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Abstrakt 
 

Storyline är en undervisningsmetod som ursprungligen kommer från 

Skottland. Metoden används i hela världen, men har blivit väldigt 

populär främst i de nordiska länderna, Danmark och Norge, men också i 

Sverige. Storyline är ämnesövergripande och används oftast i 

grundskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur storyline 

lämpar sig som undervisningsmetod i matematikundervisningen i 

gymnasieskolan. Undervisningsförsöket är baserat på ett utgångsmaterial 

som heter CSI:Math. Försöket observeras och utvärderas med en enkät 

och en efterföljande intervju. Utifrån resultaten av undersökningarna kan 

slutsatsen dras att storyline inte bara fungerar väl som arbetsmetod, utan 

också ligger väl i linje med de senaste förändringarna av 

gymnasiekurserna i matematik Gy2011. 
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1 INLEDNING 
Jag är intresserad av att se hur undervisningsmetoden Storyline kan användas i 

matematikundervisningen på gymnasiet. I min egen undervisning har jag provat olika 

metoder, från traditionell ”katederundervisning”, till större projekt i vilka eleverna arbetar 

både individuellt och i grupp, laborativ matematik mm. Undervisningen i matematik på 

gymnasiet, även om den kanske är mer varierad idag, är präglad av traditionella metoder. I 

dagens debatt där mätningar visar att svenska elever visar sämre resultat i matematik jämfört 

med andra länder, så ligger en stor utmaning i att kunna möta elever med sämre 

förutsättningar. Att hitta nya sätt och angreppspunkter för att kunna lära ut matematik är alltså 

av stor vikt. Jag upplever att eleverna har ganska svårt att se hur matematiken på gymnasiet 

har ett verkligt sammanhang som de kan koppla till. Frågor som ”Vad är detta bra för?”, 

”Varför behöver vi kunna detta?” är inte helt ovanliga från elever på gymnasiet. Det behöver 

inte bottna i ett ointresse för ämnet utan snarare att de helt enkelt inte kan se någon direkt 

koppling till sin vardag och deras verklighet. I tidigare åldrar ligger tillämpningen så nära att 

kopplingen är självklar, men då matematiken blir mer abstrakt är det svårt att få eleverna att 

se användningen, och i och med det är det svårare att få dem motiverade att lära. Det är viktigt 

att prova olika metoder för att hitta det sätt man som lärare själv känner att man kan använda 

för att nå fram till eleverna och få dem att utvecklas. Storyline är en undervisningsmetod som 

oftast förekommer i skolans lägre åldrar. 

Metoden används inte så mycket inom naturvetenskapliga ämnen som i 

samhällsorienterade ämnen, men den är en undervisningsform som gör eleverna delaktiga, 

och ger dem möjlighet att påverka hur undervisningen utvecklas. Metoden utgår från en 

berättelse och sedan får eleverna driva arbetet framåt, med stöd från läraren, i form av 

problemlösning. Materialet som jag har valt att utgå ifrån har tagits fram av Gene Kramer och 

Chuck Emenaker, vid University of Cincinnati, och är omarbetat till svenska av Agneta 

Beskow. Det kallas CSI:Math och bygger på begreppet CSI (Crime Scene Investigation), det 

vill säga brottsplatsundersökning, och som är aktuellt genom Tv-serierna med samma namn. I 

materialet som består av fyra moduler, följer eleverna en handling som löper från en misstänkt 

brottsplats, genom problemlösning till att slutligen knyta en misstänkt gärningsman till ett 

mord. Genom historien för eleverna själva handlingen framåt genom relevanta matematiska 

resonemang och beräkningar. Jag vill studera hur storylinemetoden lämpar sig för elever i 

gymnasiet, och hur eleverna uppfattar en uppgift av den här typen. Hur ser eleverna på sitt 

eget lärande? Vad anser de om sina kunskaper i matematik som verktyg att lösa problem? 

Speciellt i situationer där det inte på förhand är givet vilken metod som ska användas. Studien 

grundar sig på observationer och en enkätundersökning och en intervju. 

 

2 SYFTE 
Syftet med detta arbete är att använda ett undervisningsförsök enligt metoden storyline, för att 

undersöka hur denna metod lämpar sig för matematikundervisning på gymnasiet, samt hur 

eleverna ser på sitt eget lärande i denna arbetsform. 

2.1 Frågeställningar 

Hur passar undervisningsmetoden Storyline som arbetssätt för 

 åldersgruppen på gymnasiet? 

 ämnet matematik? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden redovisas arbetsformen storyline. Redovisningen startar med en 

historik, därefter avhandlas metodens struktur och utgångsmaterialet till 

undervisningsförsöket. 

3.1 Vad innebär Storyline? 

I detta avsnitt ges en bild av arbetsformen som kallas Storyline. Metodens ursprung och 

struktur redovisas. Därefter presenteras materialet som ligger till grund för 

undervisningsförsöket och hur detta är utformat inom ramen för storyline. 

3.1.1 En kort historik 

Storyline är ett arbetssätt som ursprungligen kommer från Skottland. I slutet av 60-talet 

bildades en grupp vid University of Strathclyde (tidigare Jordanhill College) i Glasgow, som 

hade som uppgift att stödja lärare i primary school (åldern 5-12 år) i att utveckla sin 

undervisning för att möta kraven från en förändrad läroplan att skapa en mer holistisk 

undervisning. Gruppen utvecklade metoden Storyline och denna har senare blivit en populär 

undervisningsmetod i stora delar av världen. Två av gruppens mest kända deltagare Steve Bell 

och Sallie Harkness arbetar fortfarande med att hjälpa skolor över hela världen att arbeta i 

formen storyline och utveckla metoden vidare (Moreau och Wretman, 2001).  

3.1.2 Struktur 

Det finns ingen klar definition av vad som är storyline. Snarare är det ett visst upplägg som 

baseras på en holistisk pedagogisk grundsyn. Steve Bell framhåller följande två ledord för 

arbetssättet: känslor och respekt. Känslan måste finnas med för att eleven ska ta sig an 

uppgiften med ett ärligt engagemang. Läraren måste visa eleven respekt i det avseendet att 

visa eleven att han/hon har förtroende för elevens förkunskaper, och elevens förmåga att 

utvecklas. (Moreau och Wretman, 2001) 

”Storylineboken – En handbok för lärare” av Cecilie Falkenberg och Erik Håkonsson (2004) 

ger följande beskrivning av storyline: ”Storylinemetoden består av tematiska, 

probleminriktade undervisningsförlopp, som kännetecknas av att undervisningen inte kretsar 

kring ett centralt tema, utan fortskrider som en berättelse – följer en storyline.” (Falkenberg 

och Håkonsson, 2004, s. 40). De centrala elementen i en storyline är dessa sju punkter: 

1. Den har en berättande form. 

2. Lärandet sker inom de sammanhang som själva berättelsen skapar. 

3. Elevens lärande börjar i de kunskaper och föreställningar eleven redan har. Dessa 

blir i processen utmanade. 

4. Den är probleminriktad. 

5. Den bygger på att eleverna är aktiva i sitt eget lärande. 

6. Elevernas kreativa och kritiska tänkande värdesätts och ges en plattform. 

7. Berättelsen och lärandet visualiseras och konkretiseras genom att eleverna skapar 

bilder och modeller utifrån sitt tänkande och sina föreställningar. 

 (Moreau och Wretman, 2001, s. 9) 

Strukturen bygger på att arbetet följer en historia. Det är vanligt att vid första anblicken 

jämföra storyline med ett projektarbete. Men istället kan det ses som en händelsekedja med 

flera projekt på vägen. Eleverna äger berättelsen och allt utgår från elevernas egna kunskaper. 
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Ramberättelsen är probleminriktad och styrs av läraren. Tydliga ramar ger eleverna frihet att 

arbeta kreativt inom dessa. Visualiseringen då eleverna handgripligen får skapa berättelsens 

figurer och platser är viktig, dels för att synliggöra elevens tankar för sig själv men också för 

de andra eleverna (Falkenberg och Håkonsson, 2004). Planeringen är viktig och läraren måste 

leda berättelsens röda tråd och lägga fast grunden för berättelsen. Detta görs genom att ange 

vilken tid berättelsen utspelar sig i, platsen, vilka aktörer som deltar och vilka händelser som 

utspelar sig på platsen. Läraren kan för sin egen planering skapa vad Steve Bell kallar en 

Topic outline det vill säga en översiktsmatris över arbetet. Ett exempel hur matrisen kan se ut:  

Tabell 1 Översiktmatris för planering av storyline (Moreau och Wretman, 2001, s. 12) 

Storyline/ 

händelser 

Nyckelfrågor Aktiviteter Organisation Materiel 

och 

resurser 

Produkt Ämnes-

kunskaper/ 

Kursmoment 

Här beskrivs 

berättelsens 

röda tråd. 

Här beskrivs 

frågor som ska 

initiera elevernas 

arbete i de olika 

momenten. 

Här antecknas 

vad läraren 

och eleverna 

ska göra i 

arbetet. 

Här beskrivs hur 

eleverna skall 

arbeta t ex enskilt 

eller i grupp. 

Här beskrivs 

vilket 

arbetsma-

terial som 

ska finnas 

tillgängligt. 

Här beskrivs 

vilken typ av 

produkt som 

eleverna ska 

åstad-

komma. 

Här kan läraren 

notera vilka 

kunskaper 

eleverna ska 

tillgodogöra sig 

och/eller vilka 

kursmoment som 

är aktuella 

 

3.1.3 Storyline som pedagogisk arbetsform i matematik 

Att utgå från storyline i sin matematikundervisning är inte helt vanligt även om det på senare 

tid har blivit mer vanligt med nya arbetsformer. Något som har varit mycket populärt under de 

senaste tio åren är att arbeta laborativt i matematikundervisningen. Inom matematikdidaktiken 

tycks det finnas en internationell enighet om att eleverna skall vara aktiva i sitt eget lärande. 

Det innebär att det ställs krav på läraren att uppmuntra eleverna att samarbeta och diskutera, 

samt ge träning i att förklara sina tankar och välja olika angreppssätt. Läraren ska skapa en 

inlärningsmiljö som främjar detta (Stedøy, I Boesen (red.), 2005). Storylinemetoden 

innehåller elevaktiviteter som främjar detta lärande. Det som i traditionell klassundervisning 

kan vara ett problem då elever kan försvinna i den stora gruppen, avhjälps då alla kan vara 

aktiva. ”Undervisningens betoning har flyttats från lärarens genomgång av materialet till 

elevens aktiva arbete med detta. Läraren måste ta i anspråk andra funktioner än hon gjorde 

tidigare.” (Falkenberg och Håkonsson, 2004, s.93). För matematikläraren gäller alltså att ta 

en annorlunda roll, och här kan storyline vara ett verktyg.  

3.2 Min storyline 

Här beskrivs bakgrunden till denna storyline och dess struktur. Utgångsmaterialet presenteras 

och undervisningsförsöket beskrivs närmare. 

3.2.1 Utgångsmaterial 

Till detta undervisningsförsök valdes ett material som Agneta Beskow har utvecklat och som 

hon kallar för CSI:Math (Nämnaren, 2010). Agneta har omarbetat ett material som från början 

togs fram av Gene Kramer och Chuck Emenaker, båda vid University of Cincinnati. Hennes 

arbete presenterades i tidskriften Nämnaren 2010, nr 3 och hennes version lämpar sig för att 

användas i matematikkurserna B, C och D i gymnasiet. Dessvärre finns inga resultat att tillgå 

från varken Agneta Beskows arbete, eller den amerikanska förlagan av Kramer och Emenaker 

för att kunna göra några resultatjämförelser. Till denna studie har ett par förändringar i hennes 

version gjorts för att materialet ska passa till gruppen. 
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3.2.1.1 Elevgruppen 

Den aktuella elevgruppen som ska arbeta med denna storyline går i årskurs 3 på ett 

specialutformat program som heter ”Industritekniskt program med inriktning Kemiteknik”. 

De har genomfört i princip hela D-kursen i matematik vid tillfället. Arbetet passar väl in i 

kursen då man i kursplanen för matematik D kan läsa under ”mål att uppnå”: ”Eleven skall 

under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer 

omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används.” (Skolverket, 

2011). Att välja en storyline som passar åldersgruppen tror jag är väldigt viktigt för hur 

elevgruppen ska ta sig an uppgiften. Då storyline är en undervisningsmetod som främst 

används i undervisning av yngre årskurser, berättar man inte alltid för barnen i ett 

inledningsskede att man använder en speciell arbetsform, utan använder istället uppstarten för 

att fånga intresset för uppgiften. Detta kan ibland slå fel då de yngre barnen antingen kan bli 

rädda då de tror det är på riktigt, eller bli besvikna då de inser att det inte var på riktigt. 

Helena Moreau och Steve Wretman beskriver hur lärare har startat en storyline i Alingsås 

(nära kärnkraftverket Ringhals) genom att skrika att Ringhals blivit bombat och alla måste 

flytta till ett annat land (Moreau och Wretman, 2001). De ger också ett exempel då elever 

blivit besvikna då deras lärare inledde en storyline genom att läsa ett realistiskt brev som 

berättade att klassen hade vunnit en resa. ”Eleverna får aldrig gå hem i tron om att den 

inledande historien är sann. Innan dagens slut måste alla veta att det de varit med om var 

inledningen till en storyline” (Moreau och Wretman, 2001). Nu är detta knappast något som 

är aktuellt när man genomför storyline med gymnasielever. Det är snarare på sin plats att 

introducera arbetsformen och ge eleverna en introduktion till storyline inför arbetet. 

Överraskningsmomentet man uppnår med yngre elever vid introduktionstillfället som fångar 

elevernas intresse, är alltså inte lika självklart. För äldre elever är ämnesvalet och planeringen 

det viktigaste för att fånga deras intresse. 

 

3.2.1.2 Ämnesvalet CSI-math 

CSI står för Crime Scene Investigation, alltså Brottsplatsundersökning på svenska, och har 

blivit populärt på senare år. Den största anledningen är förmodligen att det finns en 

amerikansk Tv-serie som heter just CSI och som har varit en stor tittarsuccé. Den har fått 

många ungdomar att intressera sig för brottsplatsundersökning och flera universitet har startat 

kurser i ämnet på grund av den ökade populariteten. Min uppfattning är att CSI är helt rätt för 

åldersgruppen, då det är något flera känner igen. Det är ett klassiskt scenario med ett brott och 

en eftersökt gärningsman som har intresserat människor i alla tider. Det är något spännande 

och lite läskigt med en brottsplats som kan väcka ett intresse, och ett mysterium som eleven 

själv kan lösa. Denna storyline består av fyra moduler. Jag ger en kort beskrivning av varje 

modul och ska senare beskriva närmare hur varje modul är utformad utifrån riktlinjerna för 

storyline. De får ut varje ny modul när de har avslutat den tidigare. 

Del 1: Mysteriet 

En bil som har sladdat av vägen och kört ned för en sluttning och därefter kraschat in i ett 

träd, hittas av en polispatrull. En man befinner sig på förarplatsen, död. Eleverna ska ta sig an 

mysteriet i egenskap av brottsplatsundersökare. De kan med hjälp av matematiska 

beräkningar, fastställa hur olyckan kan ha gått till. 

 

Del 2: Tidpunkten för dödsfallet 

Eleverna får besked från sjukhuset angående kroppstemperaturen på den döde och ombeds 

bestämma tidpunkten för dödsfallet. De blir också varse att någon har lämnat fotspår vid 

brottsplatsen. Vad ger denna information för bild av händelseförloppet? Vem är det som har 
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lämnat spåren? Eleverna får genomföra en statistisk undersökning för att se hur skostorleken 

alternativt steglängden för en person korrelerar med personens längd. 

 

Del 3: Brottsplatsen 

Då det står klart vem offret är och att han har blivit tagen av daga någon annanstans än i bilen, 

undersöks hans bostad och i ett skjul i trädgården hittar polisen blodspår. Eleverna får utifrån 

bilder från brottsplatsen skapa sig en bild av vad som har hänt på brottsplatsen. De får 

genomföra ett praktiskt experiment för att undersöka hur blodfläckarnas träffmönster hänger 

ihop med träffvinkeln, och skapa sig en bild av vad som hänt i skjulet. 

 

Del 4: Upplösningen 

Ett vittnesmål gör fyra personer intressanta för utredningen. De tas till förhör där de får lämna 

sitt vittnesmål från tiden för brottet. Genom att analysera deras respektive vittnesmål 

tillsammans med tidigare utredningsresultat får eleverna möjlighet att skapa en bild av hur 

brottet kan ha gått till och vem som är skyldig. Deluppgifterna finns bifogade som Bilaga 1 i 

bilagor (Backman, 2008). 

 

4 METOD 
Metodavsnittet innehåller valda undersökningsmetoder. För att få ett underlag för att kunna 

besvara frågeställningarna i syftet, utförs undervisningsförsöket och följs därefter upp av en 

enkätundersökning och en intervju.   

4.1 Undersökningsmetoder 

Först genomfördes uppgiften. Under genomförandet observerades elevernas arbete. Veckan 

efter genomförandet fick hela elevgruppen besvara en enkät. Därefter intervjuades 4 elever 

från olika arbetsgrupper.  

4.2 Utförandet 

I utförandet av arbetet fick eleverna arbeta i grupper med tre elever i varje. Tanken var att från 

början att eleverna skulle arbeta tillsammans två och två i grupp. Då hade de blivit tvingade 

att samarbeta och ingen i gruppen kunde smita undan, utan båda måste bidra. Eftersom arbetet 

skedde vid två tillfällen och det är lätt hänt att någon är sjuk eller borta, så valdes istället att 

eleverna arbetade i grupper om tre elever. Tidsmässigt planerades åtgången till två heldagar. 

Eleverna redovisade varje del innan de gick vidare till nästa. Det är en vanlig del i en storyline 

att eleverna visualiserar berättelsens tid och plats genom att man gemensamt skapar en modell 

där berättelsen äger rum, en så kallad Fris. Det kan vara en kuliss som sätts upp på väggen, 

eller en tredimensionell modell där eleverna senare kan placera personerna som ingår i deras 

storyline. ”Helt konkret visualiseras den kontext där lärandet sker. Det stimulerar elevernas 

fantasi, ger oanade möjligheter för eleverna att konkretisera sina föreställningar och skapar 

därmed öppningar för diskussioner och undersökningar” (Moreau och Wretman, 2001, s. 11). 

Denna del är speciellt viktig då metoden används i de lägre åldrarna. I denna uppgift fick 

eleverna använda ett tomt A3-ark för varje del. Efter varje avslutad del redovisade de den 

delen på en A3-poster. Redovisningen kan innehålla skisser av händelser, resultat och 

beräkningar, eller grafer och diagram. Dessa sattes därefter upp på väggen efter hand, så 

eleverna kunde skapa sin egen bild av sin storyline. Tanken med att varje moment avslutas 

genom att gruppen försöker illustrera sin uppgift, är för att skapa ett moment där de kan 

reflektera över vad de gjort, och sitt eget lärande. 
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Med utgångspunkt av Tabell 1 skapades en matris för min storyline: 

Tabell 2 Planeringsmatris för CSI-Math 

Storyline/ 

händelser 

Nyckelfrågor Aktiviteter Organisation Materiel 

och 

resurser 

Produkt Ämnesintentio

ner-

kunskaper/ 

Kursmoment 

1. Mysteriet 

 

Vad kan man 

säga om bilens 

hastighet när den 

åker utför 

slänten? 

 

Eleven skapar 

sig en bild av 

problemet. 

 

Eleverna 

diskuterar  och 

löser uppgiften 

tillsammans. 

 

Ritar graf. 

Introduktion i 

helklass. 

Därefter arbete i 

grupper om tre. 

Eleverna 

arbetar med 

grafritande 

miniräknare, 

excel eller 

liknande 

hjälpmedel för 

grafanalys. 

Eleverna 

redovisar 

sina teorier 

muntligt 

och på 

papper. 

 

Redovisar 

händelse-

förloppet 

på en 

väggfris  

Linjär funktion 

 

Trigonometri 

 

Integral 

2. 

Tidpunkten 

för dödsfallet 

Hur kan man 

utifrån givna 

data bestämma 

tidpunkten för 

dödsfallet? 

 

Vad innebär 

detta? 

 

Hur ser 

sambandet ut 

mellan en 

persons längd 

och skostorlek 

och steglängd? 

 

Eleverna 

diskuterar och 

löser uppgiften 

tillsammans 

 

Genomför 

statistisk 

undersökning 

 

Ritar grafer och 

jämför 

matematiska 

modeller. 

Grupper om tre. Eleverna 

arbetar med 

grafritande 

miniräknare, 

excel eller 

liknande 

hjälpmedel för 

grafanalys. 

Eleverna 

redovisar 

sina 

resultat 

muntligt 

och på 

papper. 

 

Redovisar 

sina 

resultat på 

väggfris 

Differential-

ekvationer 

 

Statistisk 

undersökning 

 

Matematisk 

modell 

 

3. 

Brottsplatsen 

Vilket vapen kan 

ha använts? 

 

Vilken 

information får 

man utifrån 

analysen av 

blodfläckarna 

som återfanns på 

brottsplatsen? 

 

Hur har brottet 

gått till? 

Eleverna 

genomför 

experiment med 

”blod” och 

analyserar hur 

droppformen 

hos blodstänk 

korrelerar mot 

träffvinkel. 

 

Analyserar en 

modell av 

brottsplatsen. 

Grupper om tre. Mjölk färgad 

med karamell-

färg 

Pipett 

Kartong 

Gradskiva 

Linjal 

Grafritande 

miniräknare 

eller liknande 

hjälpmedel för 

grafanalys. 

Eleverna 

redovisar 

sina 

resultat 

muntligt 

och på 

papper. 

 

Redovisar 

sina 

resultat på 

väggfris 

Trigonometriska 

funktioner 

 

Statistik 

 

4. Vem 

gjorde det? 

Vem av 

personerna är 

skyldig till 

brottet? 

Eleverna ritar en 

graf utifrån 

vittnens utsagor. 

Grupper om tre. Linjal Eleverna  

redovisar 

sitt resultat 

på väggfris 

Linjära 

funktioner 

 

Logik 
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4.3 Enkät 

För att kunna besvara frågeställningarna valde jag att låta eleverna fylla i en enkät bestående 

av 14 frågor. De flesta av frågorna var öppna frågeställningar så att eleverna skulle kunna 

svara utförligt. Vissa av frågorna besvarades med ”Ja” och ”Nej” och följdes upp av en 

möjlighet att motivera ytterligare. Detta gjorde undersökningen till största delen kvalitativ 

men dessutom gav några av frågorna ett kvantitativt underlag. Elevgruppen svarade anonymt 

på enkäten. Enkäten skapades i School Soft, som är skolans administrationsgränssnitt. Där 

kan varje elev logga in och besvara frågorna direkt på sin dator. Detta sätt valdes för att 

enkätsvaren skulle sparas i systemet och att det är enkelt att få svaren exporterade i en fil till 

exempelvis Word eller Excel. Det som skulle kunna vara tveksamt med detta förfarande 

skulle vara att det är svårt om eleven verkligen själv svarade på frågorna. För att komma runt 

detta genomfördes enkäten vid ett gemensamt tillfälle. Enkäten återfinns som Bilaga 2. 

  

4.3.1 Undersökningsgrupp 

Gruppen som genomförde försöket var 18 elever med fördelningen 4 flickor och 14 pojkar. 

Eleverna var i slutfasen av kurs D i matematik. Eleverna delades in i 6 grupper med tre elever 

i varje grupp. Dessa 18 elever deltog i genomförandet av hela uppgiften. Det fanns ytterligare 

3 elever i kursen varav en elev var ledig, två av eleverna bildade en egen grupp och 

genomförde en nedbantad version av uppgiften, då de båda var frånvarande en av dagarna. 

Dessa tre elever deltog inte i enkätundersökningen. Av de 18 elever som genomförde hela 

uppgiften svarade 17 stycken på hela enkäten. 

 

4.3.2 Bearbetning av data 

Då enkätresultatet fanns sparat i School Soft exporterades det till Word. Vad gäller de öppna 

frågeställningarna så redovisas fråga för fråga i resultatdelen. I Excel gjordes diagram utifrån 

de kvantitativa frågeställningarna. Några av frågorna, där eleverna har svarat fritt, men svaren 

från eleverna genomgående har svarat antingen ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” har en kvantitativ 

tolkning gjorts. Vad gäller denna typ av svarsbearbetning kan öppna svar kategoriseras och 

behandlas som variabelvärden. (Ejlertsson, 1996). 

 

4.3.3 Validitet och reliabilitet 

Vad gäller enkätfrågornas validitet, så nås en hög nivå då frågorna ger tydliga svar för att 

kunna besvara frågeställningarna i syftet. För en undersöknings validitet är de viktigaste 

aspekterna att ställa frågor efter det man är ute efter, samt att de som svarar ska förstå frågan. 

(Kylén, 2008). Reliabiliteten ökar med en hög svarsfrekvens, men det är också viktigt att 

frågorna går att besvara på ett entydigt sätt. Upprepade mätningar ska dessutom också ge 

samma resultat. I detta fall så svarade 17 av 18 elever på enkätfrågorna, och av dessa 17 

elever så svarade alla med enstaka undantag på alla frågor. Detta påverkar inte reliabiliteten 

på ett nämnvärt negativt sätt. 

 

4.3.4 Felkällor 
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Det hade varit en fördel om de frågor som ställdes öppna men som kategoriserades och 

behandlades som variabelvärden, kunde ställts med svarsalternativ. Detta hade gett en säkrare 

kvantitativ bild. Dock gav frågorna tillräcklig information för att kunna dra slutsatser. 

 

4.4 Intervju 

För att skapa en bakgrund till elevernas enkätsvar, så planerades en intervju. I intervjun ges 

möjlighet att ställa följdfrågor till eleverna, för att gå djupare i deras resonemang, som ett 

komplement till deras enkätsvar. Intervjun ger också möjlighet för eleverna att sinsemellan i 

samtalet belysa aspekter som kan vara viktiga för undersökningen. Som ram för intervjun så 

satt eleverna ned tillsammans med mig som intervjuare kring ett runt bord i ett avskilt rum. 

Eleverna var förberedda på att intervjutiden var beräknad till ca 30 minuter och jag hade ett 

papper med frågor, och en mp3-spelare med inspelningsfunktion. 

4.4.1 Undersökningsgrupp 

Inför intervjun tillfrågades hela elevgruppen. Jag bad om att en frivillig från varje grupp, och 

4 elever anmälde sig. Intervjupersonerna representerar väl hela elevgruppen då en elev 

uppnådde betyget G, två uppnådde VG och en uppnådde MVG i kurs D.  

 

4.4.2 Bearbetning av data 

Hela intervjun spelades in på mp3-spelare med inspelningsfunktion. Det gör det lätt att i 

efterhand bearbeta materialet. Mp3-spelaren har en fast mikrofon med bra ljudupptagning 

som gör att alla personer hörs tydligt och det enkelt går att höra vem som pratar. Det är också 

en fördel med mp3-spelare då man kan hoppa mellan olika avsnitt i intervjun. Materialet 

genomlyssnades och sammanfattades utifrån frågeställningarna.  

 

4.4.3 Validitet och reliabilitet 

På samma sätt som i enkätundersökningen är validitet och reliabilitet beroende på entydighet 

och relevans i undersökningen. I intervjusituationen uppnås detta genom relevanta frågor som 

eleverna förstår, som de kan besvara och som ger relevant information till undersökningen. 

Under intervjun deltog alla elever aktivt, även om inte alla svarade på alla frågor. 

 

4.4.4 Felkällor 

Intervjun hölls tre veckor efter arbetets genomförande, enkäten genomfördes en knapp vecka 

efter arbetet, därefter var eleverna lediga en vecka för påsklov. Detta kan ha gjort att de inte 

hade alla saker färskt i minnet. Utöver detta så kommer tolkningsaspekten in att intervjuaren 

tolkar elevernas svar. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt studeras resultatet av uppgiften. Först redovisas hur eleverna genomförde 

uppgiften och därefter redovisas resultaten från enkätundersökning och intervju med eleverna.  

 

5.1 Genomförandet av uppgiften 

Eleverna samlades på morgonen den första dagen. För genomförandet ägnades två dagar. 

Första dagen började eleverna klockan 11.00 på förmiddagen till 15.00 på eftermiddagen, med 

uppehåll för lunch. Andra dagen var en heldag från 8.30 till 15.00 med uppehåll för lunch. Jag 

hade gjort gruppindelningen i förväg och presenterade grupperna och gav en kort introduktion 

till arbetsgången. Därefter delades första delen i uppgiften ut. Jag kommer här att redovisa 

resultatet av elevernas arbete med uppgiften. Utgångspunkten är mina observationer av deras 

arbete, samt deras A3-posters på vilka de har sammanfattat varje deluppgift.  

5.2 Elevlösningar 

5.2.1.1 Deluppgift 1 

Här ges eleverna utdrag från statistik av krockskadade bilar. En tabell över intryckt front och 

krockhastighet. Eleverna ritar upp ett diagram över bilars hastighet i kraschögonblicket i m/s 

kontra deras intryckning av front i cm. Utifrån diagrammet kan de därefter anpassa en rät linje 

och bestämma bilens hastighet utifrån hur mycket fronten är intryckt. I fortsättningen på 

första delen får de reda på sluttningens vinkel och avståndet från krönet till trädet. De 

bestämmer därefter accelerationen i planets riktning och kan med hjälp av integralberäkningar 

bestämma hastigheten på bilen vi krönet, tiden för att rulla nedför sluttningen. 

 
Figur 1 Elevlösning från del 1 
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5.2.1.2 Deluppgift 2 

I uppgiften för eleverna temperaturen för kroppen vid två tillfällen. Utifrån Newtons 

avsvalningslag ges en exponentialfunktion, som eleverna kan använda för att bestämma 

tidpunkten för dödsfallet. 

 
Figur 2 Elevlösning från del 2 

 

Misstänkta fotspår vid bilvraket med angiven steglängd, leder eleverna in på en statistisk 

undersökning hur steglängd respektive skostorlek korrelerar med en persons längd. De 

genomför en mätning och presenterar grafer för sina samband och bestämmer längden på en 

misstänkt gärningsman. 
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Figur 3 Elevexempel från del 2 

 

5.2.1.3 Deluppgift 3 

I denna deluppgift handlar det också om att eleverna gör en statistisk undersökning utifrån en 

uppsättning mätpunkter. En avprickning av blodfläckar av olika storlek ger underlag för att 

bestämma tänkbart mordvapen. Därefter genomför eleverna ett experiment där de droppar 

rödfärgad mjölk på en bit kartong under olika träffvinklar och ritar en graf över resultaten. 

Detta ger ett samband som följer . Där y är kvoten mellan längd och bredd på 

blodfläcken och x är träffvinkeln. Utifrån sitt underlag med en bild av blodfläckarnas 

utseende kan de bestämma träffvinkel och ge en bild av var slaget har träffat offret. Genom att 

extrapolera riktningen för varje fläck kan även stänkbilden användas för att bestämma var i 

rummet dådet skedde. 
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Figur 4 Elevlösning från del 3 

 

5.2.1.4 Deluppgift 4 

Som slutsats så gäller det i sista deluppgiften för eleverna att knyta samman de olika delarna 

genom berättelsen och skapa sig en helhetsbild utav brottet. I sista delen så återstår att rita upp 

ett par misstänka gärningsmäns förehavanden i ett diagram över sträckan som en funktion av 

tiden. Genom att rita och analysera ledtrådarna logiskt och koppla detta till sina tidigare 

resultat, så kan eleverna dra sin slutsats kring vem som är gärningsmannen och ge sin bild av 

hur det har gått till. 
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Figur 5 Elevlösning från del 4 

 
Figur 6 Elevlösning från del 4 

 
Figur 7 Elevlösning från del 4 

 

   

5.2.2 Analys av elevlösningar 
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I analysen studeras elevernas lösningar med utgångspunkt av deras A3-posters och 

observationer under genomförandet. 

Del 1 inleds med att eleverna ritar upp en linjär funktion. Alla grupper klarar att bestämma 

hastigheten vid krocken utan problem. Utifrån grafen kan de med ett givet värde på frontens 

intryckning bestämma bilens hastighet vid krocken. I nästa skede gäller det att beräkna 

komposanten av tyngdaccelerationsvektorn som verkar längs med rörelsens plan. Detta är 

relativt enkel geometri från kurs B i matematiken som tillämpats i fysikkurs A som eleverna 

har läst tidigare. Alla grupper når rätt lösning men det kräver lite mer tid och tankeverksamhet 

än första uppgiften. För att bestämma hastigheten vid rörelsens början krävs 

integralberäkningar baserade på de tidigare beräkningarna. Dessa beräkningar kräver en lite 

djupare förståelse av integralbegreppet och dess tillämpning. Uppgiften är en av de 

deluppgifter som tar relativt mycket tid i anspråk för beräkningar och diskussion, både i 

grupperna och mellan grupper. 

Del 2 inleder med att eleverna får förutsättningarna för att beräkna tiden för dödsfallet med 

hjälp av Newtons avsvalningslag. De får presenterat avsvalningslagen som är en 

differentialekvation, och givet en funktion som är en lösning till denna. För att lösa uppgiften 

krävs att de använder den givna funktionen som är en exponentialfunktion. Att de får 

differentialekvationen presenterad, vållar en del tveksamhet hos några grupper. ”Ska man 

använda sig av den?”, frågar sig flera elever.  Detta speglar en del av matematiken där det 

gäller att lösa problem som innehåller mer information än vad som krävs för lösningen. Efter 

beräkningen av tidpunkten, som de flesta grupper löser relativt snabbt, så ska de göra en 

statistisk undersökning av hur steglängd kontra skostorlek korrelerar med en persons längd. 

Här stöter eleverna på ganska stora problem, dels på grund av att antal elever som deltar 

undersökningsunderlaget är litet, men också att det är svårt att få ett resultat med personer 

som går olika fort. Resultatet blir mycket spretigt, och det är få grupper som får ett värde på 

 som är över 0,8 för sin linjära funktion. Hur väl en anpassad linjär funktion till en mängd 

mätpunkter i en graf bestäms av ett värde . Ett värde på  innebär en linjär funktion 

som korrelerar perfekt med en uppsättning punkter i en graf.  

I del 3 ska grupperna utifrån bilder över blodstänk bilda sig en uppfattning om vilket vapen 

och hur det misstänkta mordet gått till. Denna deluppgift löser eleverna utan större problem, 

förutom delen där de ska droppa färgad mjölk på en pappskiva under olika träffvinklar för att 

undersöka hur träffvinkeln kan relateras till förhållandet mellan kvoten av längden på lillaxeln 

och storaxeln i en elliptisk blodfläck. Eleverna inser när de studerar skissen i 

uppgiftsmaterialet att förhållandet borde bli funktionen , med y som kvoten och x 

som träffvinkeln. Men när de experimentellt ska visa sambandet är det ingen av grupperna 

som kunde visa det. 

Del 4 består i att tolka text och rita ett diagram över hur ett par misstänkta personer rör sig 

längs en gata. Här använder eleverna sig av ett logiskt resonemang. De kan på bilden se de 

misstänktas längder och jämföra med sin tidigare beräknade, och tillsammans grafen och sin 

beräknade tidpunkt för dödsfallet, finna vem av de misstänkta som har gjort det. Fyra av 

grupperna kommer fram till att det är Mr. D som har gjort det, två grupper har inte riktigt 

korrekt tidpunkt och får då Mr C. som mest trolige gärningsmannen. 

 

5.3 Resultat av Enkät 

I denna del redovisas resultatet av enkäten. Elevernas enkätsvar redovisas fråga för fråga och 

därefter analyseras elevernas svar.  

5.3.1 Enkätsvar 
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Enkäten innehåller tretton frågor, varav de första sju behandlar Storyline som arbetsmetod. De 

flesta frågorna har en öppen frågeställning och andra har svarsalternativen ”ja” och ”nej” och 

kompletteras med en möjlighet att motivera. Några av frågorna är öppet ställda, men eleverna 

har genomgående svarat ”ja” och ”nej” alternativt ”vet ej” på så dessa kommer att 

åskådliggöras med stapeldiagram, det ger en möjlighet att dra kvantitativa slutsatser utifrån 

svaren. I redovisningen av de öppna frågorna så sammanfattar jag elevernas svar. 

5.3.1.1 Frågor angående arbetsmetoden 

Första frågan är ”Har du arbetat med Storylinemetoden tidigare?” Den besvaras av alla elever 

och endast tre av sjutton elever svarar ja. En av de tre som svarar ja har arbetat med storyline i 

matematik, och svarar i fråga 1a att det var på lågstadiet. 

Fråga 2 behandlar elevens upplevelse av att arbeta enligt storyline. Här är elevernas svar till 

största delen positiva. Ord som roligt, intressant, utmanande och kul genomsyrar elevernas 

svar. De exempel de ger på vad som var positivt är att det ger variation och omväxling till det 

ordinarie skolarbetet. En elev svarar ”Det var ett roligt sätt att arbeta på. Svårt att säga om 

man lärde sig mer eller mindre, var dock annorlunda och det kändes som man fick använda 

matematiken i ett mer praktiskt syfte, vilket man ibland saknar annars.”. Eleven får medhåll 

av en annan som reflekterar över huruvida man lär sig något nytt: ”det var bra man fick ta 

tillvara alla sina kunskaper men man lärde sig inget nytt av det.”, och detta tillsammans med 

en annan elevs svar att uppgiften var ”Ganska kul, men tidsödande”, får sammanfatta de 

negativa aspekterna. I övrigt är den sammantagna bilden positiv.  

Fråga 3 behandlar för- och nackdelar med att arbeta med ämnet matematik i storyline. 

Sammanfattningsvis är fördelarna många. Eleverna framhåller verklighetsanknytningen, att 

man som elev kan se vad man kan använda sina matematikkunskaper till när man arbetar med 

uppgifter utanför läroboken. En elev skriver ”Det blir även ett sätt att använda matematiken 

på ett mer praktiskt sätt vilket kan bli användbart före man börjar på högskola eller börjar 

jobba”. Eleverna ser alltså en stor fördel att matematiken får en kontext som gör den 

motiverad. Som en elev uttrycker det: ”En fördel är att uppgifterna och problemen får ett 

sammanhang, och att man ser vad man kan använda matten till”. När eleverna ger exempel 

på nackdelar att använda storylinemetoden i matematikundervisningen, framhåller några en 

rädsla för att man missar tid att ägna sig åt mer traditionell matematikundervisning. Några 

kommenterar att tillämpningarna i uppgiften ligger nära fysiken, och det är svårt att skilja på 

matematiken och dess tillämpning. Några svar som elever ger är exempelvis: ”man lär sig 

kanske inte lika mycket som när man räknar i boken” och ”Nackdelar kan vara att ibland vet 

man inte var man ska börja tänka egentligen”. Sammanfattningsvis ser eleverna fördelarna 

med att matematiken är kopplade till tillämpningar som är intressanta. Vad gäller nackdelarna 

så handlar det i stort om att lämna tryggheten i ordinarie matematikundervisningen. 

Fråga 4 behandlar arbetet i grupp, endast en elev tyckte inte arbetet fungerade bra. Eleverna 

lämnade en kommentar till sitt svar och nästan alla var nöjda med samarbetet. Några elever 

har också svarat att de också diskuterat några saker grupperna emellan. 

Fråga 5 behandlar redovisningsmomentet. Varje delmoment avslutades med att gruppen 

sammanfattade sitt arbete på ett A3-ark. På frågan vad eleverna tyckte om det, så svarade de 

bland annat ”Det var roligt men man fick inte plats med särskilt många uträkningar på den. 

Det blev mest bilder och text på arken.” och ”Det hjälper en att komma ihåg det man 

sysslade med och matematiken bakom”. Flertalet elever kände sig dock inte hemma i 

angreppssättet och svarade att det var ”grundskoleaktigt”, ”själva utformningen fick för stort 

utrymme”. Även tidsfaktorn togs upp, där momentet ansågs stressande. 

Fråga 6 bestod i att eleverna fick ge sitt helhetsintryck av arbetsmetoden. Jag lät fyra figurer 

åskådliggöra deras helhetsintryck. Första figuren är ”jätteglad”, andra är ”glad”, tredje är 
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”nollställd” och fjärde figuren ”sur”. Det är ingen tvekan om att majoriteten är positiv till 

arbetsmetoden. 

 
Figur 8 Svarsfrekvens fråga 6  

Fråga 7 lyder ”Skulle du vilja arbeta på detta sätt igen?”. Svarsfrekvensen ges i Fig. 9 och 

eleverna är markant övervägande positiva. 

 
Figur 9 Svarsfrekvens fråga 7 

När eleverna fick motivera sitt svar på fråga 7, så angav en av de som svarat ”nej” 

motiveringen ” Jag tycker att det är bättre att arbeta i boken”. Några svarsexempel från den 

positiva gruppen var ”Inte allt för ofta men emellanåt kan det vara bra att på ett 

verklighetsanknytande sett få repetera sin kunskap.” och ”Jag skulle kunna tänka mig att det 

kunde användas en gång i varje mattekurs och då kanske göra att sammanfattningsuppgifter 

för kapitlen blev färre.”. De flesta ser gärna att man arbetar enligt metoden, fast inte för ofta. 

Uppgift 7b, ”Hur ofta?” har jag tolkat elevernas svar under alternativen ”1 gång/år”, ”2 

gånger/år”, ”3 gånger/år” och ”4 gånger/år”. Tre svar var inte möjliga att täcka in under 

svarsalternativen, bland annat svaret ”lagom ofta”. 
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Figur 10 Svarsfrekvens fråga 7b 

 

5.3.1.2 Frågor angående uppgiften 

Resultaten som följer Fråga 8 var den första som behandlade det specifika innehållet i 

uppgiften. Frågan löd ”Tycker du att du hade tillräckliga kunskaper i matematik för att lösa 

problemen?” En person tyckte inte sig ha tillräckliga kunskaper. 

 
Figur 11 Svarsfrekvens fråga 8 

När eleverna ombads motivera sina svar, så var helhetsbilden att eleverna hade hjälp av 

varandra. Av den andelen som svarade ”Ja”, ansåg de flesta att de hade kunskaper som 

krävdes, även om de kanske inte hade löst alla uppgifter om de hade arbetat på egen hand. 

Några elevsvar som sammanfattar gruppens svar är ”Jag svarar ja och nej på den frågan. 

Tillsammans gick det väldigt bra att lösa uppgifterna, men helt själv vet jag inte.” samt ” Ja, 

det tycker jag att vi hade. Vissa delar var svåra men det ska det vara när man gör 

grupparbete.”. 

I fråga 9 får eleverna besvara hur de upplevde de matematiska problemen i de olika 

delmomenten. I elevernas svar så kan man utläsa att de tyckte den matematiska nivån var 

både lätt och svår. De ansåg de första uppgifterna vara svårast, och att uppgifterna blev 

enklare i de senare delarna. En elev skriver ” varierade lite i svårighetsgrad men det mesta 

var matte d kvalité”. En annan svarar ” De var lagom svåra för en grupp personer.”.  En elev 

pekar på följande: ”Problemen passade bra in i sammanhanget men rent matematiskt var de 

kanske inte optimala uppgifter.”. 

På fråga 10 ”Var det någon skillnad att möta dessa problemställningar i detta sammanhang, 

mot att lösa liknande problem i ordinarie undervisning?” svarade eleverna till stor del att det 

var stor skillnad. Till exempel svarar en elev ”Stor skillnad, det var mycket lättare att förstå 
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att det faktiskt finns en mening att lösa dessa problem. Är lätt att när man räknar vanlig 

matematik att man bara gör utan att tänka.”. En annan elev är inne på samma linje ”Här fick 

man tänka efter mer vilken metod man kunde använda för att lösa problemet, vilket är bra för 

då lär man sig veta vid vilket tillfälle man kan använda olika lösningssätt.”. Majoriteten av 

elevsvaren pekar på skillnader som väger positivt åt arbetsmetoden. Dock är det några som 

liknar denna uppgift med tillämpningsuppgifterna i läroboken. Ett svar är ”Både ja och nej, 

för i vanlig undervisning så finns det även läsuppgifter där man kommer in i ett sammanhang. 

Men nu hade man ett större sammanhang och man var tvungen att kunna lösa en del för att 

kunna komma vidare.”. 

Fråga 11 ”Vad tyckte du om svårighetsgraden på uppgifterna?”. Här svarar eleverna 

genomgående ”lagom”, även om några preciserade sitt svar ”De svårare uppgifterna tycker 

jag låg på MVG nivå, de enklare på G och VG nivå.” och ”För lite G-uppgifter”. 

På fråga 12 ”Hur upplevde du att arbeta med uppgifter som följde en röd tråd?” svarar 

eleverna genomgående i stil med ”kul och spännande, man vill fortsätta fram” och ”Det var 

roligare än att lösa uppgifter i boken”. 

I fråga 13 ombads eleverna koppla fyra mål från kursplanen i matematik kurs D. Frågan var 

ställd ”Anser du att uppgiften skapar förutsättningar att uppfylla dessa mål?” Eleverna fick 

svara fritt, men då de flesta har svarat kort, har jag tolkat in deras svar under alternativen 

”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”. 

Fråga 13a som behandlar målet ”Eleven skall kunna använda enhetscirkeln för att definiera 

trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till 

enkla trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning.”. 

Svarsbilden ges av diagrammet i fig. 12. En av eleverna ger inget svar. 

 
Figur 12 Svarsfrekvens fråga 13a 

 Nästa mål som eleverna tar ställning till är ”Eleven skall kunna härleda och använda de 

formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska 

ekvationer.” Tolkningen av elevernas svar illustreras av diagrammet i fig. 13. 
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Figur 13 Svarsfrekvens fråga 13b 

På hur målet ”Eleven skall kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och 

kunna ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där 

de kan uppstå.” är möjligt att uppfylla svarar eleverna enligt diagrammet i fig. 14. 

 
Figur 14 Svarsfrekvens fråga 13c 

En elev ger svaret ” ja och nej. I uppgiften behövde man aldrig förklara innebörden av 

begreppet differentialekvation.”. 

Sista målet som eleverna får ta ställning till är ”Eleven skall kunna förklara innebörden av 

begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa 

upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar.”. Elevernas 

svar ges i diagrammet i fig. 15. 
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Figur 15 Svarsfrekvens fråga 13d 

En elev svarar ”ja och nej. I uppgiften behövde man aldrig förklara innebörden av begreppet 

integral.”. 

 

5.3.2 Analys av enkätsvar 

Vid studie av elevernas svar på enkäten så ges att det endast är ett fåtal som har mött 

storylinemetoden tidigare under sin skolgång. De flesta är emellertid positiva och upplever 

arbetsmetoden som rolig och intressant. Eleven som svarar att man inte lär sig något nytt av 

det, syftar troligen på att det inte fanns några moment för eleven som var direkt nya för 

eleverna i denna uppgift. Den fungerar i första hand som en sammanfattande uppgift, som ger 

eleverna möjlighet att testa sina matematikkunskaper. Uppgiften i sin nuvarande form kräver 

att eleverna bär med sig förkunskap i form av matematiska begrepp exempelvis integraler. 

Om uppgiften hade förlagts tidigare i kursen så hade den kunnat fungera som introduktion till 

nya begrepp, men i sin nuvarande form förutsätts att eleverna bär med sig förkunskap i form 

av de matematiska begrepp exempelvis integraler som uppgiften kräver. För att fungera som 

introduktion till nya begrepp krävs en omformulering av problemställningarna. Hur 

storylinemetoden passar att arbeta i ämnet matematik, svarar eleverna att det är av stort värde 

att matematiken hamnar i ett sammanhang. Beräkningar och problemställningar kopplas till 

situationer som är verkliga. Det är inte heller på förhand givet vilken matematik som ska 

användas för att lösa de uppkomna problemen och detta är en viktig del elevernas förståelse. 

Enligt svaren på enkäterna så kan eleverna se detta som något positivt. När det gäller 

nackdelarna så är det förvånande att vissa elever inte kan se att matematikinlärningen kan ske 

utanför läroboken. Detta trots att de under kurserna A till D under hela gymnasiet har haft 

både laborativa delar, samt moment som har arbetats igenom i ett annat sammanhang än 

läroboken. Som undervisande lärare så blir man förvånad hur de känner så stor trygghet till 

läroboken och det som vi kan kalla traditionell undervisning. 

Vad gäller frågorna som behandlar grupparbetet, så är eleverna positiva, vilket också 

sammanfaller med min bedömning av deras arbete vid genomförandet. Klassen är sedan 

tidigare väldigt van att arbeta i grupper, och eftersom de har läst tillsammans i nästan tre år 

har de lätt att arbeta med vemsomhelst i klassen. Vad gäller redovisningen av de tre olika 

momenten, så var det lite blandade uppfattningar om uppgiftens variant på det som inom 

storyline kallas fris. Vissa lade ner mycket tid på sitt ark och det blev trevliga posters som vi 

satte upp på väggarna i trappan på skolan, där alla elever passerar. Andra lade ner lite mindre 

tid på den delen. Några elever tyckte det var lite barnsligt, och ansåg att det tog tid då de 

hellre ville skynda vidare till nästa uppgift. Min observation var att det var en viktig del i 
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arbetet, både om man gjorde det med stor entusiasm, eller med mindre. I endera fallet 

skapades en stund av reflektion, och eleverna fick faktiskt möjlighet skapa en bild av sina 

tankar. Min uppfattning var att eleverna upplevde skapandet av en konkret bild av sina 

abstrakta tankar var ett lyckat koncept, och enligt elevernas svar så var det flera som var 

positiva i sina omdömen, även om de kanske inte direkt såg den pedagogiska vinsten. 

Helhetsintrycket är av elevernas svar att döma positivt, 16 elever väljer de två mest positiva 

omdömena på skalan, ingen väljer den minst positiva. Alla utom 2 skulle vilja arbeta igen och 

enligt min tolkning, så skulle de gärna arbeta enligt denna metod åtminstone en gång per år, 

och flertalet mer. 

Vad gäller den andra delen där eleverna svarar på frågor angående den specifika uppgiften, 

så får eleverna i fråga 8 bedöma sina matematiska förutsättningar att klara lösa problemen. 

Här svarar många ja, men de framhåller gruppens samarbete som nyckeln till många 

lösningar. Min tolkning är att de ensamma inte har förutsättningar att lösa hela uppgiften 

själv, men arbetet i gruppen gör att de känner att kunskaperna räcker till, och de tillsammans 

når längre. Vad gäller matematiken i uppgiften så framhåller eleverna verklighetsförankringen 

i uppgifterna.  

Fråga 10 som behandlar skillnaden att möta matematiska problemställningar i en uppgift som 

denna, i relation till hur man som elev ställs inför samma problem i ordinarie undervisning. 

Eleverna uppfattar att de får ha en annan inställning till problemen, att det är svårare att veta 

vilken metod som ska användas. När jag observerar elevernas arbete under arbetet med denna 

uppgift, och jämför med hur de arbetar med uppgifter i läroboken, så upplever jag att deras 

sätt att arbeta med läroboken är annorlunda. Då är det känt vilket avsnitt som uppgifterna 

behandlar, det finns exempel i boken som liknar uppgifterna och där eleverna kan följa 

beräkningsgången, och det finns även facit. Alla dessa delar gör att eleverna har ett 

lösningsförfarande när de löser uppgifter i boken som inte är tillämpbart när de ställs inför 

matematiska problem i ett sammanhang där dessa förutsättningar inte är givna. Uppgifterna 

som till exempel kan lösas med linjär regression och linjära samband, är ju matematiskt i 

kunskapsnivå med kurs B, men är inte helt självklara för eleverna att lösa. Vad gäller 

svårighetsgraden generellt så anser eleverna att de höll en lagom nivå, och detta stämmer med 

mina observationer både vilka frågor de ställde under arbetets gång, men också hur mycket tid 

de lade på respektive uppgift. Att uppgifterna byggde på varandra var positivt, och här gavs 

eleverna möjlighet att dra slutsatser utifrån flera lösningar. När jag observerade deras arbete 

så noterade jag att slutsatserna kunde bli väldigt annorlunda om de hade varit noggranna i sina 

mätningar och beräkningar. 

Sista frågan kopplar innehållet i uppgiften till kursplanen för matematikkurs D. Att 

fördelningen ser ut som redovisats beror troligen på att eleverna hänger upp sig på ordet 

”enhetscirkeln”. Flertalet gör förmodligen kopplingen till de trigonometriska delarna i första 

delen, samt sinusfunktionen i deluppgift 3, och kan utgå från detta och se kopplingarna till 

målet. Vad gäller fullständiga lösningar till trigonometriska funktioner så kan inte den delen 

av målskrivningen uppfyllas med uppgiften. Lösningarna i uppgift 3 till funktionen 

 är endast i första kvadranten. Samma sak gäller härledningsdelen av nästa mål 

som inte heller är relevant, men omforma uttryck och lösa trigonometriska ekvationer är 

relevant, och troligt är att det är detta eleverna har grundat sina svar på då de har hög 

svarsfrekvens på alternativet ”ja”.  Nästa mål handlar om differentialekvationer, eleverna 

anser det i stort möjligt att uppfylla målet, dock behandlar uppgiften att eleverna ska arbeta 

med lösningen till en definierad differentialekvation (Newtons avsvalningslag), och det skulle 

vara väldigt enkelt att utveckla frågeställningen för att skapa ett större teoretiskt djup. Målet i 

fråga 13d anser nästan alla eleverna i stort kunna uppfyllas i uppgiften. Deluppgift 1 ger 

eleverna möjlighet att testa att de verkligen förstår integralbegreppet. Min observation är att 
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uppgiften ställer krav på en djupare förståelse av Integralbegreppet, det är också den 

beräkningsuppgift som jag observerar eleverna har flest svårigheter med. Om detta beror på 

att det är ett av de momenten de senast arbetat med, är svårt att svara på. 

 

5.4 Resultat av intervju 

Redovisningen av intervjun innehåller i frågeställningarna och elevernas svar. Först redovisas 

frågorna och eleverna svar och därefter redovisas analysen. 

5.4.1 Intervjusvar 

Intervjun inleds med att jag förklarar anledningen till intervjun, nämligen att gå lite djupare i 

frågeställningarna som de besvarade i enkäten. För att skapa en bekväm stämning inleds 

intervjun med några lättsamma frågor. Därefter pratar jag inledningsvis om enkäten, dess 

utformning och för in samtalet på storylinemetoden. Första frågan lyder ”Hur tycker du att 

arbetsmetoden lämpar sig för gymnasiet?” Frågan har de besvarat i enkäten, men eftersom det 

är en kärnfråga i min undersökning så vill jag höra om de har ytterligare synpunkter än vad de 

svarade i enkäten. Eleverna svarar att det är en jättebra metod, även om man inte kan arbeta så 

hela tiden. De tycker det ger mer än att ”räkna tal efter tal”. Jag frågar om deras A3-poster 

och då tycker de att matematiken är viktigast och att de inte lade ned mycket tid på den, även 

om det tillförde en dimension till uppgiften. Jag påstår att när man i efterhand tittar på 

elevernas posters så ger de en bra sammanfattande bild av uppgiften, detta håller eleverna 

med om. På frågan om man skulle kunna gjort på något annat sätt svarar en av eleverna att det 

hade passat att göra en dramatisering för att summera delarna. Den andra centrala 

frågeställningen som jag ville att eleverna skulle diskutera var hur storylinemetoden lämpar 

sig i matematik. Eleverna tyckte att det kändes ”pedagogiskt” och att det lämpar sig bättre i 

matematik än något annat ämne. På frågan om det är några kurser som lämpar sig bättre 

tycker en elev att i kurserna C, D och E är det en bra metod för att få ett verklighetsperspektiv. 

 De andra håller med men en elev anser att det hade varit en bra metod att använda i 

högstadiet för att upprätthålla ett matematikintresse, som är stort under låg- och mellanstadiet 

och som riskerar minska i högstadiet. De matematiska problemställningarna i denna 

storylineuppgift var inte nya för eleverna. Några delar byggde på äldre kunskaper och andra 

på nyare. Detta betyder att arbetet mer är en återkoppling och ett befästande av elevernas 

kunskaper. Jag frågar hur eleverna tror att det skulle fungera att arbeta enligt denna metod 

med nya problemställningar, att använda metoden för att introducera och lära in nya delar. De 

är positiva till att det kan användas så, deras resonemang går tillbaka till att det är en 

motivationshöjare att tidigt se exempel på matematikens tillämpningsområden. De tycker 

kopplingen till verkligheten är viktig. Eleverna anser att metoden kan användas som grund för 

bedömning, men att det kan var svårt för läraren att bedöma den enskilde elevens kunskaper i 

ett grupparbete. Dock poängterar en elev att det ger en möjlighet för eleven själv att få en 

uppfattning om sin egen kunskap och sin egen inlärning. Eleverna är överrens om att 

gruppsamarbetet är en viktig del, och skapar ett mervärde, dels för att det driver 

storylineuppgiften framåt, men också genom inlärningen eleverna emellan. 

När vi gemensamt tittar på innehållet i de olika delarna säger eleverna att det var en fördel 

att första delen började med något relativt enkelt så att de kom in i uppgiften direkt. Resten av 

uppgiften handlade om tillämpning av integralbegreppet och det var nyare kunskaper men 

också nivåmässigt svårare. En elev tyckte det var enklare för det var mer aktuellt, en annan 

hävdade att det var svårare för att det var så pass nytt att de inte var helt förberedda. 

Deluppgift 2 uppfattades som krånglig till en början då det gavs lite mer information än vad 

som behövdes för lösning. När det gällde de praktiska avsnitten i deluppgift 2 så svarade 
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intervjupersonerna att de skulle behövt ett större underlag för sina statistiska undersökningar. 

De upplevde det som svårt att nå resultat, men ger inget annat svar på varför de inte lyckades 

med de praktiska resultaten. Detta skedde också i uppgift 3 då de skulle utföra experiment för 

att visa på sambandet mellan blodfläckens utseende och träffvinkel. En elev svarar ”Ibland 

ser man att det blir rätt, men ibland vet man att det blir fel och då gör man det ändå fast att 

det är onödigt”. Elevernas kommentarer kring sista deluppgiften var att de tyckte det var 

mycket roligt att få sammanställa allt och komma till en slutlig sammanfattning. Dessutom 

var det inte helt givet att alla grupper fick samma svar eftersom de inte hade exakt samma 

lösningar på deluppgifterna. De framhöll diskussionen i sista deluppgiften som givande, och 

ansåg sig också ha tillräckligt matematiskt språk för att kunna delta i diskussionen. Efter 

diskussionen kring innehållet i deluppgifterna så försökte jag anknyta till enkätsvaret som 

antydde att arbetet med en sådan här uppgift tog tid från ordinarie undervisning, och att det 

var negativt. Ingen av de intervjuade håller med om det. 

5.4.2 Analys av intervjusvar 

Inledningsvis i intervjun så vill jag att eleverna utvecklar sina tankar om hur storylinemetoden 

lämpar sig för gymnasiet. Intervjupersonerna vidhåller att de tycker att metoden fungerar 

utmärkt men ger inga nya svar jämfört med svaren i enkäten. Angående deras 

sammanfattande A3-poster tycker eleverna i efterhand att det var bra, men att de inte kände 

att de hade tid att göra det ordentligt vid utförandet av uppgiften. Med distans till arbetet ser 

de ett mervärde med att göra någon form av sammanfattande arbete som är mer kreativt. En 

av eleverna föreslog att man skulle kunna använda dramatisering som ett alternativ till 

postern. På frågan om storyline är en lämplig metod för att arbeta med matematik, är intrycket 

av deras svar att de tycker att metoden lämpar sig väl. En viktig faktor är grupparbetet, som de 

framhåller som positivt för inlärningen. Gruppen löser problemen gemensamt och att alla 

bidrar med olika delar till lösningen. Dessutom lyfter de fram att det finns ett stort lärande 

elev till elev. Så sett utifrån ett inlärningsperspektiv är grupparbetet viktigt, men eleverna 

anser att uppgiften kan vara svår för läraren att använda som grund för bedömning.  I de 

uppgifter som innehöll praktiska moment hade flera grupper svårt att nå de förväntade 

resultaten. Vad som låg bakom dessa problem ville jag gärna veta, men eleverna kunde inte 

säga vad de ansåg blivit fel, enda anledningen som angavs var ett för litet statistiskt underlag. 

När jag påstod att uppgiftsformuleringen ställde höga krav på att felmarginalen i tidigare 

beräkningar för att ”rätt” slutsats skulle nås, menade eleverna att det bara var positivt. De 

ansåg att det var roligt att det blev diskussion och att meningarna gick isär var bara givande 

att de fick argumentera för sin lösning. 

 

6 DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet består av metod- och resultatdiskussion. Dessutom ges förslag på 

frågeställningar för framtida forskning, och en sammanfattning av hela arbetet. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden var att utföra ett undervisningsförsök och utvärdera detta utifrån egna observationer 

kombinerat med en enkätundersökning och en intervju. I metoddiskussionen väljer jag att 

diskutera hur enkätundersökningen genomfördes och hur den i detta fall kompletteras av 

intervju. Enkätundersökningen genomfördes på dator, något som eleverna upplevde positivt. 

Ambitionen var att hålla frågorna entydiga, och i så stor utsträckning som möjligt öppna. 
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Fråga 13 med sina fyra delfrågor var ställd ”Anser du att … ”, denna formulering var inte 

öppen och eleverna svarade genomgående ”ja”, ”nej” eller något som kunde tolkas som ”vet 

ej”. Den skulle varit ställd med svarsalternativ istället. Trots denna miss gick det att 

kategorisera elevernas svar, även om det inte var en perfekt lösning. Vad gäller internt bortfall 

(Ejlertsson, 1996), så var det nästa obefintligt, endast tre frågor som besvarades av 16 av 17 

elever. Intervjun genomfördes i en grupp som innehöll elever från nästan alla grupper, inga 

hade arbetat tillsammans och de hade alla olika matematiska förutsättningar. Detta för att få 

en så bred bild utav hur elevernas uppfattningar kring arbetet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt analyseras elevernas svar i de olika undersökningarna. Att utforma en 

storylineuppgift som passar matematikundervisningen på gymnasiet är inte helt enkelt. Det är 

givetvis inte enkelt att konstruera en uppgift av denna omfattning vilken nivå inom skolan 

man än arbetar på, men då flexibiliteten och friheten i uppgiftens karaktär gör att om 

uppgiftens problemställningar är alltför öppna, kan det bli ohanterligt för både elever och 

lärare. Arbetet växer och sväller ut och blir ohanterligt både innehållsmässigt och tidsmässigt. 

Problemställningarna ska vara utarbetade så att du utgår ifrån elevernas förkunskaper. I detta 

material lanserades egentligen ingen ny matematik för eleverna i arbetet, men eleverna såg 

ändå ett stort lärande i att få tillämpa sina kunskaper i nya sammanhang. I första hand gäller 

det att arbeta med problem utan att det är på förhand givet vilka metoder eleverna ska 

använda sig av. Detta ger eleverna en insikt i hur det är att arbeta med problemlösning utifrån 

sina kunskaper, som det kan ske i yrkeslivet. Eleverna lyfte fram denna aspekt i både enkäten 

och intervjun som positivt med arbetsformen. 

Dessutom behövde eleverna använda sig av delar av matematiken som inte var aktuella. I 

gymnasieskolans kurssystem där eleverna betar av kurs efter kurs finns en risk att eleverna 

läser in moment för att klara till kursprov utan att befästa kunskaperna djupare. En uppgift 

som denna belyser för eleverna att det är nödvändigt att bära med sig sin kunskap, att lära för 

framtiden. Det är tydligt att storyline erbjuder en bra möjlighet för eleven att reflektera över 

sitt eget lärande. Dock finns det några elever som känner en osäkerhet i att lämna den trygga 

traditionella undervisningen, som känner att tiden klassen arbetar i storyline är förlorad 

undervisning. Med utgångspunkt av den svarsbild jag får från denna grupp är det ett fåtal. Vad 

gäller tidsaspekten så är det viktigt att det är möjligt att frigöra eleverna så mycket som 

möjligt från övriga ämnen under arbetet. Under detta arbete frigjordes en och en halv dag då 

eleverna uteslutande arbetade med storylinearbetet. Det gav eleverna möjlighet att fokusera 

fullt ut på arbetet. I detta fall så var ju arbetet inriktat på ett ämne, men med inslag från fysik i 

form av tillämpning av matematiken. Oftast sker arbetet med storyline mer 

ämnesövergripande med fler ämnen och lärare involverade. Detta gör det lättare att frigöra 

delar i schemat för elever att arbeta med storyline. ”En storyline kräver att man har ett 

schema som tillåter att eleverna kan arbeta i längre arbetspass varje gång. Det går inte att 

arbeta i 40-minuterslektioner och tro att metoden ska fungera” (Moreau och Wretman, s 50, 

2001). I detta arbete var tiden tillräcklig för eleverna för att kunna genomföra alla delar. Det 

som eleverna hade synpunkter på var tiden till att arbeta med sina A3-posters. Några grupper 

lade mer tid än andra men på det hela taget var det tillräckligt. Vissa elever kan hålla på 

väldigt länge med sin fris, men det är viktigt att planera väl då det också är en viktig del i 

storyline (Moreau och Wretman, 2001). Att arbeta med en A3-poster var något som eleverna 

till en början tyckte kändes onödigt, men vid intervjun när eleverna hade fått lite längre tid på 

sig att reflektera, kunde de se tydligare mening med att göra en konkret sammanfattning av 

arbetet. Frisen växer fram under arbetets gång och visualiserar utvecklingen av en storyline. 
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 Den har en central roll, det är inte meningen att det ska sättas samman snabbt på slutet. Alla 

elever kan bidra till gruppens gemensamma referensram (Lindberg, 2000). Samtal är en viktig 

komponent i undervisning. I traditionell undervisning sker samtalet ofta i helklass. Läraren 

ställer frågor och eleverna svarar. Detta engagerar långt ifrån alla individer i klassen. De flesta 

lärarna föredrar klassamtal i sin undervisning men i verkligheten är det mest läraren som 

pratar. I elevernas samtal inbördes i klassen kan de tala på ett annat sätt (Falkenberg och 

Håkonsson, 2004). För vissa elever är det svårare att tala i hela klassen och då underlättar 

mindre arbetsgrupper. I den aktuella elevgruppen är de vana vid att arbeta i grupp sedan 

tidigare. I både enkätsvar och intervju svarar eleverna att grupparbetsformen fungerar väldigt 

bra. De samtalar, vänder och vrider på problemställningar gemensamt och lär av varandra. 

Gruppmedlemmarna bidrar med olika bitar till en helhet. 

Detta ger en tillfredställelse för den enskilde eleven att de känner att de bidrar till gruppens 

arbete, och det bygger ett självförtroende. Om hur arbete i grupp leder till ett bättre resultat 

och vad som motiverar varje individ att arbeta för att gruppens bästa beskriver Eva Hammar 

Chiriac i ”Handbok för grupparbete” (2008): ”Om studiegruppen lyckas skapa en 

lärandesituation där varje elev eller student inser att ett hjälpande beteende och samarbete 

främjar såväl den enskilde deltagarens som gruppens resultat, kan de positiva effekterna vid 

lärande vid gruppsamarbete utnyttjas på bästa sätt.” (Hammar Chiriac, 2008, s. 28). Som 

alltid då eleverna ska bedömas individuellt i kursen trots att de arbetar i grupp, så finns det en 

oro som eleverna känner att hamna tillsammans med elever som inte är tillräckligt motiverade 

eller inte har tillräckliga kunskaper för att nå tillräckliga resultat. Detta är lärarens 

arbetsuppgift och sådana bedömningar görs hela tiden då elever arbetar i grupp. 

Storylinemetoden fungerar i och för sig kanske bättre som en metod för inlärning och 

befästande av kunskap än för bedömning. Men hur arbetet utnyttjas för bedömning kan 

läraren själv bestämma genom vilka redovisningsformer som väljs i planeringen. 

Vid en närmare genomgång av elevernas resultat så innehöll uppgiftsmaterialet ett par 

moment som eleverna inte lyckades lösa. Delvis låg anledningen till det dåliga resultatet i 

uppgiftens konstruktion, speciellt i de experimentella försöken där vissa faktorer spelade in i 

hur mätningarna lyckades och påverkade resultaten. Exempelvis i steglängdsmätningen, där 

spelar gånghastigheten stor roll då man söker en korrelation mellan en persons steglängd och 

hans eller hennes längd. De misslyckade mätningarna utgjorde å andra sidan en bra 

diskussionsgrund för eleverna att reflektera över insamling av data, felkällor och 

mätnoggrannhet. Elever behöver träning i laborativt arbete, och uppgiften fyller väl denna 

funktion. Vad gäller uppgiftens förankring i kursplaner och kursmål så kan eleverna också 

enligt mina undersökningar se att den knyter an till dessa. Framförallt kursplanen för kurs D, 

men även tidigare kurser har mål som är relevanta i uppgiften. Om vi blickar framåt mot hur 

matematiken beskrivs i ämnesbeskrivningen i de gymnasiegemensamma ämnena i 

skrivningen till gymnasiereformen 2011 så står det i ämnets syfte:  

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga 

att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens 

begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa 

matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade 

situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och 

bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att 

eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se 

dess betydelse för individ och samhälle.” (Skolverket, 2011, s. 89). 

Med en sådan skrivning kan man dra slutsatsen att man vill utveckla synen på hur man ska 

arbeta med matematiken på gymnasiet. Den öppnar för att placera matematiken i ett realistiskt 

sammanhang. Vidare står att läsa att ”Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer 
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och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del.”, ”Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer.” samt ”Undervisningen ska stärka 

elevernas tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme 

åt problemlösning som både mål och medel.” (Skolverket, 2011, s. 89). Dessa krav på hur 

matematikundervisningen ska bedrivas på gymnasiet kommer att kräva andra arbetsformer. 

De delar som återfinns i storyline, och som i det här arbetet har visat sig fungera, så är jag 

övertygad om att storyline är en metod som passar utmärkt som metod i matematik på 

gymnasiet. 

 

6.3 Hinder för matematik med storyline 

Det finns några delar som är storylinemetodens styrka men som av vissa elever kan ses som 

ett problem. Några elever utrycker en stress över att den tid som går till att arbeta med 

storyline är tid som skulle kunna användas effektivare. Dessa problem bedöms mindre men 

det finns delar i planeringen som kan vara svåra att få till. Schemaläggning kan göra det svårt 

att frigöra tid. Samarbetssvårigheter lärare och elever emellan, och stora skillnader i en grupp 

gällande förkunskaper och motivation kan orsaka problem i arbetet med storyline. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det finns flera intressanta uppslag för ytterligare studier om storyline, och just i kombination 

med matematik. Detta arbete utgick från ett material som innehöll väldigt lite 

ämnesintegrering. Vilka ämnen är lämpliga att användas tillsammans med matematik i 

storylinearbete? Det är en fråga som kan vara intressant att arbeta vidare med. Likaså är det 

intressant att titta närmare hur storyline kan fungera som verktyg att uppfylla målen i ämnet 

matematik på gymnasiet, med hänsyn till de nya ämnesplanerna i gymnasiereformen Gy2011. 

 

6.5 Slutsats 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur storylinemetoden fungerar för 

matematikundervisning på gymnasiet. Utgångspunkten har varit frågeställningarna ”Är 

metoden lämplig för åldersgruppen på gymnasiet?” och ”Är metoden lämplig för ämnet 

matematik?”. Elevernas uppfattning om storyline i den formen som min uppgift erbjuder är 

till övervägande del positiv. Storyline erbjuder också kvaliteter som kan användas för att 

utveckla matematikundervisningen på gymnasiet. Resultatet visar på att metoden hjälper till 

att få elever mer intresserade av matematik. Den ger eleverna en möjlighet att pröva sina 

kunskaper på realistiska problem i ett större sammanhang, reflektera över sin egen kunskap, 

samt nå en djupare ämnesförståelse genom ett alternativt lärande. 
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Enkät 

 

Namn CSI-Math, Ett undervisningsförsök i Storyline. 

Beskrivning En enkät för utvärdering av undervisningsmetod i Matematik. Skapad 

av Johan Cheander 11 april 2011. 

Till undervisnings-

grupp 

Ma D P13 (Elev) 

Anonym Ja  

Från och med 2011-04-11 

Till och med 2011-04-15 

Antal elevsvar 17  

Ett svar motsvarar   

 

Arbetsmetoden 

1: Har du arbetat enligt Storylinemetoden tidigare? 

Ja:    

Nej:    

 

1a: Om ja, när gjorde du det?, och på vilket sätt? 

 

2: Hur upplevde du att arbeta med en uppgift enligt denna arbetsmetod? 

 

3: Hur ser du på att arbeta enligt storylinemetoden i ämnet matematik? Vad ser 

du för fördelar respektive nackdelar? 

 

4: Ni arbetade i grupp, tyckte du det fungerade bra? 

Ja:    

Nej:    

 

 

4a: Motivera ditt svar 
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5: Varje delmoment redovisades av gruppen på ett A3-ark. Vad tyckte du om 

det? 

 

6: Vad är ditt helhetsintryck av arbetsmetoden? 

:    

:    

:    

:    

 

7: Skulle du vilja arbeta på detta sätt igen? 

Ja:    

Nej:    

 

7a: Motivera ditt svar 

 

7b: Hur ofta? 

 

 Uppgiften 

8: Tycker du att du hade tillräckliga kunskaper i matematik för att lösa 

problemen? 

Ja:    

Nej:    

 

8a: Motivera ditt svar 

 

9: Hur upplevde du de matematiska problemen som fanns i de olika 

delmomenten? 
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10: Var det någon skillnad, att möta dessa problemställningar i detta 

sammanhang, mot att lösa liknande problem i ordinarie undervisning? Förklara. 

 

11: Vad tyckte du om svårighetsgraden på uppgifterna? 

 

12: Hur upplevde du att arbeta med uppgifter som följde en "röd tråd"? 

 

13: Nedan följer ett par exempel från kursplanen i Matematik D. Anser du att 

uppgiften skapar förutsättningar att uppfylla dessa mål? 

13a: ”Eleven skall kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska 

begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla 

trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning.” 

 

13b: ”Eleven skall kunna härleda och använda de formler som behövs för att 

omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer.” 

 

13c: ”Eleven skall kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation 

och kunna ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa 

problemsituationer där de kan uppstå.” 

 

13d: ”Eleven skall kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra 

sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa upp, tolka och 

använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar.” 
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DEL 1: MYSTERIET 

 

En bilist upptäcker klockan 01:24 att en bil har åkt av vägen och nedför en slänt vid sidan av 

väg 441 . Bilen har kraschat mot ett träd. Föraren som sitter vid ratten är död. Polis som 

kallas till platsen gör en grundlig undersökning. De tycker att vissa omständigheter är 

misstänkta. T.ex. är bilens växel i friläge och föraren saknar säkerhetsbälte. När polisbilen 

passerade olycksplatsen en kvart före larmet syntes inga spår av någon olycka. 

Du är ny på jobbet, men på grund av resursbrist, får du på morgonen efter upptäckten, i 

uppdrag att ensam utreda hur olyckan har gått till. Till ditt förfogande har du alla data som 

samlats in på platsen. 

Den man som man funnit i bilen är också dess ägare. Det är mr. Stiff som hör hemma i den 

närbelägna orten Bonnatofta. 

 

Bilens hastighet vid trädet. 

Du vill börja med att ta reda på vilken hastighet bilen hade då den träffade trädet. På nätet 

finns data för de flesta bilmodeller och du letar reda på en tabell för den aktuella typen av bil. 

 

Hastighet i kontaktögonblicket (km/h) Intryckning av fronten (cm) 

8 0,5 

16 7,4 

24 21,1 

40 43,7 

 

Du ritar ett diagram och funderar över en lämplig funktion att anpassa till data. Det är ju 

viktigt att du gör ett noggrant jobb. Med hjälp av räknaren kan du göra regression och du 

väljer den modell som ger bäst anpassning.  

 

Funktion:___________________________________ 

Bilens front har tryckts in 32 cm. Din modell ger dig ett värde på den hastighet som bilen 

hade då den träffade trädet. 

 

Hastighet vid kraschögonblicket: _______________________________ 

 

Bilens hastighet vid vägkanten. 

Du börjar nu beräkna den hastighet som bilen hade då den lämnade vägen.  

Den sluttning som bilen passerade är täckt av gräs. Det finns hjulspår hela vägen ned till 

trädet, därför kan inte bilen ha ”flugit” ut över kanten utan den har haft markkontakt hela 

tiden. Trädet står mitt i sluttningen, som hela vägen ned lutar 35  mot horisontalplanet. Du 

vet att slänten lutar med 35  och att tyngdaccelerationen är 2/82,9 smg  så du kan 

beräkna accelerationen a. 

 

a = __________________________ 
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Efter lunch tar du itu med att bestämma hur lång tid det tog för bilen att rulla ned för 

sluttningen. 

När du vet den konstanta accelerationen kan du beräkna hastigheten å bilen rullar ned. 

För hastigheten gäller: 

t

vtvdta
0

0)(  

För sträckan gäller: 

t

dttvts
0

)()(  

Då du vet att sträckan bilden rullat nedför slänten är 5,2 m, bestämmer du tiden bilen rullat 

och vilken hastighet den hade vid krönet: 

  = __________________________________ 

 

 = _________________________________ 

 

Uppe vid vägen syns bromsspår men de slutar uppe på asfalten, ett par meter innan gruset 

sidan om vägen och där däckspåren leder nerför grässluttningen. 
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DEL 2: TIDPUNKTEN FÖR DÖDSFALLET 

Eftersom du nu är misstänksam ringer du för att få veta vilka medicinska uppgifter som finns 

om tiden för dödsfallet. En jäktad assistent säger att du måste räkna ut denna själv. Klockan 

02:10 var kroppens temperatur 30,8
o
 C och 02:50 då den anlände till sjukhuset var dess 

temperatur 30,2
o
C. Temperaturen ute var under natten 5 grader.  

Du vet inte vilken temperaturen varit under transporten till sjukhuset men, gör ändå en 

preliminär beräkning med hjälp av Newtons avsvalningslag: 

 

Denna ger: 

tk

omgivningomgivning eTTTtT )()( 0  

 

k är en konstant som beror på individen, T0 är starttemperaturen och Tomgivning är omgivningens 

temperatur. 

 

Preliminärt bestämd tidpunkt för dödsfallet: _________________________ 

 

Dina misstankar om att ett brott har begåtts är nu bekräftade. Du åker till olycksplatsen på väg 

441  och ser dig omkring. På den mjuka marken vid vägkanten finner du ett tydligt 

fotavtryck. Du undrar om det finns något samband mellan en människas skostorlek och 

hennes längd. I så fall kan du få veta något om skurken som tydligen har skostorlek 44.  

En promenadstig går från en punkt nära olycksplatsen. Den leder till det samhälle där mr. 

Stiffs hus finns. På stigen finns fotavtryck som stämmer med det som du fann på vägkanten. 

Du undrar om steglängden kan ge upplysning om hur lång en person är. Spåren på stigen har 

steglängd 82 cm. 

För att kunna använda de spår som du funnit på marken gör du två statistiska undersökningar. 

Du måste vara noga och samla in två stora material. För att bestämma sambandet mellan 

längd och steglängd måste man låta ett antal olika personer ta 10 steg från en vägg. 

Information från undersökningarna av 

fotavtrycken._____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



BILAGA 2 

 

 

DEL 3: BROTTSPLATSEN 

 

Du åker nu till mr. Stiffs hem. På gatan utanför hans hus träffar du grannen mrs. Nosy. Hon 

berättar att hon föregående kväll hört oväsen från mr. Stiff´s trädgårdsskjul. Hon tyckte sig 

höra någon ropa ”Fusk!” och därefter högljudda röster. Hon anger tiden till 19:55, utifrån det 

TV-program som hon just då såg på. Klockan 20:00 var allt tyst men hon såg att dörren till 

mr. Stiff´s hus var öppen. Hon stod bakom gardinen och tittade. När dörren en stund senare 

fortfarande var öppen gick hon dit och ropade men fick inger svar. Hon stängde dörren och 

återgick till att titta på TV.  

Skjulet är olåst och du går in. Därinne gör du flera intressanta fynd. Under arbetsbänken finns 

tillräckligt mycket hostmedicin för att kurera en hel elefanthjord. Under en kartong på golvet 

ligger två spelkort. Det ena är smutsigt och det finns ett skoavtryck på det. På golvet ligger 

också ett trasigt urglas och medan du studerar detta ser du att det finns fläckar på golvet. 

Dessa är varken gjorda av olja eller något annat material som skulle kunna finnas i ett skjul. 

Det är blod! 

Ett DNA-test kommer att så småningom ge besked om ifall blodet kommer från mr. Stiff. 

Detta resultat kan man dock inte få fram snabbt och du jobbar vidare med hypotesen att så är 

fallet. 

 

Under din utbildning har du fått lära dig att man kan få fram mycket information genom att 

analysera blodstänk.  

Man kan få veta: 

* vilken typ av vapen som använts. 

* var offret har befunnit sig. 

Mordvapnet. 

Först vill du bestämma vilket vapen som skadat eller dödat offret. För att göra detta mäter du 

bredden på blodstänken. De varierar en del i bredd vilket är förväntat. Det är vanligt att den 

kraft med vilken blodet skvätter varierar i tiden. Den kan börja försiktigt, öka, nå ett 

maximum och sedan minska igen. När det gäller skottskador kan den börja maximalt och 

sedan minska med tiden. 

Man kategoriserar blodstänken utifrån den vanligaste storleken. Fläckarna är oftast elliptiska 

till formen och det man mäter är ellipsens lillaxel.  

Mångårig forskning har visat att det finns ett samband 

mellan hastigheten hos det föremål som skadar och bredden 

på blodfläckarna. Du studerar mönstret av fläckar noga och 

för in dina resultat i en tabell. 

Dina tekniker fotograferar blodstänken på två ställen på 

golvet. Fotografiernas placering ritas in på en skiss av 

skjulet. 

Du använder fotografierna och mäter bredden på en fläck, sätter ett streck i kolumnen för 

avprickning och stryker över den studerade fläcken så att en fläck inte räknas två gånger. 

Fläckens 

bredd 
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Fläckens bredd B Avprickning Frekvens Relativ frekvens 

0,1 mm < B < 1,0 mm    

1 mm < B <  4 mm    

4 mm < B    

Totalt antal fläckar   100% 

 

 

Experterna är eniga om att vapen som träffar med låg hastighet (0 till 5 fps) vanligen ger 

fläckar med bredder som är minst 4 mm, medelhastighet (5 fps till 25 fps) ger fläckar med 

bredd 1 till 4 mm (vanliga vid slagsmål). Maskiner som rör sig med stor hastighet och kulor 

från skjutvapen (> 100 fps) ger fläckar som har bredder mellan 0,1 och 1 mm. Med 

utgångspunkt från detta kan man ge följande exempel inom respektive hastighetsområde: 
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Referenslinje 

Riktningsvinkel~ 

135o 

 Låg hastighet. Blodet droppar och träffar vanligen i 90
o
 vinkel. 

 Medelhastighet orsakas vanligen av knytnävar, klubbor, knivar, hackor o.dyl. 

 Hög hastighet orsakas av skjutvapen, explosioner eller maskineri.  

Din tabell ger en indikation om vilken typ av vapen som du letar efter. 

Jag tror att vapnet kan ha varit ________________________________________  

 

Var befann sig offret? 

Du börjar nu undersöka var i garaget som offret har befunnit sig. För att göra detta måste man 

i tur och ordning studera flera olika saker: 

1. Blodfläckarnas ”riktning”. 

2. Deras tvådimensionella utgångspunkt. 

3. Den vinkel under vilken blodet har träffat ytan, infallsvinkeln. 

4. Blodstänkens utgångspunkt. 

 

När en bloddroppe flyger genom luften drar ytspänningen ihop den till en sfär. När sedan 

droppen träffar en yta kommer infallsvinkeln att bestämma fläckens form, ju flackare infall 

desto mer avlång fläck. Den sida av fläcken som vetter mot infallsriktningen blir slät, medan 

motsatt sida blir ojämn. Om kraften är tillräckligt stor kan ytspänningen övervinnas och små 

droppar lösgöras. Dessa ger fläckar som kallas satellitstänk. 

Blodfläckarnas ”riktning”. 

När man skall bestämma den riktning som dropparna kommer från 

ritar man, utan att ta hänsyn till ojämnheter, in ellipser över fläckarna. 

I varje ellips drar man ut en förlängning av storaxeln. Vinkeln till en 

referenslinje, t.ex. en vägg i det undersökta rummet, bestäms för varje 

fläck. Då man bestämt en riktning för varje stänk, drar man ut linjer 

och undersöker var dessa skär varandra för att se var i rummet som 

offret har befunnit sig. Ibland ser man att det finns mer än en sådan 

skärningspunkt och man kan dra en slutsats av detta. 
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Stod, satt eller låg offret ned? 

 

Nu har du beräknat var, i horisontalplanet, som offret befann sig när han skadades. Härnäst 

vill du veta om han stod, satt eller låg ned vid tillfället. 

 

Träffvinkel 

 

               GOLV 
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Bredd/Längd 

Vinkel 

GOLV 

Ju större träffvinkel desto mer avlång blodfläck kan man förvänta sig. Det finns olika metoder 

för att avgöra sambandet mellan fläckarnas form och träffvinkeln. Du väljer att använda 

experiment och regressionsanalys kombinerat med geometriska beräkningar. 

För experimentet använder du följande utrustning: pappskiva, pipett eller sugrör, färgad mjölk 

och gradskiva. Låt droppar av mjölk falla mot skivan som du lutar i olika vinklar. Markera för 

varje fläck vilken träffvinkel du hade. Gör en tabell. 

 

Träffvinkel Lillaxel (bredd) Storaxel (längd) Bredd/Längd 

10
o 

   

20
o
    

30
o
    

40
o
    

50
o
    

60
o
    

70
o
    

80
o
    

 

 

Gör ett prickdiagram över dina data.  

 

Gör en regressionsanalys.  

 

För att få en uppfattning om vilken typ av funktion som du letar efter kan du studera denna 

bild: 
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Sambandet är en _____________________ funktion. 

 

Du har redan beräknat avståndet längs golvet mellan blodstänken och den (eller de) punkt(er) 

som de utgått ifrån. När du nu känner vinkeln mot golvet kan du avgöra från vilken/vilka 

höjder de kommit.  

 

 

 

 

 

Blodstänken säger att mordet gick till på följande sätt:_________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  
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DEL 4: VEM GJORDE DET? 

Det visar sig att Mr Stiff har spelat poker med fyra vänner dagen innan han dog. Han hade 

haft en osannolik tur de senaste gångerna som man spelat tillsammans och hade vunnit 

mycket pengar. Kan det rop ”Fusk!” som Mrs Nosey hört möjligen ha något med saken att 

göra? Du har ju hittat spelkort i skjulet. 

Du börjar nu att undersöka vad de fyra pokerspelarna har haft för sig vid den tidpunkt då Mr 

Stiff blev dödad. Av integritetsskäl uppger vi inte deras namn. Här är bilden som togs när de 

togs till förhör: 

 

Mr A 

Lämnar hemmet 

kl.19:45 och 

promenerar för att möta 

sin fru vid en buss som 

kommer kl. 20:23. Han 

hinner precis fram i tid 

och de åker sedan hem i 

sin bil som stått 

parkerad vid 

busshållplatsen. På 

vägen har han, när han 

passerat affären, sett 

mr.D. komma ut ur 

denna. Strax innan han 

passerar mr. Stiff´s hus 

möter han mr.B.

Mr B 

Kommer med en buss 

klockan 19:50. Han 

cyklar hem och 

anländer lagom till 

kvällskaffet klockan 

20:10. Han säger att 

han har mött mr.A på 

vägen. 

Mr C 

Har kommit med 

samma buss som mr.B, 

men han säger att hans 

cykellås krånglat så att 

han inte kom iväg 

förrän efter fem 

minuter. På vägen har 

han mött först D och 

sedan A. Han kommer 

hem vid samma tid som 

B. 

Mr D 

Besöker sin faster. Hon 

vill se på Aktuellt och 

ber honom att åka och 

köpa mjölk och grädde 

åt henne medan hon ser 

på TV. Han ger sig av 

när Aktuellt börjar och 

återkommer klockan 

20:10. Kvittot på 

inköpen visar att han 

passerat kassan kl. 

19:50. 

 

På kartan ser du att alla har färdats fram och tillbaka på samma gata. Eftersom denna är både 

rak och plan är det lätt för dig att göra ett väg-tid-diagram för den aktuella kvällen. 
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När du har ritat ditt diagram på ett korrekt sätt kan du genast se vem som är den skyldige. Du 

låter göra en husundersökning hos honom och finner då ett par skor med mönster som 

stämmer överens med det avtryck som fanns på spelkortet i mr. Stiff´s skjul. Det är dessutom 

avtryck av samma sko som du funnit nära olycksplatsen och på stigen in till samhället. 

När mr._______ konfronteras med dessa bevis bryter han samman och bekänner.  

Vem är den skyldige och hur gick dråpet till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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