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Sammanfattning  I många skolor sker matematikundervisning med hjälp av en 

lärobok. Det har dock visat sig att elever mister sin förmåga att 

samtala och diskutera matematik om undervisningen sker i för 

stor utsträckning genom en matematikbok (Boaler, 2001:123). 

Det förespråkas istället att elever får samarbeta med varandra 

eftersom de på så vis får möjlighet att se hur andra elever 

tänker och löser uppgifter (Taflin, 2008:46). Genom att 

använda kooperativt lärande inom matematiken får elever 

möjlighet att arbeta tillsammans eftersom 

undervisningsmetoden bygger på att alla elever i en grupp 

samspelar med varandra efter bestämda strukturer (Williams, 

Sheridan & Pralin Samuelsson, 2000:53). Studien genomfördes 

med en kvalitativ analys där videoinspelningar utgjorde 

materialet för empirin. Den insamlade empirin synliggjorde 
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Förord		

Matematiken kan ses som ett ämne som är styrt, där det viktigaste är att räkna rätt i 

matematikboken. Det var i alla fall så jag upplevde mina matematiklektioner genom 

alla skolår. För att komma bort från det ville jag få upp ögonen för andra 

undervisningsmetoder som kunde fungera som komplement till den traditionella 

matematikboken. Under min utbildning genomfördes en litteraturstudie som belyste 

olika undervisningsmetoder inom matematiken och på så vis kom jag i kontakt med 

kooperativt lärande. Kooperativt lärande var något som jag skapade ett intresse för 

och ville arbete mer med. Det resulterade i en aktionsforskning som sedan avslutats 

med denna studie. 	

 

Att tillämpa en kooperativ undervisning har fått mig att inse att matematiken inte 

behöver vara fyrkantig och strikt utan något som går att arbeta med på flera olika vis 

där gruppuppgifter är givande. Arbetet har även varit lärorikt ur flera perspektiv då 

jag har lärt mig mer om kooperativt lärande. Jag har också utvecklat en förståelse för 

hur en forskare arbetar och framförallt fått en förståelse för hur jag kan arbeta med 

mina elever i klassrummet. Jag vill också passa på att tacka alla inblandade personer 

som har gjort studien möjlig att genomföra. Framför allt ett stort tack till de elever, 

lärare och rektorer som medverkat och gett mig tillåtelse att utföra min studie. Jag vill 

även tacka mina handledare och kurskamrater som stöttat, väglett och kommit med 

kloka tankar genom hela arbetsprocessen.  

Anna Ek  
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1	Inledning	

Människor ställs dagligen inför problem, såväl stora som små, där alla på ett eller 

annat vis måste lösas. För att bli en bra problemlösare behöver strategier, metoder och 

lösningsförslag befästas vilket kan påbörjas under matematiklektioner i skolan. I 

dagens skolor ligger matematikböckerna oftast som grund för undervisningen och är 

ett vanligt hjälpmedel i undervisningssammanhang, men det kan skapa negativa 

aspekter. Om en matematikbok används i stor utsträckning kan det medföra att 

eleverna upplever svårigheter med att lösa uppgifter där en diskussion förväntas 

eftersom matematikböckerna sällan innehåller öppna problemlösningsuppgifter 

(Boaler, 2001:123). Matematikböckerna har även fått kritik eftersom elever arbetar 

mycket självständig och mister viktiga diskussioner (Skolinspektionen, 2009:8).  

 

För att utveckla elevers förmåga att arbeta med öppna frågor och diskussioner belyser 

studien kooperativt lärande i matematikundervisningar. Ett kooperativt lärande 

sammanfattas enligt Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017:22, 88) som en 

träning av samarbetet mellan elever där de får möjlighet att hjälpa varandra i 

matematiken genom gemensamma diskussioner. Kortfattat beskrivs det även som ett 

samlingsbegrepp när elever samspelar med varandra i grupper efter bestämda 

strukturer (Williams, Sheridan & Pralin Samuelsson, 2000:53). Kooperativt lärande 

har visat sig bidragit med goda resultat under flera sammanhang. 

Undervisningsmetoden har bland annat utvecklat elevers innehållskunskaper som 

visats leda till att elever presterar bättre jämfört med om ett kooperativt lärande inte 

tillämpas (Kaldi, Filippatuo & Anthopoulou, 2014:632). Det finns fler studier som 

berör fördelarna med att tillämpa kooperativt lärande i undervisningssammanhang. I 

en sammanfattning av 158 kooperativa studier framgår det att effekten av 

undervisningsmetoden bidrog till bättre prestation hos eleverna jämfört med om de 

arbetade individuellt. Alla tillfällen där eleverna utförde en kommunikation bidrog det 

till flera positiva aspekter till skillnad ifrån när eleverna inte fick uttrycka sig verbalt 

tillsammans med andra (Johnson, Johnson & Stanne, 2000:10-11). Förutom att elever 

presterar bättre när de undervisades kooperativt förbättrar de även sina förmågor i att 

kommunicera och samarbeta med andra eftersom de är tvungna att integrera med 

varandra (Hossain & Tarmizi, 2012:111-112). När elever kommunicerar med 
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varandra får de även chans att förklara hur de tänker genom att presentera sina åsikter 

och lösningar vilket är utvecklande. Vidare har även Ozsoy och Yildiz (2004: 53-54) 

kommit fram till ett liknande resultat där det framgår att kooperativ undervisning 

bidrar till att eleverna blir duktiga på att samarbeta tillsammans med sina 

klasskamrater.  

 

1.1	Problemformulering		

När matematikböcker tillämpas i stor utsträckning i undervisningssammanhang visade 

det sig att elever missar viktiga diskussioner (Skolinspektionen, 2009:8). Däremot har 

kooperativt lärande inom matematiken visat positiva resultat då elevers prestation 

ökade, kommunikationen mellan eleverna var givande och eleverna blev duktiga på 

att samarbeta (Hossain & Tarmizi, 2012:111-112; Johnson, Johnson & Stanne, 

2000:10-11). Däremot belyser de nämnda studierna inte hur eleverna samarbetade 

vilket utgör en problematik. Den kooperativa undervisningsmetoden framstår som en 

givande metod men det är svårt för lärare att veta på vilka sätt den är gynnande 

eftersom det sällan beskrivs hur samarbetet mellan eleverna synliggörs. Det skrivs 

enbart fram att de blir bättre, men inte vad det var som utgjorde det goda samarbetet. 

Det är i dagsläget svårt för lärare att veta hur elever hjälper varandra för att lösa en 

matematisk problemlösning när ett kooperativt lärande tillämpas. Om en lärare inte 

vet på vilka olika sätt samarbete mellan elever kan ske på är det i sin tur svårt att 

uppmärksamma och stötta elever i hur ett bra samarbete kan se ut. Om lärare blir 

medvetna om hur elever samarbetar kan de belysa de faktorerna för eleverna när 

kooperativt lärande ska tillämpas. På så vis kan pedagogerna synliggöra för eleverna 

vad de bör tänka på för att främja ett bra samarbete mellan gruppmedlemmarna och 

förhoppningsvis uppnå ett bättre resultat.  

 

1.2	Syfte	och	frågeställning	

Syftet är att utveckla kunskaper om hur den kooperativa undervisningsmetoden 

påverkar elevers samarbetsförmåga i matematiken, med särskilt fokus på 

grundskolans år 4-6. 
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Utifrån syftet har en frågeställning formulerat som följande lyder: På vilka sätt 

synliggörs samarbete mellan elever under problemlösande aktiviteter när kooperativt 

lärande tillämpas? 

 

2	Bakgrund	 
I bakgrunden ges en presentation av tidigare forskning i en specifik ordningsföljd. 

Först beskrivs matematiken generellt där det framgår vilken betydelse den har för 

samhället och skolan där valda delar av styrdokumenten också inkluderas. Sedan 

riktar studien in sig på problemlösning inom matematiken vilket gör att begreppet 

definieras och tidigare forskning belyser hur problemlösningar tillämpas i skolorna. I 

studien finns det ett intresse av hur elever samarbetar när de löser problem 

tillsammans. Det i sin tur utgör att en rubrik om samarbete där det framgår hur elever 

påverkas av att arbeta ihop. Däremot har studien en inriktning på ett specifikt 

samarbete, nämligen hur elever samarbetar inom ett kooperativt lärande, vilket har 

skapat en underrubrik i form av kooperativt lärande. För att samarbetet mellan 

eleverna inom kooperativt lärande skulle ske med bästa möjliga förutsättningar 

avslutas bakgrunden med att presentera de gruppkonstruktioner som det kooperativa 

lärandet bygger på. 	

	

2.1	Matematikens	betydelse	i	samhället	och	skolan	

Det finns olika sätt att se på matematik men de vanligaste uppfattningarna är att det 

ses som ett medel för kommunikation, ett sätt att se på vetenskap, ett hantverk eller 

som ett hjälpmedel i många mänskliga verksamheter. Symbolspråket är även 

internationellt vilket gör att forskare världen över kan kommunicera och diskutera 

lösningar som alla förstår (Grevholm, 2014:14). Nationalencyklopedin definierar 

matematiken som vetenskap för problemlösningar som ska vara generella och kan 

användas i många situationer där en logisk tillämpning av resonemang finns. I 

grundskolan betraktas ofta ämnena svenska, engelska och matematik som kärnämnen 

även om de aldrig formellt betraktats som detta i någon läroplan, men matematiken 

ses som ett av de viktigaste skolämnena. Det finns många argument som styrker att 

matematiken är viktig, forskning lyfter fram att det bör tillämpas eftersom det tränar 
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vårt logiska tänkande. Matematiken får även elever att anstränga sig vilket skapar 

förberedelse till det kommande vuxenlivet där vi hela tiden möts av krävande 

utmaningar (Bjerneby Häll, 2006:16).  

 

Det visar sig att matematiken är ett viktigt ämne som går att tillämpa världen över. 

Däremot gäller det att elever får chans att uttrycka och diskutera matematik, vilket 

även Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 

2018) lyfter fram. Undervisningarna ska syfta till att eleverna ska lära sig 

matematikens uttrycksformer och få träna på att föra diskussioner. Undervisningen 

ska också väcka intresse hos eleverna och få dem att skapa tilltro till sin egen 

matematiska förmåga. Matematiken i skolan är även till för att eleverna ska få 

utveckla kunskaper att formulera och lösa problem (Skolverket, 2018:54). När detta 

sker ska även eleverna få chansen att pröva och omsätta sina idéer i handling, vilket 

kan ske under problemlösande aktiviteter. Förutom argument för matematikens syfte 

presenterar styrdokumenten olika förmågor som eleverna ska träna på under deras 

skolgång. Förmågorna som berör ämnet matematik är att eleverna ska formulera och 

lösa problem, föra och följa matematiska resonemang samt samtala, argumentera och 

diskutera kring problemlösningar (Skolverket, 2018:55). När dessa förmågor utövas i 

klassrummen ska eleverna ges möjlighet att göra detta både individuellt och 

tillsammans med andra.  

  

2.2	Problemlösning	

Problemlösning är ett begrepp som ständigt cirkulerar i skolan och något som Lgr 11 

(skolverket, 2018:55) kräver att eleverna ska arbeta med. Det kan visserligen vara 

svårt att sätta ord på den exakta definitionen av begreppet eftersom det används på en 

rad olika vis (Mouwitz, 2007:61). Men en forskningsstudie definierar 

problemlösningsuppgifter som något som skall leda till en okänd situation för den 

som löser uppgiften, det ska inte vara givet för eleven hur han eller hon ska gå tillväga 

(Krulik & Rudnick 1989, refererad i Evans, Ardito, & Kim, 2017:30). Det betyder att 

en problemlösningsuppgift inte behöver ha en specifik utformning eftersom alla 

individer uppfattar problem på olika vis. Det är en relation mellan uppgiften och 



8	
	

personen som ska lösa den som avgör om uppgiften klassas som en problemlösning 

eller inte. Det viktiga är dock att uppgiften inte går att lösa med hjälp av en intränad 

standardmetod som eleverna kan på rutin, då ses det inte längre som ett problem 

(Mouwitz, 2007:61). Däremot ska en problemlösningsuppgift kunna lösas med hjälp 

av tidigare förkunskaper som eleverna har med sig (Krulik & Rudnick 1989, refererad 

i Evans, Ardito, & Kim, 2017:30). En problemlösningsuppgift kan även ses som en 

process där eleven måste förstå vad problemet är, göra upp en plan på hur uppgiften 

kan lösas, för att därefter utföra sin plan och sedan blicka tillbaka och granska 

metoden (Polya, 1945, refererad i Evans, Ardito, & Kim, 2017:30).  

 

Det framgår dock i en licentiatavhandling att elever arbetar för lite med 

problemlösningsuppgifter. Det förekommer i stora utsträckningar att elever arbetar 

med de enklare uppgifterna i matematikböckerna och undgår i vissa fall de mer 

krävande och utmanande problemlösningarna (Sidenvall, 2015:32). Forskning belyser 

att många lärare har delade meningar om problemlösningsuppgifter i skolan. Lärare 

argumenterar för att de själva upplever det som något svårt samtidigt som det är 

komplicerat att urskilja kunskapen hos eleverna när de arbetar med problemlösningar 

(Kelly, 2016:3). Men att undgå uppgifterna är inte lösningen på problemet. Det är 

oerhört viktigt att elever får utöva och arbeta med problemlösningar i matematiken 

eftersom vår vardag består av att lösa olika sorters problem, vilket betyder att det är 

något som måste tillämpas i skolan (Kelly, 2006:187).  

 

2.3	Samarbete	

Att arbeta i grupp och låta elever samarbeta ses ofta som något positivt. Grupparbeten 

inom problemlösningar i matematik skapar motivation hos elever samtidigt som olika 

kunskapsnivåer är gynnande. Det lyfts också fram att samarbete är bra då elever har 

olika idéer vilket leder till att flera lösningsalternativ uppmärksammas. När de olika 

lösningsalternativ kommer fram är det viktigt att belysa de olika uppfattningarna som 

elever har kring problemlösningar eftersom de kan bidra till insikter att det finns fler 

sätt att lösa uppgifter på än vad de själva brukar tillämpa (Ahlberg, 1995:40. 43-44). 

Det är även något som framgår i Taflins (2007:46) doktorsavhandling. Där lyfter hon 

fram att de samtal som skapas när elever samarbetar under en problemlösning 
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utvecklar deras matematiska kunskaper. Det är inte bara gynnande att lyssna på 

andras lösningar, det är minst lika givande att elever får presentera sin egen lösning 

inför andra och på så vis hitta en argumentation för sin strategi. Det framgår då att det 

både är viktigt att lyssna på andra och att framföra sin egen lösning. Vidare lyfts de 

olika kunskapsnivåerna upp igen som något positivt när elever ska integrera och 

samarbeta med varandra. I Starks (2008:39) studie framgår det att elever som befinner 

sig på olika kunskapsnivåer är gynnande när ett samarbete ska ske. Då kan elever 

stegvis förklara för varandra vad det matematiska problemet innebär vilket framförallt 

är en stor hjälp för de lågpresterande eleverna. Samarbete bidrar även till att eleverna 

förlitar sig på varandra och ställer frågor inom sin arbetsgrupp istället för att vända sig 

till sin lärare när de behöver hjälp.  

 

Däremot behöver inte samarbete bara generera positiva aspekter, vidare lyfts det både 

för och nackdelar när elever samarbetar med problemlösningar inom matematiken. I 

Berry och Nymans (2002:643 - 644) studie delades elever in i par där en öppen 

problemlösning skulle lösas under en längre tid. Resultatet visade att många elever 

upplevde arbetet som givande. De var positivt inställda och kände att det var skönt att 

de kunde hjälpa varandra. Eleverna upplevde att de kunde komplettera varandra 

eftersom de var bra på olika saker och på så vis kunde de utveckla sina 

problemlösningsförmågor. Däremot belyser studien även nackdelar som elever ville 

lyfta fram. Vid några tillfällen upplevde eleverna att de uppfattade 

problemlösningsuppgiften olikt vilket kunde leda till att de ibland blev oense om vem 

som hade rätt eller fel (Berry & Nyman, 2002:645-646). Ytterligare en negativ aspekt 

som bör belysas kring samarbete är att det kan vara svårt att få alla elever att delta. 

Oftast är det en eller två gruppmedlemmar som för arbetet framåt medan övriga elever 

inte är delaktiga och utvecklar följaktligen inte sina matematiska förmågor (Karlsson 

& Kilborn, 2015:233).  

 

2.3.1	Kooperativt	lärande		

Kooperativt lärande är ett samlingsbegrepp som används när elever samspelar med 

varandra i grupper efter bestämda strukturer. Det sätts krav på eleverna där det 

förväntas att alla i gruppen diskuterar, argumenterar och hjälper varandra (Williams, 

Sheridan & Pralin Samuelsson, 2000:53). Vidare gör Roger och Johnson (1994:1-2) 
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en beskrivning av kooperativt lärande i deras studie där de definierar 

undervisningsmetoden genom att eleverna bör ha ett individuellt område att ansvara 

för. Elevgrupperna ska även sträva efter samma mål och för att nå dit är 

gruppmedlemmarna ömsesidigt beroende av varandra. När målet nås gynnas eleverna 

av deras samarbete och alla i gruppen belönas. Roger och Johnson (1994:1-2) 

fortsätter sin definition om kooperativt lärande genom att poängtera att uppgifterna 

som elevgrupperna ska lösa inte går att fullfölja om inte alla gruppmedlemmar bidrar 

med sitt ansvarsområde. Det i sin tur utgör att eleverna är positivt beroende av 

varandra.  

 

Inom kooperativt lärande finns det fem grundpelare som kan ses som riktmärken som 

måste fullföljas för att arbetet ska klassas som kooperativt. De fem olika stegen 

presenteras i Johnson & Johnsons (2001:14-16) studie vilket följande är positive 

interdependence, individual accountability, face-to-face promotive interaction, social 

skills och group processing. 

 

 Positive interdependence (ömsesidigt beroende), innebär att alla elever i gruppen är 

kopplade till varandra vilket gör att en elev inte kan lyckas utan att de övriga 

gruppmedlemmarna är delaktiga (Johnson & Johnson, 200:13).  

 

Individual accountability (individuellt ansvarstagande), innebär att den enskilda 

individens prestation utvärderas och förmedlas till gruppen. Det viktiga är att varje 

gruppmedlem utvecklas till en starkare individ och tar ansvar för sin delaktighet 

(Johnson & Johnson, 2001:14). 

 

Face-to-face promotive interaction (stödjande interaktioner), betyder att alla deltagare 

i gruppen uppmuntrar och stöttar varandra för att slutföra och nå det gemensamma 

målet, eleverna främjar varandras lärande (Johnson & Johnson, 2001:14-15). 

 

Social skills (social förmåga), betyder att elever yttrar sig och kommunicerar med 

varandra, vilket i sin tur ökar elevernas prestation samtidigt som en positiv anda 

tenderar att skapas i gruppen (Johnson & Johnson, 2001:15). 
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Group processing (återkoppling/reflektion) kan ses som en gruppreflektion där 

elevernas prestation utvärderas. Där kan de lyfta deras framgångar samt vad som 

behöver förbättras till nästa gång. Det blir en analys av deras grupprestation (Johnson 

& Johnson, 2001:16).  

 

Resultatet av att använda kooperativt lärande ses i många fall som positivt och 

givande. I Barczis (2013, s.67-69) studie var syftet att undersöka effekten av elevers 

utveckling av deras problemlösningsförmåga när den kooperativa 

undervisningsmetoden tillämpades. Vidare presenterades resultatet vilket visade att 

många elever utvecklade sitt individuella tänkande. Eleverna i klassen 

kommunicerade också mer med sina gruppmedlemmar, inklusive de elever som 

annars klassades som blyga. Det visade sig att eleverna vågade dela med sig av sina 

lösningar samt att de ställde många frågor till varandra, vilket var en förbättring 

jämfört med hur eleverna arbetade innan den kooperativa undervisningsmetoden 

användes (Barczis, 2013:73-74). Det har gjorts fler jämförelser när elever arbetar 

kooperativt respektive inte. I Tarims (2009:332-336) studie visade det statistiskt 

signifikanta resultatet att de elever som fått arbeta kooperativt i genomsnitt presterade 

bättre på de tilldelade efter testerna jämfört med kontrollgrupperna som inte hade 

arbetat kooperativt. Det visade sig även att alla eleverna deltog i uppgiften och blev 

bättre på att samarbeta med varandra när de fick arbeta kooperativt. Vidare stärker 

Hossain och Tarmizis (2013) studie att elever presterar bättre när de fick arbeta 

kooperativt. Deras resultat visade att medelvärdet var bättre för de elever som hade 

arbetat kooperativt jämfört med de elever som inte gjorde det. Resultatet visade också 

att eleverna som arbetar kooperativt aktiverades på ett sådant sätt att de kunde 

tillämpa bra problemlösningsmetoder och kunde därmed lösa problemen bättre än de 

övriga eleverna (Hossain & Tarmizi, 2013). 

 

2.3.2	Gruppkonstruktioner	inom	ett	kooperativt	lärande	

Grupper kan konstrueras på olika vis men det som definierar en grupp är att den 

består av minst två personer som samarbetar och integrerar med varandra (Thornberg, 

2013, s. 17). Inom kooperativt lärande är gruppsammansättingen en viktig del och kan 

göras på olika vis beroende på lärtillfälle (Kagan & Stenlev, 2017:24-25). Den 
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vanligaste och mest förekommande gruppen är hemgrupper som sedan kan varieras 

med informella grupper. Hemgrupper används vanligtvis när elever ska arbeta med ett 

kooperativt lärande under en längre tid vilket brukar motsvara en period på fyra till 

sex veckor. Där är gruppmedlemmarna noga utvalda av läraren som bör ha identifierat 

elevernas prestation och på så vis skapat heterogena grupper. De informella grupperna 

kan ses som ett komplement till hemgrupperna. Där är sammansättningen 

slumpmässig och används vid enstaka tillfällen för att skapa variation gentemot 

hemgrupperna. Om det inte ges möjlighet till att skapa hemgrupper som varar under 

en längre tid rekommenderas det att skapa nya hemgrupper till varje tillfälle istället 

(Kagan & Stenlev, 2017:24-25).  

 

Den viktigaste byggstenen i gruppkonstruktioner inom kooperativt lärande är 

heterogena grupper. Om hemgrupperna skapas i syfte att vara under en längre period 

eller enbart vid ett lärtillfälle är inte den mest avgörande faktorn. Det essentiella är 

istället att skapa grupper som i största möjliga mån innefattar en varierad 

kunskapsnivå. Alla elever i grupperna gynnas av en varierad kunskapsbredd, de 

eleverna som upplever uppgiften som svår kan få hjälp att utveckla sin förståelse tack 

vare sina gruppmedlemmar och får då möjlighet att kan komma upp i den proximala 

utvecklingszonen. Medan de kunskapsmässigt starka eleverna istället får möjlighet att 

utveckla sin förmåga att omstrukturera och formulera sin förståelse inför andra 

(Kagan & Stenlev, 2017:24-25).  

 

3	Det	sociokulturella	perspektivet	som	teoretisk	ramverk	 
När människor uttrycker sig om sociokulturella teorier inom lärande är det vanligt att 

det ses som besläktade teorier som innefattar hur vi lär oss och utvecklas. Det är även 

möjligt att påstå att alla teoretiska ramverk som riktar in sig på de sociokulturella 

perspektiven inom lärande har sin grund i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten 

(Jakobsson, 2012:152-153). Vygotskij påstod att människans egenskaper till tänkande 

och hjärnans avancerade kunnande är förmågor som går att utveckla. Hur våra 

förmågor i att skriva, läsa och räkna kan utvecklas ligger till grund för den 
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sociokulturella teorin. Vygotskij lyfter begreppet mediering, vilket innebär att 

människor behöver använda sig av olika typer av redskap både materiella och 

språkliga för att utvecklas och förstå sin omvärld. Det medierande redskapet kan då 

användas för att förmedla information om kunskap. Det största medierade redskapet 

är vårt språk, både det talade och det skriftliga, eftersom kommunikationen mellan 

människor bidrar till att vi kan få en djupare förståelse. Hur människor tar till sig de 

olika medieringsverktygen (bland annat språket) heter appropriering vilket också är 

ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö,2014:298, 303). 

Förutom mediering och appropriering finns fler begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som bör lyftas fram, vilket följande är utvecklingszonen och den 

proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen riktar in sig på att människor ständigt 

är under utveckling och att människor skapar inlärningsmiljöer. Det i sin tur innebär 

att människor besitter potential att utföra prestationer som de egentligen inte kan göra 

(Körling, 2012:9–10). Vygotskij uppmärksammade att elever ständigt befinner sig i 

en utveckling av deras egen kompetens. Elever klarar av att lösa uppgifter på egen 

hand men den utvecklingen sker enbart på en viss svårighetsgrad, vilket då är 

utvecklingszonen (Säljö,2014:305-306). För att utvecklas ännu mer som individ 

behöver människor ta sig till den proximala utvecklingszonen, där behövs det 

stöttning och vägledning från en kamrat eller vuxen för att fullfölja en uppgift. Den 

stöttningen som sker kan enligt Vygotskij (1999:329) vara att få hjälp av ledande 

frågor, en hjälp till att påbörja uppgiften eller att få ett exempel på en liknande 

lösning. Den stöttningen kan ske mellan lärare och elever men även enbart mellan 

elever och kan bidra till att barnen lär sig sådant som de inte kunde tidigare. Säljö 

(2014:305-306) betonar även att den stöttningen som med hjälp av en annan persons 

kunskaper kallas inom det sociokulturella perspektivet för scaffolding.  

 

 

Det är begreppen proximal utvecklingszon och scaffolding som är grundsynen inom 

det sociokulturella perspektivet. Vygotskij (1999:330- 331) lyfter fram att barn klarar 

av att utföra fler saker när de samarbetar med andra jämfört med om de arbetar 

självständigt. Barn blir klokare och starkare individer om de sätts i arbete där 

samarbete ingår, de kan då höja sig till ytterligare en nivå. När människor samarbetar 

utvecklar alla individer sina kunskaper. Jakobsson (2012:159) lyfter fram att de 
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mindre erfarna får stöttning av gruppmedlemmarna för att ta sig framåt och utvecklas, 

medan de elever som är mer erfarna och har mer kunskap utvecklas när de får 

förklara, diskutera och argumentera för andra.  

 

 

Sammanfattningsvis betyder begreppet mediering hur vi kan förmedla kunskap och 

information till varandra. Vi människor behöver olika redskap för att klara oss och 

språket ses oftast som det viktigaste redskapet inom mediering. Appropriering 

används för att förklara hur vi är mottagliga och tar till oss de olika verktygen. 

Utvecklingszonen innebär att elever arbetar självständigt och enbart kan utvecklas på 

en begränsad nivå. Den proximala utvecklingszonen innebär att människor hjälper 

varandra att nå kunskaper som de tidigare inte hade. Medan scaffolding betyder 

stöttning. Detta är det sociokulturella perspektivets nyckelord och är en teori som kan 

knytas an till studien. Studien bygger på hur barn samspelar, stöttar och lär av 

varandra, vilket speglar Vygotskijs teorier. Resultatet i studien kommer baseras på det 

sociokulturella perspektivet med fokus på de nämnda begreppen eftersom det är hur 

elever samarbetar som står i fokus.  

 

4	Metod 

I följande kapitel har en metod för studien skrivits fram. Där redovisades de urval som 

gjordes, hur de etiska principerna behandlades, hur datainsamlingen av empirin 

gjordes samt hur analysen av studien gick till.  

 

4.1	Metodologisk	ansats	

Studien riktade in sig på att undersöka hur samarbetet synliggjordes mellan elever när 

de arbetade kooperativt i matematiken. Den forskningsansats som användes utgjorde 

en kvalitativ analys eftersom arbetet strävade efter att tolka och beskriva det som 

skedde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:43). Det innebär då att en 

förståelse har skapats utifrån den insamlade empirin som har analyserats. Empirin 

bestod av insamlade videofilmer som transkriberades. Transkriberingarna gjordes för 

att göra jämförelser mellan de olika filmerna (Denscombe, 2016 384-385). Analysen 

utgick även ifrån sociokulturella begrepp som sedan skapade teman till resultatet.  
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4.2	Urval	och	etiska	aspekter		

Empirin som samlades in till studien genomfördes i en fjärdeklass tillhörande en F-9 

skola i södra Sverige. Klassen utgjorde ett elevantal på 20 barn varav 18 elever deltog 

i undersökningen. Skolan där empirin hämtades ifrån är vald utifrån ett strategiskt 

bekvämlighetsurval vilket innebär att den fanns nära till hand vilket var en 

tidssparande faktor (Denscombe, 2016:77).  

 

I forskningsstudier är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna för att skydda 

de medverkande personerna. Vetenskapsrådet (2002:6-14) belyser fyra kategorier som 

forskare bör informera de deltagande individerna om, vilket följande är informations- 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes när 

jag berättade för eleverna att en studie skulle genomföras och bedrivas i deras 

matematikundervisning. Det framgick även varför studien skulle genomföras och att 

deras medverkan skulle vara grunden till den insamlade empirin. Det skickades också 

ut information i form av en etikblankett (bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare. 

Blanketten förmedlade information om vad som skulle ske, samt att projektets 

dokumentation i form av videoinspelning var frivillig för eleverna. Vårdnadshavarna 

fick skriva på ett skriftligt medgivande om deras barn fick medverka eller inte i 

studien. På så vis genomfördes även samtyckeskravet eftersom vårdnadshavarna fick 

ta ställning till om deras barn skulle medverka eller inte. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes också då alla medverkande förblev anonyma och avidentifierade. För att 

försäkra eleverna om att ingen fick åtkomst till filmerna under inspelningens gång 

låstes ipads och datorer in i ett skåp. Eleverna försäkrades också om att filmerna 

enbart skulle användas i ett forskningssammanhang samt att alla filmer skulle raderas 

efter att materialet inte längre behövdes. Det i sin tur gjorde att information gällande 

nyttjandekravet framkom.  

 

4.3	Genomförande	och	Datainsamling 

Studien ska svara på hur elever samarbetar när den kooperativa 

undervisningsmetoden tillämpas i matematiken när elever arbetar med 

problemlösningsuppgifter. För att få svar på frågan samlades empiri in när elever 
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arbetade utifrån ett kooperativt lärande med problemlösningar i matematiken med 

inriktning på programmering. Eleverna var indelade i sex grupper med tre 

medlemmar i varje grupp. Grupperna var indelade utefter elevernas olika 

kunskapsnivåer för att forma heterogena grupper. Uppgiften gick ut på att eleverna 

skulle programmera en miniatyrrobot som heter Blue-Bots till rätt ruta i ett rutnät 

(bilaga 2). För att lösa uppgiften blev eleverna tilldelade olika roller som kallades för 

dragare, räknare och styrare. Dragare hade i uppgift att dra en lapp ur en burk och 

läsa upp vad som stod på den. Det kunde exempelvis stå: Negativa tal: Programmera 

Blue-Boten till rutan där svaret är: -1. (bilaga 3). Den elev som var gruppens räknare 

ansvarade för att räkna ut det negativa talet, algebraiska uttrycket eller ekvationen 

som fanns på rutnätet, för att sedan se till att uppgiften på rutnätet stämde överens 

med svaret på lappen som de hade dragit. Det var räknaren som pekade ut vilken ruta 

Blue-boten skulle programmeras till. Den som var styrare ansvarade för att Blue-

Boten blev programmerad till rätt ruta i rutnätet, den personen ansvarade för att 

knapptrycken gjordes rätt. De olika ansvarsområdena skiftade under lektionens gång 

för att alla skulle få chansen att testa på de olika rollerna. Denna process arbetade 

eleverna med under ett flertal matematiklektioner. Mellan varje ny lektion fick 

eleverna samtala i sina grupper om hur arbetet fungerade förra gången och hur de 

kunde utvecklas och bli bättre inom gruppen.  

 

För att få svar på frågeställningen hur samarbetet synliggjordes mellan eleverna 

samlades empirin in i form av videoinspelningar. Genom filminspelningar kunde 

elevernas arbete synliggöras med både bild och ljud vilket framförde både det verbala 

och det kroppsliga språket. Filminspelningarna kunde även lagra stora mängder 

information vilket annars skulle vara svårt att bevara i minnet. Att ha den insamlade 

empirin sparad som videofilmer underlättade även arbetet av analysen eftersom det 

gavs möjlighet att backa tillbaka för att se och höra valda sekvenser igen. Bjørndal 

(2005:72) belyser även fördelarna med videodokumentation då ett flertal detaljer kan 

uppmärksammas och synliggöras. De filmer som studien bygger på visade upp en stor 

rikedom av detaljer som utgjorde ett viktigt material till resultatet. Det gick även att se 

en helhet i en viss situation tack vara de inspelade sekvenserna.  
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Videofilmerna som studien bygger på utgjorde en tid på ungefär två timmar som i sin 

tur fördelades över 16 olika filmer. Filmerna hade en varierad tid där den längsta 

varade i 33 minuter medan den kortaste filmen varade i tre minuter. Videofilmerna 

spelades in när eleverna arbetade utifrån ett kooperativt lärande i mindre grupper med 

tre deltagare. De flesta elevgrupper var utspridda i olika lokaler för att uppnå bästa 

möjliga ljudupptag och på så vis undveks störande bakgrundsljud (Bjørndal, 

2005:75). Samtliga filminspelningar gjordes med Ipads eller med en dator i en 

stationär placering. Att ha kameran i en fast placering kan utgöra att eleverna känner 

sig mer bekväma än om en rörlig kamera skulle tillämpas. Det är även bra att undvika 

allt för rörliga filmer då det kan skapa ett oroligt intryck och materialet kan bli svårt 

att granska (Bjørndal (2005:75). 

	

	4.4	Analysmetod	och	urval	av	empirin		

Empirin har analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på 

begreppen mediering, appropriering, den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding. Genomförandet av analysen byggde på Denscombes (2016:392-393) 

innehållsanalys där olika steg har används för att utföra bearbetningen. De olika 

stegen var: ett första urval, hitta och markera händelser som kunde kopplas till 

begreppen och slutligen analysera de mönster som hittades. Analysen inleddes med 

ett första urval där de 16 olika filmerna tittades igenom. Det visade sig att några 

filmer inte var användbara då ljudkvalitén inte var tillräckligt bra, vilket resulterade i 

att tre filmklipp exkluderades. När det första urvalet var gjort återstod det 13 filmer 

med en sammanlagd tid på 1 timme och 26 minuter. För att veta vilka delar i 

videoinspelningarna som skulle plockas ut för en analys valde jag att fokusera på de 

fyra begreppen utifrån det sociokulturella perspektivet. När händelser som innefattade 

något av begreppen mediering, appropriering, proximala utvecklingszonen eller 

scaffolding uppmärksammades noterades tiden för händelsen i videofilmerna. För att 

gå vidare med de noterade händelserna påbörjades en sökning efter återkommande 

mönster. För att hitta mönster granskades de utvalda sekvenserna som var kopplade 

till det sociokulturella perspektivet. För att hitta mönster bestämdes det att en 

händelse om återkommer och upprepas minst tre gånger utgör ett mönster. De 

händelser som återkom i filmdokumentationen skapade tre olika rubriker som 
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resultatet kunde baseras på. Rubrikerna var uppmuntran, utmaning och deltagande 

som är samlingsnamn för varje återupprepat mönster. De tre olika rubrikerna som 

speglar resultatet innehöll mönster som pekade åt samma resultat och kunde ingå 

under samma kategori. När materialet hade plockats ut och rubriker hade skapats 

transkriberades de utvalda sekvenserna i syfte att framställa kommunikationen på ett 

tydligt sätt för att få en bra överblick.  

5	Resultat		

I det här kapitlet kommer studien redogöra för det resultat som tagits fram genom 

analyser av det empiriska materialet. Resultatet har analyserats utifrån det 

sociokulturella perspektivet med fokus på mediering, appropriering, den proximala 

utvecklingszonen och begreppet scaffolding. Resultatet är även ställt i relation till 

studiens syfte och frågeställning där fokus framförallt har riktat in sig på att 

synliggöra hur elever samarbetar när de arbetar utifrån ett kooperativt lärande. Det 

empiriska materialet har granskats, transkriberats och rubriker har fastställts utifrån 

återkommande mönster. De tre rubrikerna som har tagits fram kommer vara 

resultatets underrubriker i form av uppmuntran, utmaning och deltagande.  

 

5.1	Uppmuntran	

Ett flertal inspelade videofilmer uppmärksammade mönster där elever stöttade 

varandra genom uppmuntran. Uppmuntran skedde i olika situationer i olika former 

med både tydliga stöttningar men även i en mer diskret form med hjälp av 

kroppsspråk. Stöttningen i form av uppmuntran utfördes både när elever uppvisade en 

osäkerhet men även när de utförde något bra som förde arbetet framåt. Stöttningen 

som gjordes bidrog även till att eleverna använde mediering, i första hand språket, 

med även kroppsspråket som jag tidigare nämnt. Utdraget nedan visar ett exempel där 

eleverna har fiktiva namn i form av deras tilldelade roller, vilket följande var dragare, 

räknare och styrare.  
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Elev räknare – Vi ska till den här rutan (pekar på 8 * 3 – 1) 

Elev styrare – Mmm okej. 

Elev räknare – Men testa att backa Blue-Boten istället 

Elev styrare – Vadå backa den? Jag ska ju hit 

Elev räknare – Jag menar att du kan köra den baklänges 

Elev styrare – Jaha, jag vet inte om jag kan det  

Elev räknare – Jo men det kan du, det är inte svårt 

Elev styrare – Då trycker jag en framåt och två åt höger va? 

Elev dragare – Ja precis och sen en vänster 

Elev styrare – En framåt, två åt höger, en åt vänster. Blir det en rak fram sen? 

Elev dragare – Ja precis! 

Elev dragare – Kom igen nu hoppas det blir rätt. 

Elev räknare – Kör, kör nu 

Elev styrare – Yes den kom fram! 

 

Problemlösningen i detta fall var momentet där programmeringen skulle utföras 

eftersom det skapade en okänd situation där det inte var givet för styraren vad som 

skulle göras. Styraren visade en osäkerhet gällande programmeringen av Blue-Boten 

när den skulle programmeras baklänges. Eleven uttryckte att hon inte visste om hon 

skulle klara av utmaningen. Räknaren och dragaren valde att stötta styraren genom 

uppmuntran vilket gjorde att styraren vågade testa en ny programmeringsmetod. Med 

hjälp av analysen framgår det att uppmuntran i det här fallet är när räknaren säger till 

styraren att hon kan backa Blue-Boten, att det inte är svårt. Räknaren säger att hon 

kommer att klara av uppgiften vilket är en tydlig stöttning. Styraren tar emot 

stöttningen bra eftersom hon direkt börjar frågar sina klasskamrater om hon tänker 

rätt gällande knapptrycken som ska utföras. Det visar då att stöttningen uppmuntrade 

styraren att programmera Blue-Boten baklänges eftersom hon annars inte visade 

några tecken på att utföra programmeringen på det viset. I händelsen är begreppen 

scaffolding, mediering och appropriering tydliga. Scaffolding synliggörs genom den 

stöttning som sker, medieringen visar sig när de använder språket som ett redskap för 

att samarbeta och approprieringen betydde på vilket sätt och hur vi tar till oss den 
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information och hjälp som ges. Styraren visade i detta fall upp att hon lyssnade på de 

övriga gruppmedlemmarnas information och stöttning eftersom hon valde att utföra 

programmeringen av Blue-Boten baklänges. 

 

Förutom att stötta varandra verbalt förekom scaffolding genom uppmuntran med 

kroppsspråket alternativt mer diskreta verbala uppmuntringar. Oftast nickade elever 

som svar till varandra eller uttryckte små ljud som ”mm” för att bekräfta att 

gruppmedlemmarna gjorde rätt och en uppmuntran till att fortsätta gjordes. Det 

förekom också att elever pekade och gjorde gester som indikerade på uppmuntran 

genom kroppsspråket. Ett exempel på när kroppsspråket tillämpades var när en elev 

med rollen styrare skulle programmera Blue-Boten till en ny ruta i rutnätet. Eleven 

räknade och berättade högt hur han skulle göra knapptrycken på Blue-Boten. ”En 

framåt, sväng en åt vänster, en framåt, sväng höger och en framåt”. Medan styraren 

uttryckte högt hur han tänkte programmera Blue-Boten pekade räknaren på de rutorna 

som styraren uttryckte sig om. När styraren sa ”en framåt” pekade räknare på den 

rutan, vilket kan ses som en uppmuntran med kroppsspråket för att bekräfta att 

styraren gjorde rätt.  

 

5.2	Utmaning	

Den proximala utvecklingszonen innebär att elever utmanas och klarar av en uppgift 

på en hög nivå tack vare vägledning av andra människor. Den högre nivån bidrar till 

att elever kan utvecklas och klara av mer saker med hjälp av personer i sin närhet. 

 

Vid en situation hade räknaren pekat ut till vilken ruta Blue-Boten skulle 

programmeras till och styraren hade utfört knapptrycken på roboten. Den ansvariga 

dragaren förstod först inte hur den rutan kunde utgöra det rätta svaret.  

Elev dragare: Men svaret skulle ju bli x= 4?   

Elev räknaren: Ja, vi körde ju till den här rutan (5*x=20) 

Elev dragare: Men det stämmer väl inte? 
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Elev räknare: Jo 

Elev dragare: Men hur?   

Elev räknare: Vi tänker så här att 5 + 5 är tio och 10*2 är 20, förstår du? 

Elev dragare: Inte helt 

Elev räknare: Vad är 5+5+5+5? 

Elev dragare: 20 

Elev räknare: Precis, samma sak som 5*4 

Elev dragare: Just det 

	

Eleven som i detta fall var dragare förstod först inte hur ekvationen 5 * X = 20 kunde 

utgöra svaret 4. Uppgiften var för dragare ingen rutinuppgift och utgjorde istället en 

problemlösning. För att hon också skulle förstå uträkningen valde räknaren att först 

förklara på ett vis, men det var fortfarande inte självklart för dragaren hur svaret 

kunde stämma. Räknaren valde då att ställa en ledande fråga i form av vad 5+5+5+5 

var. Det kunde dragaren svara på vilket gjorde att hon sedan förstod hur de övriga 

gruppmedlemmarna kom fram till svaret. Det utgjorde att hon fick med sig nya 

kunskaper och kunde nå den proximala utvecklingszonen tack vare att räknaren 

började med en ledande fråga i form av att använda addition istället för 

multiplikation. Dragaren utvecklades sina matematiska kunskaper med hjälp av sina 

gruppmedlemmar som använde språket som medierinsverkryg för att skapa ett 

samarbete.  

 

Ytterligare ett exempel när elever ger vägleder varandra för att förstå 

problemlösningen synliggöras nedan.  

 
Elev styrare: Vi ska till den här rutan, du får kontrollräkna nu 

Räknare: Minus tre plus sju (eleven är tyst en stund) 

Styrare: Kolla här tänkt att du hoppar stegvis. Vi har minus tre grader, hur mycket behöver 

du fylla i för att det ska bli noll? Hur många steg behöver du hoppa för att komma till noll? 

Räknare: Om jag börjar på minus tre och sen tar jag minus två, minus ett sen är jag på noll.  

Styrare: Ja hur många hopp blev det? 

Räknare: 3 
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Styrare: Då har du plussat på tre steg men vi skulle plussa på sju ju. Hur många steg till ska 

vi göra för att ha gjort 7?  

Räknare: fyra till.  

Styrare: Vart hamnar vi då på termometern? 

Räknare: På fyra grader 

Dragare: precis så -3+7 blir ju fyra 

 

 

Räknaren visste inte hur hon skulle ta sig an talet -3 + 7, vilket skapade en 

problemlösning för räknaren. Det var inte givet för eleven hur hon skulle lösa 

uppgiften. För att klara av det fick hon ledande frågor som en hjälp av styraren. 

Styraren inledde sin förklaring med att hjälpa räknaren med en strategi som i detta fall 

var att hoppa stegvis vilket gjorde att räknare visste hur hon kunde tänka. Med hjälp 

av styraren kunde räknaren sedan lösa problemet och hamnade i den proximala 

utvecklingszonen eftersom hennes klasskamrater visade henne ett sätt att lösa 

uppgiften på. Hon klarade nu av att lösa en uppgift som hon annars inte hade gjort på 

egen hand. För att förmedla informationen användes mediering med hjälp av språket 

då det fördes en kommunikation mellan eleverna. Det förekom även appropriering då 

mottagandet av informationen synliggjordes. Räknaren tog till sig modellen för att 

lösa problemet och påbörjade lösningen på det viset som styraren föreslog. 

Scaffolding synliggörs eftersom styraren stöttar räknaren och får henne att förstå hur 

hon kan räkna ut uppgiften.  

 

5.3	Deltagande	

De tilldelade rollerna som eleverna hade är en del av ett kooperativt lärande. Rollerna 

utgjorde en viktig del för att arbetet skulle fungera eftersom det bidrog till att alla 

elever deltog och samarbetade. Rollernas betydelse visade sig vara extra givande i de 

grupper där elever försökte undgå att arbeta. I vissa grupper fanns det elever som ville 

hålla på med annat medan i andra grupper fanns det elever som inte ville delta och 

bidra med sin del till gruppen. Utdragen från transkriberingen nedan visar ett exempel 

på att de tilldelade rollerna fick alla elever att vara med i arbetsprocessen även när de 

egentligen inte ville.  
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Elev räknare: Du ska inte göra ett pappersflygplan, du ska dra en lapp och läsa för oss. Det 

är du som är dragare.  

(Elev dragare släppte sitt flygplan och drog en lapp) 

Elev dragare: Men då måste ni lyssna på mig när jag läser. 

 Elev räknare: Ja såklart att vi lyssnar. 

 

Händelsen som utspelade sig visade att alla elever i gruppen deltog i arbetet. De lade 

fokus på att arbeta istället för att göra andra saker som inte var relaterade till 

uppgiften. Eleverna var noga med att alla i gruppen tog sin roll på allvar och bidrog 

med sin del till gruppen. Eleverna var medvetna om att de ansvarade för ett visst 

område i de tilldelade grupperna, dock försökte en elev undgå att arbeta. Däremot 

kunde han inte undgå arbetet eftersom de andra eleverna i gruppen insåg att de inte 

kunde fortsättas om han inte gjorde sin del. De talade om för honom att det var han 

som skulle dra en lapp, vilket fick dragaren att komma tillbaka och samarbeta med 

gruppen igen. Det fördes en kommunikation mellan eleverna vilket åter igen pekar på 

att mediering i form av språket förekom. Eleven som hellre ville göra ett 

pappersflygplan tog till sig den tilldelade informationen och valde att släppa sitt 

flygplan och istället dra en lapp och förmedla informationen på den till sina 

klasskamrater. Han var då mottaglig till vad sina klasskamrater upplyste honom om 

och på så vis användes appropriering där eleven visade upp att han förstod 

innebörden av att han var tvungen att vara med i arbetsgruppen.  

 

Ytterligare en situation visade på att de tilldelade rollerna skapade samarbete hos 

eleverna. En elev uttryckte att han inte ville vara med eftersom han inte hade fått vara 

räknare lika länge som en annan elev. Hans uppgift var nu att lämpa över sin position 

som räknare och istället få den tilldelade rollen styrare. Han valde att sätta sig i hörnet 

av klassrummet och ville inte längre vara med. Klasskamraterna försökte först få 

honom att delta genom att be honom komma tillbaka, med de beslutade sig för att 

fortsätta arbetet genom att dragaren och räknaren gjorde sitt jobb. När Blue-Boten 

sedan skulle programmeras behövdes styraren för att slutföra uppgiften. När både 
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dragaren och räknaren sa till eleven att komma och fullfölja sin uppgift beslutade sig 

eleven tillslut att komma bort till gruppen igen. Eleven programmerade sedan Blue-

Boten till den rätta rutan och var med i gruppen.  

 

Situationen visade att de tilldelade rollerna utgjorde att eleverna var delaktiga i 

gruppen och alla deltog. Om en elev inte var med kunde uppgiften inte fullföljas 

eftersom alla roller var betydelsefulla. Det gjorde att eleverna gemensamt förde 

arbetsuppgifterna framåt. Genom analysen visar det sig att eleven först inte var 

mottaglig för vad klasskamraterna förmedlade eftersom han valde att sitta kvar i sitt 

hörn. När deras arbete inte kunde fortskrida behövdes styraren och han lyssnade då på 

de övriga gruppmedlemmarna och tog till sig vad de sa. Han var då mottaglig för den 

tilldelade informationen och appropiering skedde då han förstod vikten av hans roll 

för de övriga medlemmarna. Förutom appropieringen förekom det även mediering 

med hjälp av språket.  

 

5.4	Sammanfattning	av	resultatet		

Utifrån analysen av resultatet framgår det att elever samarbetar och integrerar med 

varandra på flera olika vis när de arbetar kooperativt under matematikundervisningar. 

Det sociokulturella perspektivet synliggöras genom begreppen mediering, 

appropriering scaffolding och den proximal utvecklingszonen, vilket återkommer 

kontinuerligt under resultatet. Studiens frågeställning besvarades genom de tre 

rubriker som presenterades i resultatet som synliggjorde samarbetet mellan eleverna. 

Där framgick det att elever stöttade varandra genom uppmuntran, de utmanade 

varandra att komma till den proximala utvecklingszonen samt att alla elever deltog för 

att kunna samarbeta och slutföra uppgiften.   

6	Diskussion		

I följande avsnitt kommer resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och 

litteratur som presenterades i studiens bakgrund. Därefter kommer studiens metod att 

diskuteras under rubriken metoddiskussion.  
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6.1	Resultatdiskussion	

I resultatdiskussionen kommer de sociokulturella begreppen tas upp i relation till 

studiens resultat. Det kommer även föras en diskussion kring resultatet som jämförs 

med tidigare forskning.  

Syftet med studien var att utveckla kunskaper om hur den kooperativa 

undervisningsmetoden påverkade elevers samarbetsförmåga i matematiken. Medan 

frågeställningen strävande efter att undersöka hur samarbetet synliggjordes mellan 

elever under problemlösningsaktiviteter. Både syftet och frågeställningen har 

genomförts med hjälp av det sociokulturella analysverktyget. Vygotskijs (1999:329) 

framtagna begrepp som användes visade sig vara relevanta gentemot de elever som 

utgjorde studiens resultat. Att tillämpa begreppen mediering, appropriering, den 

proximala utvecklingszonen och scaffolding kunde tillsammans med empirin och 

synliggöra hur eleverna samarbetade.  

 

Resultatet visade tre återkommande mönster som i sin tur skapade rubriker i form av: 

uppmuntran, utmaning och deltagande. Genom de tre avsnitten i resultatet framgår 

även svaret på studiens frågeställning. I resultatets första del visade det sig att 

samarbetet skedde med hjälp av uppmuntran. Eleverna uppmuntrade varandra till nya 

lösningsförslag men även när något gick bra. Studien ligger i linje med Johnson, 

Johnson & Stannes (2000) resultat där det framgick att tillfällen där en 

kommunikation sker mellan elever är givande. Samma resultat synliggjordes i denna 

studie eftersom stöttning med hjälp av uppmuntran bidrog det till att samarbetet 

mellan elever kunde visas. Det var då kommunikationen som var elevernas verktyg 

som bidrog till att de vågade testa nya lösningsförslag. Exempelvis vågade en elev 

testa att programmera Blue-Boten baklänges tack vare stöttning från sina 

klasskamrater. Detta visar även på att den kooperativa undervisningsmetoden 

genererade till att elever fick pröva och omsätta sina idéer i problemlösande 

aktiviteter, vilket var något som Lgr 11 (skolverket, 2018) uppmanade till.  
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I resultatets andra del synliggjordes samarbetet mellan eleverna genom utmaning. I 

Berry och Nymans (2002:643-644) studie belyser deras resultat att problemlösningar i 

matematiken utefter ett kooperativt lärande var givande eftersom eleverna kunde 

hjälpa varandra att lösa uppgifterna. Detta ligger då i linje med mitt resultat eftersom 

jag uppmärksammade att elever hjälpte varandra att lösa problemlösningarna genom 

utmaningar. Det visade det sig att de mer kunniga eleverna ställde frågor och 

vägledde de mindre kunniga eleverna så att de kunde lösa problemlösningarna. På så 

vis utmanades de mindre kunniga eleverna till den proximala utvecklingszonen. Man 

kan dock fråga sig om denna typ av samarbete var gynnande för alla elever eftersom 

inte alla utmanades till den proximala utvecklingszonen. I den tidigare forskningen 

lyfts det fram att samarbete mellan elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer är 

givande, framförallt för de mindre kunniga eleverna (Stark, 2008:39). Att samarbete 

mellan elever främst gynnades av de mindre kunniga eleverna framgår till viss del i 

denna studies resultat. Det framgick att en elev inte förstod hur de övriga i gruppen 

kom fram till ett visst svar. En elev valde då att förklara hur han tänkt genom två olika 

lösningsförslag, vilket sedan utgjorde att alla i gruppen förstod. Det innebar att den 

mindre kunniga eleven fick hjälp att förstå hur uppgiften skulle lösas och eleven kom 

till den proximala utvecklingszonen. Däremot ligger denna studie i linje med i Taflins 

(2007:46) doktorsavhandling där det framgår att alla gynnas av samarbete. Hon 

poängterar att det är minst lika viktigt att få träna på att presentera sin lösning inför 

andra som det är att lyssna och få hjälp. Sett till denna studie visade det sig att 

samarbetet mellan eleverna gynnade båda parterna. Den elev som hade mycket 

kunskaper utvecklades när han fick förklara och argumentera sina lösningar för andra. 

Den första förklaringen som han gjorde var ingen lösning som mottagaren förstod. 

Det innebar att han fick omformulera sig och träna på att förklara på ett annat vis, 

medan de övriga eleverna fick hjälp med att förstå och ta sig an problemlösningen. 

Däremot var det enbart den mindre kunniga eleven som kom upp till den proximala 

utvecklingszonen medan de övriga i gruppen bara fick träna på att omformulera sin 

egen förståelse. Det betyder då att de mindre kunniga eleverna gynnas mest av att 

arbeta i heterogena grupper, vilket Stark (2008:39) betonade. Däremot bör det 

poängteras att alla elever på ett eller annat vis gynnas vid samarbetet när de utmanar 

varandra, vilket även framgick i Taflins (2007:46) studie. Denna studies resultat 

ligger även i linje med vad Kagan och Stenlev (2017:24-25) tar upp. De belyser att de 

heterogena grupperna som bör skapas inför ett kooperativt arbetsområde är givande 
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för alla gruppmedlemmar oavsett kunskapsnivå.  

 

I den tredje delen i resultatet lyfts deltagande upp som en kategori när elever arbetar 

med problemlösningar i matematiken med ett kooperativt lärande. Elevernas 

deltagande uppkommer i samband med att rollerna dragare, räknare och styrare 

användes. Att använda sig att ansvarsområden, som i studiens fall var rollerna, är 

något som Roger och Johnson (1994:1-2) lyfte i deras definition av ett kooperativt 

lärande.  En del av ett kooperativt lärande handlar om att alla elever ska ansvara för 

ett visst område för den gemensamma uppgiften. Rollerna utgjorde att det skapades 

ett samarbete mellan eleverna och fick alla att delta. Detta utgör att studien ligger i 

linje med Tarims (2009:332-336) resultat. Där framgår det att kooperativt lärande fick 

elever att prestera bra, delta och samarbeta med varandra. Däremot bör det 

uppmärksammas att Tarim (2009) studie inte är utformad på samma vis som denna 

studie. Visserligen är båda utförda med ett kooperativt lärande och resultaten pekade 

på ett liknade resultat. Det bör dock poängteras att Tarims resultat är signifikanstestad 

med en kontrollgrupp vilket kan ger en större säkerhet kring resultatet. Däremot 

skriver Tarim inte fram hur samarbetet synliggörs mellan eleverna, det nämns enbart 

att samarbetet var bra. I denna studie belyser resultatet istället hur samarbetet mellan 

eleverna sker, vilket är den stora skillnaden på de båda studiernas resultat. Jag ställer 

mig då kritiskt till Tarims (2009) resultat eftersom det inte framgår hur han kunde 

synliggöra att eleverna som arbetade kooperativt samarbetade bättre gentemot de som 

inte arbetade kooperativt. Jag blir skeptiskt till hur han kunde skriva att samarbete var 

bättre hos de eleverna som arbetade kooperativt eftersom det inte framgick hur de 

samarbetade.  

 

Vidare bör det lyftas att denna studies resultat har likheter med den tidigare 

forskningen, samtidigt som det förekommer några avvikelser. I Berry och Nymans 

(2002:643-644) studie skrevs det fram att den kooperativa undervisningsmetoden 

bidrog till att eleverna hjälptes åt med att lösa de matematiska uppgifterna. Det 

framgår visserligen också i denna studie. Däremot kan jag inte påstå att de båda 

studierna visar samma resultat eftersom de är utformade på olika vis. Denna studie 
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bygger på att eleverna arbetar med flera olika problemlösningar under en och samma 

matematiklektion. Till skillnad från min studie arbetade eleverna i Berry och Nymans 

(2002:643-644) studie med problemlösningar som varade under en längre tid, där en 

uppgift skulle pågå under flera matematiklektioner. I Berry och Nymans studie 

arbetade även eleverna i par, vilket de inte gjorde i denna studie. De båda resultaten 

finner dock likheter mellan varandra men det bör poängteras att studierna inte är 

identiskt genomförda, vilket kan ha en påverkan på resultatet.  

 

Det bör även lyftas fram att studiens resultat är baserat på 18 elever från en och 

samma klass. Jag kan då inte med säkerhet veta att samarbetet mellan elever 

synliggörs på samma vis i alla olika typer av klasser. Jag kan inte fastställa att alla 

elevgrupper fungerar på ett liknade vis. Jag kan inte heller med säkerhet veta om alla 

elever upplevde de tilldelade uppgifterna som problemlösningar. Enligt forskning kan 

en problemlösning definieras som en okänd situation för den som löser uppgiften 

(Krulik & Rudnick 1989, refererad i Evans, Ardito, & Kim, 2017:30). Det betyder då 

att en problemlösningsuppgift inte behöver se likadan ut för alla elever eftersom alla 

individer inte uppfattar uppgifterna på samma vis (Mouwitz, 2007:61). Det är då svårt 

att skapa problemlösningar som passar alla elever i en grupp. Grupperna blev 

tilldelade likadana uppgifter vilket kan ha en påverkat studiens resultat. Det är inte 

givet att alla 18 elever upplevde uppgifterna som tillräckligt utmanade för att klassas 

de som problemlösningar. Medan vissa elever bör ha upplevt att det inte fanns en 

given lösning vid första anblicken. Att några elever eventuellt inte upplevde 

uppgifterna som problemlösningar kan medföra ett annorlunda resultat till skillnad 

ifrån om alla 18 elever skulle uppleva dem som problemlösningar.  

 

Förutom att studier har genomförts på några olika vis bör det även lyftas upp att 

studierna är utföra i olika länder. Min studie baserar sig på den svenska skolans 

undervisning i mellanstadiet, medan Tarims (2009) studie bygger på turkiska studier 

och Berry och Nymans (2002) resultat kommer ifrån U.S.A. Det behöver inte utgöra 

skillnader i resultatet, men det går däremot inte att garantera att resultaten inte har 

påverkats utifrån de länder där de har genomförts i.  
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6.2	Metoddiskussion	

I metoddiskussionen kommer studiens metod att diskuteras. Där kommer en 

diskussion kring metodansats, insamlingsmetod och trovärdigheten ligga i fokus.  

 

Empirin till studien samlades in genom en aktionsforskning som genomfördes under 

fem veckor. Där var syftet att eleverna skulle göra något nytt och utvecklande vilket 

resulterade i att de fick arbeta med problemlösningar inom programmering i 

matematiken med fokus på den kooperativa undervisningsmetoden. Eftersom 

arbetsområdet och arbetsmetoden var ny för eleverna kan det ha påverkat resultatet. 

Skulle studien gjorts på en annan klass där eleverna tidigare hade arbetat på ett 

liknade vis hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. Det är svårt att avgöra om 

studiens resultat beror på nyhetens behag eller om samma företeelser skulle upprepas 

på en klass som tidigare arbetat både med problemlösningar inom programmering i 

matematiken och med ett kooperativt lärande. De medverkade eleverna arbetade 

också i ett och samma arbetsområde i matematiken och det går inte att svara på om 

resultatet skulle blir det samma inom alla arbetsområden. Däremot kan studien 

tillsammans med andra bidrag skapa en helhetsförståelse av ett komplext fält.  

 

Studien är även baserad på empiri från 18 elever, vilket kan ses som ett litet antal. Att 

det enbart var 18 medverkande beror på att det insamlade materialet gjordes genom 

ett bekvämlighetsurval. Skolan där empirin samlades in låg mig nära till hands och 

jag lade inte tid på att välja ut en specifik klass. Bekvämlighet kom före övriga 

faktorer vilket kan ha en viss påverkan. Skulle jag utgått ifrån ett annat urval än just 

bekvämlighetsurvalet hade resultatet möjligtvis varit annorlunda.   

 

Jag valde även att samla in empirin med hjälp av videodokumentation som var 

grunden till resultatet. Däremot är inte all filmupptagning en exakt verklighet och 

hundra procent objektiv. De filmer som jag har samlat in kan bara visa de stunderna 
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som filmerna har fångat och jag kan inte bli medveten om det som sker utanför 

filmens upptag, vilket även Bjørndal (2005:72, 74) tar upp. Det kan då finnas en risk 

att viktiga och avgörande faktorer av en situation inte fångades på film som pågick 

utanför bilden. Det kan ha gjort att jag tolkat filmerna fel. Det samtal eller 

diskussioner som startade innan videodokumentationen startade synliggörs inte heller, 

vilket kan vara en avgörande faktor. Filmerna utgör enbart ljud och bild och jag hade 

heller ingen möjlighet att veta hur eleverna tänkte. Resultat är då baserat på tolkningar 

utifrån vad eleverna sa och hur de agerade och jag har inte tagit hänsyn till elevernas 

tankar kring uppgiften. Ytterligare en negativ aspekt kring videodokumentation är att 

jag inte kan fastställa om elevernas prestation förändrades genom att de var medvetna 

om att de filmades. Eleverna såg sig själva i skärmen när Ipads ställdes ut och det gick 

att se och höra i det inspelade materialet att eleverna reagerade på att de filmades. 

Däremot kunde jag se att fokusen mot kameran avtog längre in i filminspelningen och 

många elever ignorerade det tillslut. Men jag kan inte med säkerhet veta om det har 

påverkat resultatet.  

 

Att använda en analysmodell till studiens resultat genererar både i för och nackdelar. 

Det var skönt att ha en utgångspunkt och struktur att gå efter vilket i detta fall var 

Denscombes (2016:392-393) innehållsanalys med olika steg att följa. Att resultatet 

sedan analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på utvalda begrepp 

var också givande eftersom det var lättare att veta vad fokusen skulle riktas åt. 

Studien fick en tydlig struktur och en riktning att gå efter. Däremot blev studien mer 

låst till ett visst område och företeelser som uppstod som inte hade med de utvalda 

begreppen valdes bort. Det kan då generera i att andra intressanta händelser inte togs 

med eftersom de inte lämpade sig till de utvalda analysverktygen.  

Studiens trovärdighet stärks dock genom att det fanns ett relativt stort omfång empiri 

som utgjorde studiens resultat i form av videodokumentation. Valet av analysmetod 

var även starkt kopplat till empirin då det sociokulturella perspektivet med utvalda 

begrepp kunde knytas an till ett kooperativt lärande i matematiken. Det skapas även 

tillförlitlighet eftersom metodavsnittet är väl utformat och ett återskapande av studien 

bör gå att göra. Det går också att ställa sig frågande till om studien är grundad i ett 

kooperativt lärande eller om empirin enbart är insamlad när elever arbetar 



31	
	

tillsammans. För att styrka att studien är gjort utifrån ett kooperativt lärande går det 

att se likheter med denna studies undervisningsmetod jämfört med Johnson & 

Johnsons (2001:14-16) fem grundpelare för kooperativt lärande. Det ömsesidiga 

beroendet innebar att alla elever var kopplade till varandra för att uppgiften skulle 

lyckas. Den grundpelaren framkom genom att eleverna hade tilldelade roller i form av 

dragare, räknare och styrare. Alla roller var viktiga för att elevernas uppgifter skulle 

gå att genomföra på ett korrekt vis. Det individuella ansvaret innebar att varje 

gruppmedlem utvecklades och tog ett ansvar för sin egen delaktighet. Det är svårt att 

svara på om alla medlemmarna i en grupp utvecklades, däremot visade studiens 

resultat att alla elever var delaktiga, vilket bör innebära någon form av utveckling. 

Den tredje grundpelaren enligt Johnson och Johnson (2001:14) var stödjande 

interaktioner vilket betydde att alla deltagare i gruppen uppmuntrade och stöttade 

varandra. Även denna grundpelare utgjorde en kategori till studiens resultat där det 

framgår att eleverna stöttade varandra genom uppmuntran för att alla inom gruppen 

skulle lyckas. Det fjärde steget inom kooperativt lärande var den sociala förmågan 

som innebar att eleverna yttrade sig och kommunicerade med varandra inom gruppen. 

Detta var något som genomsyrade hela arbetsområdet eftersom eleverna hela tiden var 

tvungna att kommunicera. Eftersom eleverna hade varsin roll som var betydelsefull 

bidrog varje roll med en viktig kunskap som eleverna förmedlade mellan varandra. 

Kommunikationen var något som visade sig genom resultatets alla tre delar. Den 

femte och sista delen som måste genomföras för att kunna klassa ett arbete som 

kooperativt var steget som Johnson och Johnson (2001:16) kallade för återkoppling. 

Det menas med att det kan ske en gruppreflektion där eleverna gör en utvärdering 

med framgångar och förbättringsförslag. Detta var något som beskrevs i 4.3 

genomförande och datainsamling, att eleverna fick samtala i sina grupper och göra en 

form av muntlig utvärdering tillsammans. Studiens undervisningsmetod kan där med 

styrkas som kooperativ och särskiljas från ett traditionellt samarbete eftersom de fem 

kriterierna uppfylldes (Johnson & Johnson 2001:16).  

7	Slutsats,	didaktiska	implikationer	och	vidare	forskning	

I avsnittet kommer slutsatsen presenteras utifrån det formulerade syftet och 

frågeställningen. Det kommer också ges förslag på vad studien bidrar med till 

yrkesverksamheten samt vidare forskning och vilka farhågor eller problem som kan 
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uppstå i samband med att den kooperativa undervisningsmetoden tillämpas under 

matematiklektionerna.  

 

Syftet med studien var att utveckla kunskaper om hur den kooperativa 

undervisningsmetoden påverkar elevers samarbetsförmåga i matematiken. Medan 

frågeställningen var: på vilka sätt synliggörs samarbete mellan elever under 

problemlösande aktiviteter när kooperativt lärande tillämpas. Resultatet svarade på 

frågeställningen då tre kategorier skapades för att beskriva och synliggöra hur 

eleverna samarbetade. Sammanfattningsvis visade det sig att eleverna samarbete 

genom uppmuntran, utmaningar och deltagande. Utifrån studien kan slutsatser dras 

som speglar studiens syfte och frågeställning. Den övergripande slutsatsen är att 

kooperativt lärande inom matematiken utgjorde att elever samarbetade på en rad olika 

vis för att skapa ett gynnande arbete. Däremot kan mer specifika slutsatser dras av 

studien vilka följande är:  

•  Kooperativt lärande bidrog till att elever samarbetade genom uppmuntran. 

Stöttningen förekom så väl verbalt som med kroppsspråk för att uppmuntra 

gruppmedlemmarna till att lyckas med arbetsuppgiften.  

• Arbetsformen var gynnande för både mer och mindre kunniga elever eftersom 

deras samarbete gjorde att vissa elever uppnådde den proximala 

utvecklingszonen medan andra fick utveckla sina förmågor i att förklara.  

• De bestämda rollerna inom kooperativt lärande bidrog till att alla elever 

samarbetade genom deltagande för att problemlösningarna skulle gå att 

fullfölja.  

Genom den här studien kan lärare få med sig kunskapsbidrag inom kooperativt 

lärande i ämnet matematik. Studien belyser hur elever samarbetar med varandra vilket 

är givande att veta. På så vis kan lärare uppmärksamma och stötta elever kring hur ett 

bra samarbete kan se ut. Det finns nu ett underlag om hur elever samarbetar vilket gör 

att lärare kan upplysa eleverna om de faktorerna. Blir elever upplysta om hur de kan 

samarbeta kan det förhoppningsvis bidra till att de utvecklar sin samarbetsförmåga 

ytterligare och eventuellt förbättra sina kunskaper ännu mer. 
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Studiens didaktiska implikationer är att lärare förhoppningsvis har fått en inblick i vad 

ett kooperativt lärande innebär och blivit uppmärksammade på hur elever samarbetar 

inom undervisningsmetoden. Studien belyser en undervisningsmetod som kretsar 

utanför den traditionella matematikboken, vilket har gjort att eleverna fått möjlighet 

att arbeta tillsammans genom att uttrycka, diskutera och lösa matematiska problem 

ihop. Eftersom studien visade på goda resultat kring elevers samarbete samtidigt som 

det synliggjordes hur de hjälpte varandra är förhoppningen att lärare ska våga variera 

sin undervisning och göra inslag av kooperativt lärande. Uppmaningen är alltså att 

använda den kooperativa undervisningsmetoden i matematiken och med hjälp av 

denna studie vägleda och upplysa eleverna om hur de kan samarbeta. Om eleverna 

stöttar, utmanar och deltar i arbetet kommer det troligtvis resultera i ett bra samarbete 

mellan eleverna. För att få ut det bästa av ett kooperativt lärande finns det vissa 

faktorer som man bör vidta för att gynna lärprocessen. I studien uppmärksammade jag 

att det tilldelade rollerna var en avgörande faktor för elevernas samarbete. 

Ansvarsområdet som eleverna blev tilldelade bidrog med att alla elever var delaktiga i 

grupparbetet vilket är en viktig faktor för att få alla elever att vara aktiva och insatt i 

den gemensamma uppgiften. Inom ämnet problemlösningar i matematiken var detta 

gynnande för eleverna i arbetsprocessen och är något som jag vill poängtera att lärare 

lägger tid på inför ett arbete med ett kooperativt lärande. Däremot går den kooperativa 

undervisningsmetoden att tillämpa inom alla ämnesområden såväl i matematiken som 

andra skolämnen. Upplägget med Johnson & Johnsons (2001:14-16) fem grundpelare 

går att tillämpa i alla arbetsområden i alla ämnen men att det lämpar sig enbart för de 

arbetstillfällen där elever ska träna på att samarbeta och integrera med andra. 

 

Däremot kan det uppstå negativa konsekvensers när kooperativt lärande ska tillämpas 

i undervisningssammanhang. En viktig aspekt är att vara väl förberedd och påläst. 

Metoden kräver förförståelse och en noga planering för att genomförandet ska 

fungera. För att förstå vad metoden innefattar bör lärare vara insatta i de fem 

kooperativa begreppen som Johnson & Johnsons (2001:14-16) lyfter i deras studie. 

De fem stegen utgör grunden för ett kooperativt lärande, vilket är viktiga att ha i 

åtanke. För att få med alla fem stegen är gruppindelningen en viktig del i 

arbetsprocessen. Det är viktigt att veta hur grupperna ska utformas får att nå bästa 
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möjliga resultat. Ett kooperativt lärande bygger även på olika strukturer, i denna 

studie var de tilldelade rollerna en av många strukturer som användes. Rollerna bidrog 

i stor utsträckning till ett bra samarbete, däremot kan det vara en utmaning för läraren 

att komma på väsentliga roller som passar till den angivna uppgiften. Det kan vara en 

utmaning att alltid komma på roller som känns meningsfulla varje gång eleverna ska 

arbeta i mindre grupper.  

 

Avslutningsvis har denna studie synliggjort hur elever integrerat och samarbetat med 

varandra inom kooperativt lärande i matematiken där resultatet visade att det sker på 

flera olika vis. Den kooperativa undervisningsmetoden är något som jag kommer 

använda mig av i min matematikundervisning. Jag ser dock att den traditionella 

matematikboken kan användas i undervisningssammanhang men bör kompletteras för 

att eleverna ska få möjlighet att träna på flera olika förmågor. När den kooperativa 

undervisningsmetoden tillämpas får eleverna möjlighet att formulera och lösa 

problem samt att föra och följa matematiska resonemang, samtal och 

argumentationer, vilket är något som Skolverket (2018:54) belyser att elever ska träna 

på. När kooperativt lärande tillämpas medför det att alla elever blir aktiva i gruppen 

eftersom alla har ett ansvarsområde, vilket bidrar till att jag som lärare vet att alla 

elever får chansen att utvecklas kring läroplanens nämnda mål. Den kooperativa 

undervisningsmetoden bidrar även till ett bra samarbete där eleverna uppmuntrar, 

utmanar och deltar tillsammans. På så vis vet jag som lärare om hur samarbetet 

mellan eleverna kan ske vilket gör att jag kan upplysa eleverna om de faktorerna för 

att göra dem medvetna om på vilket sätt de kan hjälpa sina klasskamrater att lyckas 

ännu bättre.  

 

För vidare forskning kopplat till kooperativt lärande i matematiken hade det varit av 

intresse att göra en större studie för att få ett bredare perspektiv. Det hade även varit 

intressant att undersöka om samarbetet mellan eleverna skulle visa sig på samma sätt 

om en annan inriktning inom kooperativt lärande skulle genomförts. De tilldelade 

rollerna som användes i denna studie är enbart en liten del av ett kooperativt lärande 

som kan tillämpas. Det finns en mängd olika strukturer eller andra typer av roller som 
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kan genomföras. Det hade då varit intressant att genomföra en annan struktur för att 

se om resultatet skiljer sig eller om det skulle visa på samma resultat gällande hur 

elever samarbetat.  
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Bilaga	1	–	Etikblankett	till	elevernas	föräldrar		
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Bilaga	2	–	Rutnäten	som	eleverna	programmerade	Blue-
Botsen	på	
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Bilaga	3	–	Exempel	på	uppgifter	som	eleverna	skulle	utföra	
 
 
 

Negativa tal: Programmera Blue–Boten till rutan där svaret är: - 1 

Negativa tal: Programmera Blue–Boten till rutan där svaret är: - 5 

 

Uttryckets värde: Programmera Blue-Boten till rutan där uttryckets värde är lika med: 23 

Uttryckets värde: Programmera Blue-Boten till rutan där uttryckets värde är lika med: 30 

 

Ekvation: Programmera Blue-Boten till rutan där x = 14 

Ekvation: Programmera Blue-Boten till rutan där x = 20 

 

Tal i bråkform: Programmera Blue–Boten till rutan där svaret är: 1 (en hel) 
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