , det blir 82....82 stycken såna vid varje sån här 
bit (mumlar) och så fick jag 40  (Lukas nickar ) och så har jag 2 bitar kvar (mumlar) Så blir 
det 42 
3. Lukas: Det låter rätt 
4. Thomas: Nån annan? (tittar på sina kamrater) 
5. Lukas: Du kan väl inte alls... (tittar på Kevin och skrattar) oh, jag tycker att din låter rätt 
(vänder sig mot Thomas) mm... vi har liksom skippat de där 2 cm o jag tycker vi tar din 
lösning  
6. Lukas: Vänta... varenda ring är alltså 4 cm, så lätt är det   
7. Thomas: Mittenringen då? 
8. Lukas: Mittenringen är också 4 cm om man räknar med dom här. Vänta! …Plus två är det 
ju. Det är rätt självklart för... titta, den ger ju 4... den ger ju 4, den ger ju 4 och sen så måste 
man ju plussa på de där sista 2.  
9. Thomas: plus två är 170.  
10. Lukas: Ja hmm... så hur många var det nu då? 
11. Thomas: 42. 
12. Lukas: Ah 42 ringar.  
13. Hanna: Vad ska jag skriva? (skrattar) 
14. Lukas: Varenda ring tar upp öh ... är 4 cm, ger 4 cm till det ... förutom den sista som ger 6. 
15. Lina: (Mumlar och frågar Lukas något tyst) 
16. Lukas: Mitten, mitten... nej det är bara sista, en ring ger 6 cm och resten 4. (Lina skriver 
ner vad han sagt) 
17. Lukas: Smart! (eleven lutar sig bakåt med armarna i kors och säger säkert ”smart”) öh det 
ska ju vara plus 6 därå. Det här ... det här är universal formeln för ringarnas kedjelänk.  
18. Thomas: 4... 
19. Lukas: 4 cm per ring plus 
20. Thomas: Plus 2 
21. Lukas: Plus 6 
22. Thomas: Plus 2. 
23. Lukas: Plus 6, plus 6... försök... kör 170 minus 6 delat på 4 så får vi se.  
 
Lukas vänder sig mot Thomas som börjar räkna på räknaren. Thomas testar sin lösning först. 
Sedan visar sin uträkning på räknaren till Lukas. 
 
24.  Thomas: 4 cm per ring... 170 minus 2! 
25. Lukas: Ah... (skrattar) 
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26. Thomas: Så formeln är 4n plus 2. 
27. Lukas: Ah, ah... så då nä... men svaret är 42 (tittar på Lina som antecknar) Alltså skriv n är 
lika med 42... Uuuh (stolt) Aha då var den klar. 
 
 
I denna grupp är det bara två elever, Lukas och Thomas, som diskuterar problemet. Lukas styr 
gruppen och försöker lösa problemet själv. I början kommer Lukas fram till 83 ringar. När 
Thomas förklarar sitt tankesätt anser Lukas att Thomas lösning låter rätt men han fortsätter att 
försöka lösa problemet på sitt sätt. Från början försöker Thomas få in de andra eleverna in i 
diskussionen. När Kevin försöker förklara hur han tänker blir han genast avbruten av Lukas. 
Efter det sitter han bara tyst och tittar på sina papper och räknar på miniräknaren. Sedan löser 
Lukas problemet med hjälp av Thomas och hittar formel. Det är faktiskt bara Lukas som styr 
arbetet och Thomas följer hans resonemang. Eleverna kontrollerar sitt svar och kommer fram 
till att det är korrekt. Man kan se de olika faser som Pólya (1985; 1945) beskrivit. Lukas 
resonemang tyder på att han har förstått problemet. När han har insett att ringarna är 4 cm 
breda kommer han snabbt fram till lösningen. Diskussionen mellan Thomas och Lukas leder 
till att eleverna hittar en formel som de sedan kontrollerar om den är rätt och korrekt. Lukas 
lyckas inte lösa detta problem själv men det gör han när han arbetar i gruppen.   
 
De frågar inte andra elever i gruppen om de har förstått deras lösning. Lina och Hanna deltar 
inte i diskussionen och det är svårt att veta om de har fattat lösningen. Hanna skriver gruppens 
lösning och frågar vid några tillfällen vad hon ska skriva. Detta tyder enligt min uppfattning 
att hon inte förstår det hon skriver.  
 
När man tittar på individuella lösningar (bilaga 1) så lyckas bara Thomas lösa problemet.  
Han förklarar inte hur han tänker. Dessutom skriver han fel formel som han inte kontrollerar 
om den är rätt. Lukas hittar formel som han inte heller kontrollerar. Det är svårt att följa hans 
lösning och ur detta kan man inte se hur han kommer fram till sitt svar. Det kan man inte se 
när man tittar på formeln. Hanna, Lina och Kevin har inte skrivit några svar.  
 
Grupp 3  
Gruppen består av 4 elever: tre flickor och en pojke. Eleverna kallas för Pia, Lisa, Eva och 
Urban. I början sitter eleverna en liten stund och tittar på sina egna lösningar. Sedan viskar de 
till varandra så det är svårt att höra vad de säger. Efter en liten stund placerar jag kameran 
närmare gruppen och säger till dem att prata högre. I början hör Pia en del av diskussionen av 
den andra gruppen (grupp 2) och antar att hon hör det rätta svaret. Andra gruppmedlemmar 
får höra att 84 är det rätta svaret. Ingen i gruppen har löst detta problem individuellt. Eleverna 
i gruppen tittar på bilden och försöker komma fram till hur breda ringarna är. Alla elever 
deltar i diskussionen. I början får de 43,5 stycken ringar. Sedan fortsätter Lisa och Lovisa 
resonera kring problemet. Under tiden försöker Pia och Urban komma fram till svaret som de 
tror är rätt, men lyckas inte. De försöker testa sig fram med hjälp av miniräknaren. Sedan 
kommer Eva och Lisa fram till en annan lösning som de anser är orimlig. Därefter läser 
eleverna om problemet och försöker samla all information de har.   
 
1. Lisa: Den här var 4 och den här var 4, och den här var 4, och den här är fyra...(eleven pekar 
på bilden) Men vänta, om man gör så här (suddar det hon har ritat) 
2. Eva: Men vänta, va gör du nu? Varför tar du gånger 5? (rynkar på pannan) De är ju bara två 
ändar. Ja, det är ju bara två stycken 
3. Pia: De är ju bara två 
4. Lisa: (Mumlar) Men jag räknade så här... ja tänkte att ändarna är ju 4 plus 1... 
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5. Urban: (Mumlar) 
6. Lisa: Och så blir de 5 så och sen så är det ... 4 på resten. Och sen om man räknar... (skriver) 
bort de här, de ändarna då är det 5 stycken... eller 5 cm, mumlar. 4 plus 1 blir 5 och så tar man 
bort den, då blir det bara de med 4 kvar (täcker för änderna på pappret). Det är dom i mitten 
som är 4, då borde det bli 160 genom 4 
7. Urban: Borde det inte bli så? (testar på miniräknaren och visar uträkning för Lisa). 
8. Eva: Alltså, det är ju inte fel... men borde det inte ah... 
9. Pia: 40 ringar 
10. Eva: Ja, men om man tar... 
11. Pia: 40 gånger... va är det? ( pekar på pappret)  
12. Eva: 40 plus 2 
13. Lisa: Det blir 42 
14. Pia: 42 gånger 4... (säger tyst) 
15. Eva: Vadå, vadå gånger 4. Sen så tar man ...(mumlar) eller hur? (Pia, Eva och Lisa 
skrattar, Urban räknar på miniräknaren) 
16. Pia: Alltså 40 ringar på nästan 2 meter och varje ring är ... är 4 cm, är inte det orimligt? 4 
cm det är liksom, va är det så mycke... (visar med fingrarna avståndet av 4 cm). Och så är det 
40 stycken 
17. Lisa: 40 gånger 4 blir 160 (skrattar) Ja, men så här ska det ju va... om man då tar dom här 
dom, en sån här mittenring, den är 4, tar den gånger 40 stycken ringar och sen dom här i 
kanterna dom är 5 ... gånger oj (trycker in fel på miniräknaren) eller nej vänta ... 160 plus. 
18. Pia: Så jag skulle skriva (skriver av Lisas papper) 
19. Pia: Ska det vara det där (pekar på pappret) 
20. Lisa: Ja (Pia fortsätter att skriva av Lisas papper) 

 
Sedan sitter eleverna tyst en liten stund och tittar på sina papper och räknar. Lisa tar pappret 
från Pia och börjar skriva själv. Efter en liten stund lämnar hon pappret till Pia som fortsätter 
att skriva. 
 
21. Pia: Ska jag skriva ”Det får plats 42 ringar”? 
22. Eva: Blir det riktigt nu? 
23. Urban: Och så gånger 2, så blir det rätt. (alla skrattar) 
24. Eva: Men det går ju ... (mumlar) 
25. Lisa: 170 genom 84... det blir 2,0238 
26. Eva: Hur ska dom kunna va det om dom rakt över är 4 alltså bara på insidan? ... 
(mummel) det blir ju 6 liksom 
 
Pia tar pappret och avbryter henne och pekar på nästa problem.  
 
Det tar lite tid innan eleverna kommer fram till det rätta svaret. Deras resonemang kretsar hela 
tiden kring att få fram 84. Även när de genom samarbete kommit fram till 42 ringar tänker de 
på att om man multiplicerar 42 med 2 då får de 84. Sedan kommer de fram att det är orimligt 
och vill börja med nästa problem. När de gäller den här gruppen så är alla med i diskussionen. 
Gruppen löser problemet tillsammans och alla förstår lösningen. I början påverkas de av den 
andra gruppen som gör att det tar längre tid för dem att komma fram till svaret.  
 
I det första problemet använder sig eleverna av olika strategier. Eleverna löser problemet 
genom att rita en figur, genom gissning, söker mönster, ställer en ekvation samt logisk 
resonemang. 
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4.2 Problem 2 
 
När eleverna var klara med första problemet började de lösa det andra problemet.  
 
Grupp 1 
1. Ida: Tvåan, verkligen inte 
2. Erik: Jag prövade och fick 5 
3. Jesper: Precis, jag fick också 5 
4. Anna: Ah 
5. Erik: 2 gånger 5 plus 3 är lika med 13, 3 gånger 5 minus 2 är lika med 13. 
6. Ida: Jag tänkte att man skulle skriva en formel med ekvation och grejs... 
 
Erik och Jesper har löst problemet individuellt. Jesper redovisar inte sitt resonemang och 
skriver bara svaret. Erik har kommit fram till sin lösning genom att prova sig fram och 
kontroller att svaret stämmer. Anna och Ida löser inte problemet. När det gäller grupparbete så 
blir det ingen diskussion. Erik läser sin lösning. Anna och Ida skriver gruppens lösning där 
hon redovisar lösningen med hjälp av ekvation. Ur detta kan man dra slutsatser att de har 
förstått lösningen.  
 
Grupp 2 
1. Lukas: Då är det uppgift 2 da. Den är ju enkel... mumlar (tittar runt på andras lösningar) Öh 
ekvation menar jag ... eh, ah (tittar på Hanna). Min lösning va så här. … man har ... ja bakar 2 
pajer till var (läser uppgiften) så får jag deg över som räcker ytterligare 3 pajer. Det är ju 2x... 
2 per barnbarn plus 3 och jag kan inte (läser igen) baka 3 pajer till er var för då räcker inte 
degen till de 2 sista pajerna. Så då är alltså 2x plus 3 är lika med 3x minus 2 och sen är det 
bara matte (nickar). Då flyttar man över 2:an på andra sidan, plussar båda sidorna med 2 och 
3x minus 2x och då får man fram att x är 5 
2. Kevin: Jag får fram att det blir 5 barnbarn... stackars mormor 
3. Thomas: Ah, har ni andra kommit fram till något annat? (tittar på Hanna och Lina). 
4. Lina: Nej (skakar på huvudet) 
5. Thomas: Kevin? 
6. Kevin: Ah jag har exakt likadan 
7. Hanna tar Lukas papper och skriver av hans lösning. 
 
Lukas förklarar sin lösning och anser att den var lätt. Tomas och Kevin säger att de har 
kommit fram till samma svar men redovisar inte hur de tänker. Det blir ingen diskussion i 
gruppen. När det gäller individuella lösningar så redovisar Lukas sin lösning med hjälp av 
ekvation. Thomas skriver bara svaret så att man inte kan följa hans resonemang. Ur Kevins 
lösning kan man dra slutsatser att han inte förstått problemet. Lina och Hanna lyckas inte lösa 
problemet. 
 
Grupp 3 
1. Eva: Gud, vilken gullig ekvation (tittar på Urbans lösning) 
2. Urban: Mm… den är ju så lätt 
3. Lisa: Ja, den var as lätt . Alltså, man behövde ju inte ens skriva så här, det var ju bara så här 
... (pekar på sin lösning) 
 
Lisa har ritat en figur till uppgift 1. (se bilaga 1) 
 
4. Pia: A, men va ska jag skriva ra? 
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5. Eva: Men skriv ekvationen. Ekvationen är bäst 
6. Pia: Okej 
7. Urban: Hur kunde du få ut den på bara den där? (pekar på texten) 
8. Pia: Det fick jag också 
9. Lisa: Det är ju bara o sätta dit hur många det var . Man fattar ju att det inte kan va… det 
måste ju vara fler än 3 för man frågar ju... 
10. Pia: För det kan inte bli... 
11. Lisa: Nej, ”kan inte baka 3 pajer till er för då räcker inte till dom 2 sista” 3 plus 2 blir 5. 
(Lisa och Eva skrattar) det är ju bara så... 
13. Eva: Nej, va fult! Det kan ju inte dom 2... mumlar. 
14. Lisa: Det är ju så eller hur? 
15. Eva: Nääääj, det står ju bara svaret i texten 
16. Urban: Menar dom inte att dom 2 sista (skakar på huvudet). Det blir ju inte dom 2 sista 
barnen, dom 2 sista pajerna står det 
17. Lisa: Ja, men det blir ju inte mycket bättre 
18. Eva: Din är mer matematiskt (vänder sig mor Urban) 
19. Urban: Kolla här, 2 pajer per barn, det är x alltså, och sen blir det 3 över. Det är samma 
sak som 3 per barn och då får du minus 2 över 
 
I början tittar eleverna på varandras lösningar. Pia och Lisa har löst detta problem genom att 
rita en figur. Som gruppens lösning skriver de först Urbans lösning som de anser är mer 
matematiskt och sedan ritar Pia figur på det pappret som de ska lämna in som gruppens 
lösning. Eva och Lisa förklarar att problemet var enkelt och att svaret stod i texten och det 
räckte bara att plussa 2  plus 3 pajer.  Urban är inte övertygad att det är rätt och anser att de 
misstolkar det som står i texten. Det kan man se på hans reaktion. Han suckar och lutar sig 
bakåt, samt skakar på huvudet. Eva och Lisa försöker inte övertyga honom att deras sätt att 
tänka är rätt. 
 
När man tittar på de individuella lösningarna så har alla elever kommit fram till 5 barnbarn. 
Urban löste problemet med hjälp av ekvation. Det är svårt att förstå Pias och Evas lösning. De 
har ritat en figur (bilaga 1) där man kan dra slutsatser att de har förstått problemet, men när 
man lyssnar på deras förklaring i gruppen så anser jag att de inte har förstått det.  
 
I det andra problemet arbetar eleverna med olika strategier. Några elever gissar sig fram, ritar 
en bild eller ställer en ekvation. 
 

5. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer jag att besvara mina frågor som jag ställde i kapitel 1.2 med hjälp av 
analys av det jag har kommit fram till i kapitel 4.  

5.1 Vilka strategier använder sig eleverna av när de löser problem? 
 
Strategier vid problemlösning är att (Emanuelsson m fl 1995): 

• rita en bild eller an figur, 
• gissa och pröva, 
• lösa ett enklare problem först,  
• göra upp en tabell eller diagram, 
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• använda laborativa materiel eller modeller, 
• arbeta baklänges,  
• ställa upp en ekvation eller ett uttryck.   
 

Min undersökning visar att eleverna använder sig av olika strategier när de löser problem. En 
del av eleverna börjar lösa problem genom att rita en bild och genom logiskt resonemang. I 
det första problemet skulle eleverna utgå från en bild. När eleverna försökte lösa detta 
problem ritade de ringar på sina papper eller ritade på den givna bilden. Sedan försökte de 
gissa och pröva sin idé. En del av eleverna tittade på bilden på olika sätt. Vissa utgick ifrån att 
bredden på ringarna var 2 andra 4. Sedan försökte några elever ställa upp en ekvation.  
 
Min studie visar att problemlösningsprocessen kan se olika ut hos de undersökta eleverna. När 
man tittar på elevernas individuella lösningar ser man att det är bara tre elever som har löst det 
första problemet. Av dem var det bara en elev som redovisade sin lösning enligt de fyra faser 
(Pòlyas 1985; 1945). Det var många som inte lyckades lösa problemet, men det fanns några 
som bara har skrivit svaret utan att beskriva hur de har kommit fram till sitt svar. Elevernas 
lösningar visar att en del av eleverna inte förstår problemet. Jag tycker att vissa elever är 
ovana att skriva ner sin lösning och presentera sina tankar inför sina klasskamrater. När det 
gäller det andra problemet så lyckas bara tre elever lösa problemet med hjälp av ekvation. Två 
elever hittar en lösning med hjälp av an figur men har svårt att redovisa den. Deras muntliga 
förklaring i gruppen tyder på att de inte förstått problemet. Många skriver bara svaret utan 
några förklaringar. 
 
När det gäller problemlösning hos elever i grupper så lyckas alla tre grupper lösa problemen. 
Grupper utgår ifrån bilden och försöker lista ut bredden på ringarna i det första problemet. 
Man kan se alla faser i problemlösningsprocessen. De kontrollerar svaret om det är rimligt 
och korrekt. 

5. 2 Hur samarbetar eleverna när de arbetar i grupper? 
 
Min studie visar att samarbete mellan eleverna kan se på olika ut. Valet av grupper har en stor 
betydelse i vad jag har kommit fram till i min undersökning. I två grupper var det en eller två 
elever som tog över och försökte styra gruppen. Först skulle eleverna lösa problemet 
individuellt och sedan skulle de diskutera sina lösningar i grupper för att komma fram till en 
gemensam lösning. 
 
Grupp 1 lyckades lösa problemen ganska snabbt. Genom grupparbete fick eleverna möjlighet 
att hitta två lösningar till det första problemet. Detta ledde till att eleverna kunde se problemet 
ur olika perspektiv och därigenom förstå problemet bättre. När det gäller grupp 2 så var det 
bara en elev som styrde arbetet. I denna grupp fanns det tre elever som inte vågade säga hur 
de tänkte. En av de tysta eleverna försökte förklara hur han tänkte men blev genast avbruten 
av den dominanta eleven genom hans beteende. Den dominanta eleven antog redan från 
början att denna elev inte kunde lösa problemet. Detta resulterade i att eleven satt tyst och 
försökte lösa problemet på egen hand. Han lyssnade inte på vad gruppen pratade om. I denna 
grupp kunde man inte se något samarbete mellan eleverna. I denna grupp var det bara två 
elever som förstått båda problemen.  Andra elever fick inte möjlighet att säga hur de tänkte.  
 
I grupp 3 däremot kunde man se att alla elever deltog i diskussionen. Eleverna löste det första 
problemet gemensam. De kom fram till flera felaktiga svar, som de ansåg var orimliga. De 
lyssnade på varandra och deras samarbete var givande. När de löste det andra problemet 
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diskuterade de två olika lösningar. Två av eleverna löste det med hjälp av en bild som de 
ritade, men deras förklaring var inte övertygande för resten av gruppen.      
 
Gruppstorlek var av stor betydelse. Jag bildade små grupper som jag ansåg var lagom stora. 
Ibland kan vissa grupper inte fungera så bra, men det kan bero på olika orsaker. En av dem 
kan vara att vissa elever inte umgås med varandra utanför klassrummet. Detta resulterar i att 
dessa elever har svårt att samarbeta med varandra. Därför är det viktigt att man redan i 
grundskolan lär eleverna att arbeta i grupper så att de lär sig vad grupparbete innebär. 
Grupparbete innebär att alla gruppmedlemmar ska delta i diskussionen. Dessutom ska de 
arbeta i olika gruppkonstellationer så att eleverna lär sig att jobba i alla lägen samt att man 
inte alltid kan välja vem man vill arbeta med. Detta är viktigt eftersom i verkligheten ställs 
man ofta inför sådana situationer. Min studie visar också att det är viktigt att alla i gruppen 
ska delta i diskussionen eftersom det är genom kommunikation som vi kan beskriva hur vi 
tänker. Men det menar jag att läraren har svårt att se om de tysta eleverna har förstått 
problemet. I det andra problemet skriver några elever rätt svar men det betyder inte att 
eleverna har förstått problemet.   
 
Jag anser att det har stor betydelse vilken grupp man tillhör. Mitt resultat skulle se ut 
annorlunda om gruppkonstellationer ändrades. Om de tysta eleverna satt i en annan grupp där 
de vågade vara med i diskussionen skulle de få möjlighet att förklara hur de tänker. De skulle 
kanske ställa frågor till andra gruppmedlemmar och fick svar på sina funderingar kring 
problemet.  

5.3 Hur påverkar grupparbete elevernas inlärning? 
 
Ett av mina syften med detta arbete var att ta reda på hur samarbete påverkar elevernas 
kunskapsinlärning under ett problemlösande grupparbete. Jag genomförde min undersökning 
under ett lektionstillfälle. I början trodde jag att jag skulle få möjlighet till flera 
undervisningstillfällen men fick inte det på grund av att läraren i den här klassen låg lite efter i 
sin planering. Eftersom lärandet är en kontinuerlig process kan man inte förvänta sig att 
besvara denna fråga under en enda lektion. Med det menar jag att det är svårt för mig att dra 
slutsatser efter denna lektion. I skolans styrdokument påpekas att grupparbete skapar 
möjlighet för eleverna att reflektera över sin egen kunskap och inlärning. 
 
Syftet med min studie var att skapa tillfälle för eleverna att kommunicera med varandra, så att 
de får möjlighet till att argumentera för sina tankar och se olika problemlösningsstrategier. En 
förutsättning till ett meningsfullt samarbete är att alla elever deltar i diskussionen. 
Grupparbete skulle leda till inlärning om varje elev redovisar sina lösningar inför gruppen. 
Det skulle resultera i att eleverna skulle få möjlighet till att se problem ur olika perspektiv.  
Min undersökning visar dock att eleverna är ovana att arbeta i grupper på 
matematiklektionerna. Dessutom är de ovana att redovisa för sina tankar vid problemlösning.  
 
Elevernas kunskaper och personlighet påverkar arbetet i grupper. Med det menar jag att i små 
grupper har läraren bättre möjligheter att förstå varje elevs sätt att tänka. Gemensamt arbete 
skapar möjlighet att se hur andra eleverna har löst problemen och därigenom skapar tillfälle 
att finna andra lösningsstrategier.  
 
Enligt min uppfattning lär sig eleverna av varandra när de samarbetar. En förutsättning till det 
är att alla elever deltar i grupparbete. En bra grupp som fungerar bra tillsammans som ställer 
nyttiga frågor, samt lyssnar på varandras förslag för att utveckla dem. Jag håller med Ahlberg 
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(Emanuelsson m fl 1991) att samarbete leder till en ny förståelse av problemet. Jag anser att 
arbete i små grupper skapar diskussioner som ger eleverna möjlighet att se olika problem från 
olika perspektiv. Min undersökning visar att Lukas har inte klarat det första problemet på 
egen hand och grupparbete har skapat en möjlighet för honom att resonera kring detta 
problem med sin kompis. Han har fått ett tillfälle att diskutera och reflektera över sin lösning.  
Ingen i grupp 3 har löst det första problemet individuellt men elevernas samarbete har lett till 
att eleverna har hittat lösning till problemet gemensamt. Diskussionen i gruppen har lett till att 
eleverna har ökat sin förståelse av problemet. Man kunde se att en del av eleverna försökte 
övertyga sina kompisar hur de tänkte. Trots att majoriteten av eleverna inte kunde lösa 
problemen på egen hand så klarar alla grupper att lösa problemen tillsammans.  
   
Undersökta grupper bestod av både svaga och starka elever. Enligt Jakobsson (2001) leder 
samarbete mellan dessa elever till utveckling av båda individer men har olika funktioner. 
Starkare eleverna måste omstrukturera sitt tankesätt för att övertyga sin kamrat så att hon/han 
begriper problemet. Min studie visar också att eleverna är ovana att arbeta i grupper. Jag anser 
att jag skulle få ett annat svar på mina forskningsfrågor om jag fick möjlighet att studera 
eleverna under längre tid eftersom genom grupparbete får läraren möjlighet att observera 
elevernas förmåga att muntligt förklara sina tankar.  
 
Min analys är inte tillräcklig för att ge ett tillfredsställande svar på frågan ”hur grupparbete 
påverkar elevernas inlärning?” Grupparbete kan vara givande om alla elever vågar säga hur de 
tänker och att eleverna använder tiden för att prata matematik. Ibland kan det hända att 
eleverna pratar om något annat när de sitter i grupper. Grupparbete skapar möjlighet för 
eleverna att samtala med varandra och se lyssna på vad andra gruppmedlemmar har att säga. 
Men grupparbete kan också påverka eleverna negativt. Med det menar jag att vissa elever kan 
känna sig utanför när de arbetar i grupper. Detta resulterar i att dessa elever inte lyssnar på 
vad andra elever har att säga och känner sig utanför och därigenom lär sig ingenting under 
den här tiden. Grupparbete är bara ett av arbetssätt som man kan använda sig av när man 
undervisar i matematik.  
 

6. Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mina tankar kring litteraturen som jag har skrivit i 
kapitel 2. Dessutom ska jag även diskutera de resultat jag har kommit fram till i förhållande 
till litteraturen. 
 
I kursplaner står det att problemlösning är en process som kan utvecklas i en grupp. Under 
min VFU – praktik har jag observerat att en stor del av matematiklektionerna går åt tyst 
räkning och för lite tid använder man till att arbeta i grupper med problemlösning. Detta 
stämmer med den nationella utvärderingen i matematik där det redovisas att under 
matematiklektionerna ger man sällan eleverna tillfälle att arbeta i grupper (Ljung 1990). I 
Statens offentliga utredningar (SOU 2004; 97) uppmuntrar man till att lärarna ska sträva efter 
att variera sina lektioner. Att arbeta i grupper kan göra matematiken mer begriplig och mer 
meningsfull. Eleverna uppmanas att diskutera och argumentera när de löser problem. Enligt 
min uppfattning skapar grupparbete möjlighet för eleverna att se på problem från olika 
perspektiv.  
 
Det har skrivits ganska mycket om betydelsen av att eleverna får möjlighet att arbeta 
tillsammans i smågrupper när de löser problem. I Ahlbergs (Emanuelsson m fl 1991) 
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forskningsresultat påpekas vikten av samarbete. Ahlberg kommer fram till i sin forskning att 
diskussionen mellan eleverna kan leda till en ny förståelse av problemet. Min undersökning 
visar att genom samarbete får eleverna tillfälle att diskutera, tolka de resultat de kommit fram 
till och dra slutsatser. Jakobsson (2001) skriver också om att grupparbete skapar för eleverna 
möjlighet att förbättra deras problemlösningsförmåga. 
 
Ahlberg (1995) skriver att man kan lösa problem på olika sätt och att man kan använda sig av 
olika strategier när man löser dem. Genom samspel får eleverna tillfälle att samtala om sina 
problemlösningsförsök och använda sig av kompisarnas lösningsstrategier. Min studie visar 
också att samarbete kan leda till bättre resultat för gruppen. Med det menar jag att det är 
genom kommunikation man kan utbyta sina tankar och reflektera över andras lösningar. Min 
undersökning visar också att eleverna är ovana med att arbeta i grupper på 
matematiklektionerna. Gruppkonstellationer har en stor betydelse för elevernas inlärning. 
Enligt min uppfattning skulle jag få ett annat resultat om jag fick möjlighet att få arbeta med 
eleverna under flera lektionstillfällen. Min undersökning visar att de flesta eleverna inte kunde 
lösa problemen individuellt. Däremot lyckades de lösa problemen när de arbetade i grupper. 
Jag tycker att det är viktigt för eleverna att lära sig att arbeta i grupper så att de lär sig vad 
grupparbete innebär så att alla elever är med. Det är dessutom mycket viktigt att eleverna 
vågar säga hur de tänker. 
 
Min studie visar att det är många elever som inte redovisar sin lösning. En del av eleverna 
försöker gissa sig fram till det rätta svaret. I gruppen får eleverna möjlighet att se olika 
strategier, som de kan använda sig av i olika sammanhang. Men förutsättning till det är att 
eleverna diskuterar matematik när de jobbar med problemlösning.  Eleverna i grupp 3 
lyckades lösa problemen tack vare samarbete fastän ingen i gruppen löste problem 1 
individuellt.     

6.1 Framtida forskning 
 
Jag tycker att det skulle vara intressant att studera vidare enskilda elevers kunskapsutveckling 
under problemlösningsprocessen, dvs. att se hur eleven förändrar sin förståelse under 
problemlösningsprocessen. Dessutom anser jag att det skulle vara intressant att studera 
eleverna under en längre tid för att besvara följande frågor:  
 

 Kommer eleverna att använda sig av de problemlösningsstrategier som de använde i 
gruppen när de arbetar individuellt? 
 

 Leder grupparbete till ett bättre resultat hos den enskilde individen? 
 

 Hur påverkar samarbete de tysta eleverna när de arbetar i olika gruppkonstellationer? 
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8. Bilaga 1  
 
Elevernas individuella lösningar och gruppernas redovisningar. 
 

Grupp 1 
 Anna 
Problem 1 

 
 
1,7 m  
2 ring = 10 cm          34 ringar 
 
Problem 2  
 
2 var 3 pajer 
3 var 2 sista 
6 15 15 
12 3 12 3 
5 13 5 13 
10 3 10 3 
15 -2 15 -2 
  
Ida: Ida: 
  
Problem 1Problem 1 

 
3 – 2 = 1 cm 
3 + 3 = 6 = diametern yttre 
2 + 2 = 4 = diametern inre 
2:a = 4 – 2 = 2 cm 

 
 
1,7 m = 170 cm 
5 + 5 + 2x = 170 
2x = 160 
x = 80 
80 st. 



 29

4 + 4 + 2x = 170 

roblem 2

2x = 162 
x= 81 
 
P  

rik: 
m 1

6 – 1 = 5 
5 + 5 
 
E
Proble   

 
n blir: 2 + n4 = 170 

+ 4*42 = 170 
 + n4 

 = ökning på 4 cm/ring och 
fungera. 

var: Det krävs 42 ringar. 

roblem2

n blir: 2 + n4 = 170 

+ 4*42 = 170 
 + n4 

 = ökning på 4 cm/ring och 
fungera. 

var: Det krävs 42 ringar. 

roblem2

      6 cm 
Ekvatione
för att bryta ut n: n4 = 170 – 2 för att bryta ut n: n4 = 170 – 2 
n = 168/4 n = 168/4 
n = 42 n = 42 
Test: 2 Test: 2 
Formel för ringarna: 2Formel för ringarna: 2
n = nummer på ring n = nummer på ring 
1 ring = 6 cm 1 ring = 6 cm 
2 ring = 10 cm2 ring = 10 cm
3 ring = 14 cm start på 2 cm för att det ska 3 ring = 14 cm start på 2 cm för att det ska 
  
SS
  
PP  

e och kom fram till fem  

Då fungerar det. 

esper 
 1

Jag provad
(2*5) + 3 = 13 
(3*5) – 2 = 13  
Svar: Hon har 5 st barnbarn. 
 
J
Problem
6 + 4 (n – 1

 
) 

 170 

roblem  2

6 + 4 (n – 1) =
n = 42 
 
P  

ruppens redovisning (grupp 1)

5 barn 
 
G  

roblem 1
 
P   

4 (n – 1) Formel: 6 + 
Formel: 2 + 4n = 170 
168/4 = n      n = 42 
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Problem 2  

 * 3 – 2 

Grupp 2 

x * 2 + 3 = x
2x + 3 = 3x – 2 
x = 5 
 
 

 
Lukas:  

1Problem   
 är a + 2. Längden på kedjan är 2a + 6 

roblem 2

Antal ringar
170 – 8 = 162  162/2 = 81 
Svar: 83 ringar. 
 
P  

 – 2 

homas:  

2x + 3 = 3x
2x + 5 = 3x 
x = 5 
 
T
Problem 1 
1,7 m = 170 cm     6 + 2 ^n 170 – 6 = 164/2 = 82   

roblem 2

Svar: 42 st 
 
P  

evin: 
 1 

5 
 
K
Problem  

roblem 2
 
P  

3 pajer 

anna:  
 

2 pajer   +   
 
H
Problem 1  

roblem 2
 
P  

ina: 
m 1

 
L
Proble  

 m = 170 cm 

roblem 2

längd: = 1,7
 
P  

ar 2 st barnbarn. 

ruppens redovisning (grupp 2):

 Svar: Hon h
 
G  
Problem 1 
Varenda rin
Formeln är: 4n + 2 

g ger 4 cm förutom den sista ringen som ger 6 cm. 

(170 – 2 )/4 = n 
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n = 42 
 
Problem 2 

 – 2 

var: Mormor har 5 barnbarn. 
 

Grupp 3

2x + 3 = 3x
2x + 5 = 3x 
x = 5 
 
S

   
 

ia 
lem 1

P
Prob  

lem 2
   ? 
Prob    

 st barnbarn 

rban 
 1

 st barnbarn 

rban 
 1

 
5
  
UU
ProblemProblem   

roblem 2
 
P   

– 2 

 barnbarn. 

isa 

2x + 3 = 3x 
x = 5 
Svar: 5
 
L
Problem 1 

roblem 2 
 
P

 

var: Hon har 5 barnbarn.  

va 
em 1

 
S
 
E
Probl
 

  

roblem 2P   

Gruppens redovisning (grupp 3) 

5 st = 2 + 3 
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roblem 1 P  

60 
r 

 plats 42 ringar. 

Ändarna = 5 * 2 = 10 
170 – 10 = 1
160/4 = 40 mittenringa
40 + 2 = 42 
      ändarna 
 
Svar: Det får
 
Problem 2 
2x + 3 = 3x – 2 

 
 

x = 5 

 
 


