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Abstrakt 

I denna studie har intresset varit att utforska hur kollaborativt och kooperativt lärande 

påverkar elevers lärande i matematik. Fokus har varit att undersöka vad tidigare forskning 

har kommit fram till gällande positiva och negativa resultat från att använda kollaborativa 

och kooperativa lärprocesser i matematikundervisningen. Underlaget till studien består 

av 18 forskningsartiklar som är relevanta för syftet och frågeställningarna. All forskning 

som ligger till grund för studien är internationell och har granskats noggrant för att finna 

relevanta liknelser till den svenska skolan. 

Resultatet visar att kollaborativt och kooperativt arbetssätt kan påverka elevers lärande i 

matematik både positivt och negativt. De positiva resultaten som framkommer är att 

eleverna utvecklar sin strategiförmåga och sin resonemangsförmåga, och att arbetssätten 

även bidrar till en högre motivation hos eleverna. De negativa resultaten är att eleverna 

hindras från att komma vidare i sin matematiska process när det kollaborativa och 

kooperativa lärandet inte fungerar. Det framgår tydligt att läraren behöver ha kunskap och 

vara medveten om denna påverkan. Det går inte att förvänta sig att arbetssättet ska ha en 

direkt positiv påverkan på elevernas lärande i matematik utan det är en process som 

ständigt måste balanseras med ledning och stöttning från läraren. När eleverna har 

automatiserat arbetssättets sociala regler kan det bli ett gynnsamt arbetssätt där eleverna 

kan fokusera på sitt egna lärande.   

Nyckelord 

Kollaborativt lärande, kooperativt lärande, matematikundervisning, grundskola   
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1 Inledning 

Skolan är den plats elever spenderar största delen av sin vakna tid på. I skolan sker nästan 

all undervisning i klassrummet där elever umgås och socialiserar sig med, oftast, stora 

grupper. För eleverna blir skolan ett socialt rum där de får möjligheten att samspela med 

andra elever. 

Skolan uppmuntrar eleverna till att samarbeta såväl inom klassrummets väggar som 

utanför dessa. I skolans miljö finns normer som lärare oftast förväntar sig att eleverna är 

bekanta med; normer som påverkar hur det sociala samspelet bör ske utifrån den kontext 

de befinner sig i. Det gäller att skolan ger eleverna möjligheten att samarbeta genom 

exempelvis par- och grupparbeten för att ge eleverna möjlighet till att samtala och föra 

en dialog, inte minst när det kommer till matematik. När elever arbetar tillsammans bidrar 

det till att de kan utveckla sin resonemangsförmåga (Skolverket, 2017). 

Elever i de lägre åldrarna för oftast ett inre och tyst resonemang i matematiken, det är 

viktigt för läraren att skapa en klassrumsmiljö som bygger på att eleverna får resonera 

med varandra, vilket oftast sker genom samverkan och samarbete (Häggblom, 2013). 

Samverkan kan associeras till kollaborativt lärande, det vill säga att elevens resultat är 

individuellt men processen till det slutgiltiga resultatet sker med hjälp av klasskamraters 

reflektioner eller kommentarer. Ett kooperativt lärande innebär att eleverna samarbetar 

tillsammans mot samma mål (Jensen, 2012). Dessa två begrepp är centrala för vårt 

intresse inför vår kommande yrkesroll. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) menar att elever borde få uttrycka 

sig på olika sätt när de studerar matematik (NCTM 2000, refererad i Kinman 2010, s. 23). 

Det finns lärare som låter eleverna arbeta i sin egen takt utifrån tänkta läromedel samtidigt 

som det finns andra lärare som försöker implementera elevers förmåga till att resonera 

och tala matematik med andra (Jensen, 2012; Skolverket, 2017). Många elever saknar 

dock tilltro till att lära sig i grupp med andra elever eftersom de känner att de inte lär sig 

någonting. Detta skapar en konflikt eftersom många lärare upplever att den traditionella 

katederundervisningen inte längre känns lika modern (Jensen, 2012). Vi vill därför 

utforska kollaborativt och kooperativt lärande och studera hur det påverkar elevers 

inlärning i matematik. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att utforska vad tidigare forskning kommit fram till om 

hur kollaborativa och kooperativa processer i grundskolan påverkar elevers lärande i 

matematik. Följande frågeställningar besvaras i studien: 

 Vilka positiva resultat med att använda kollaborativa och kooperativa lärprocesser 

i matematikundervisningen beskrivs i tidigare forskning? 

 Vilka negativa resultat med att använda kollaborativa och kooperativa 

lärprocesser i matematikundervisningen beskrivs i tidigare forskning?  

 
3 Bakgrund 

Kommande avsnitt behandlar två teoretiska perspektiv, vilka är Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och Piagets konstruktivistiska perspektiv. Dessa två perspektiv beskrivs 

eftersom de framträtt i de publikationer som ligger till grund för studiens resultat.  

Vygotskijs sociokulturella perspektiv är en tydlig utgångspunkt i den forskning som 

studerats inom ramen för examensarbetet. I några få artiklar i forskningsunderlaget 

beskrivs dock Piagets konstruktivistiska perspektiv, men ingen använder sig av Piagets 

teoretiska perspektiv i dess helhet. Perspektivet  lyfts i stället fram för att visa varför 

synsättet inte fungerar i forskningen om kollaborativt och kooperativt lärande.  

3.1.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv  

Vygotskij ansåg att människans världsuppfattning skapades genom mediering, vilket 

menas att människan använder sig av kulturella redskap. De kulturella redskapen som 

människor använder sig av består av de språkliga och de materiella redskapen, genom 

dessa redskap samverkar människor med andra och får en förståelse för omvärlden 

(Vygotskij 2000, refererad i Säljö 2017, s. 256). Genom att människor får använda sig av 

de kulturella redskapen och interagera i olika sociala sammanhang bidrar det till att de 

utvecklar deras inre tänkande. Den inre dialogen bidrar i sin tur till att människan 

utvecklar sin förmåga att resonera med sig själv och med andra (Vygotskij 1962, refererad 

i Hwang & Nilsson 2011, s. 67). 

Genom att elever får integrera med andra mer kunnande kan den proximala utvecklingen 

ske. När elever befinner sig i den proximala utvecklingen får de utmanas på en högre nivå 
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än den de befinner sig i, de får pröva sina förmågor på en mer avancerad nivå. Den 

proximala utvecklingen handlar således om hur elever kan utveckla sina kunskaper 

genom samspel och stöttning av mer erfarna individer (Vygotskij 1962, refererad i Hwang 

& Nilsson 2011, s. 67).   

3.1.2 Piagets konstruktivistiska perspektiv  

Piagets teori bygger på elevcentrerad pedagogik, vilket betyder att utveckling och lärande 

sker när elever utgår ifrån sina individuella tankevärldar. Får eleverna till sig kunskap 

som inte utgår utifrån deras egna tankevärldar finns det risk att elevens naturliga 

utvecklingsgång rubbas och att undervisningen inte förstås i sin helhet (Piaget 1970, 

refererad i Säljö 2017, s. 234–237) 

Enligt Piaget infinner sig elevers tänkande i olika stadier som grundar sig på elevers 

åldrar. I det konstruktivistiska perspektivet framgår nivåanpassning samt elevers 

kognitiva stadium som viktiga delar i förhållande till elevernas utveckling. Infinner sig 

en elev i en situation där den inte förstår kan det bero på att eleven inte är i den 

mognadsfas som behövs för att förstå uppgiften. De olika faserna är baserade på biologisk 

ålder vilket gör att det inte går att påverka den intellektuella mognadsnivån (Piaget 1970, 

refererad i Säljö 2017, s. 234–237). Piaget menade att människans kognitiva utveckling 

baseras på fyra olika stadier. Den första mognadsfasen är mellan åldrarna 0–2 år och 

kallas för Sensori-motoriska stadiet, här lär sig barnet att behärska sin kropp. Det andra 

stadiet kallade han för det preoperationella stadiet där barnet är mellan 2–6 år. I detta 

stadie menade Piaget att barnen börjar utveckla sitt språk, de är även väldigt själviska och 

ser enbart omvärlden från sitt perspektiv. När barnen är mellan 6–12 år är de i det konkret 

operationella stadiet, här menade Piaget att barnen lärde sig att tänka logiskt. Det sista 

stadiet som barn infinner sig i enligt Piaget är det formella operationella stadiet. När barn 

infinner sig i det här stadiet kan de tänka abstrakt och intresse för att diskutera och 

argumentera uppkommer (Piaget 2008, refererad i Hwang & Nilsson 2011, s. 63). 

4 Metod 

I avsnittet redogör vi för tillvägagångsättet för insamlingen av artiklar och avhandlingar 

samt hur de blivit systematisk analyserade. Metodavsnittet kommer att inkludera val av 

datainsamling, sökning i ERIC, inklusionskriterier, övrig litteratur, urval av vetenskapliga 

artiklar, sammanfattning av datainsamling och dataanalys.  
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4.1 Datainsamling 

Den systematiska sökningen genomfördes i SwePub, Libris och ERIC. Det relevanta 

resultatet hittades enbart i sökbasen ERIC (Educational Resources Information Center). 

Därför har vi valt att enbart återge sökinformation därifrån. Databasen täcker pedagogisk 

forskning och har huvudsakligen engelska publikationer. Sökningen är systematiskt 

genomförd eftersom specifika sökord och urvalskriterier utifrån syftet har använts.    

4.1.1 Sökning i Eric 

Sökningen i databasen utgick från olika sökord vilka formulerades utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. För att enklare hitta söktermer som kunde användas i sökningen 

användes Thesaurus/ämnesord i ERICs databas. Thesaurus används som en ämneslista 

där relaterbara begrepp kan underlätta och precisera sökningen (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). Sökorden översattes till engelska för att få ett större 

omfång och därför översattes matematikundervisning till mathematics education och 

grundskolematematik till elementary mathematics. Dessa två centrala begrepp användes 

kontinuerligt i varje sökning. Söktermen Elementary Mathematics användes när vi 

åsyftade att få träffar som handlade om matematik i grundskolan. 

För att precisera sökningarna användes sökorden med hjälp av fritextsökning med 

Booleska operatorer (hjälpord) AND och OR. Med hjälpordet AND kombinerades en 

sökterm med en annan för att göra sökningen smalare, exempelvis “Mathematical 

education” AND “collaborative learnings”, vilket gjorde att sökresultatet tog med träffar 

som innehöll båda dessa söktermer. Hjälpordet OR användes för att sökträffarna skulle 

bli bredare. När de två olika söktermerna användes med ordet OR mellan sökorden 

resulterade det i att sökträffarna inkluderade någon av söktermerna (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013).  

För att avgränsa sökträffarna markerades publikationerna så att de blev peer reviewed. 

Detta innebär att publikationerna har blivit granskade av ämnesexperter innan de blivit 

publicerade (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Samtliga publikationer 

som inkluderats i studien har således blivit granskade av ämnesexperter, vilket ökar 

validiteten. Nedan beskrivs exempel på hur två av sökningarna i ERIC påverkade 

resultatet utifrån valet av sökord.  
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Vid det första söktillfället användes mathematics education OR elementary school AND 

cooperative learning vilket resulterade i 82 träffar. Sökningen gav ingen användbar 

litteratur och därför valde vi att inkludera fler söktermer i nästkommande sökning. 

Sökorden som användes i sökningen var elementary school OR mathematics education 

AND groups OR brainstorming OR discussion groups OR peer groups OR cooperative 

learning AND verbal communication OR cooperative learning OR learning strategies 

AND primary education OR elementary education och gav 69 resultat.  

För att ytterligare avgränsa antalet sökträffar användes kategoriserade sökningar. 

Avgränsningen gjordes med sammankopplade begrepp, exempelvis mathematics 

education OR elementary school mathematics AND collaborative learning OR group 

activites. Avgränsningen berörde även forskning från 2004–2018 och resulterade i 31 

publikationer. 

För att få relevant forskning till frågeställeställningarna samt syftet valdes begrepp som 

cooperative och collaborative learning. Dessa två begrepp inkluderar metoder som 

skapade fler söktermer till sökningarna, exempelvis group acitivites, group discussions 

och peer groups.  

Eftersom de två centrala begreppen, mathematics education OR elementary school 

mathematics användes i varje sökning var det relevant att få sökträffarna till att handla 

om endast grundskolan och lågstadiet. Detta gjordes genom att välja vilken 

utbildningsnivå som skulle inkluderas i kolumnen “educational level”. Här markerades 

elementary school, som innefattar grundskolan, och primary school, som innefattar 

årskurs 1–3.   

4.1.2 Övrig litteratur 

Utifrån datainsamlingen tillkom andra relevanta källor genom en manuell sökning. Enligt 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) innebär en manuell sökning att 

referenslistor granskas med hänsyn till relevans för studiens syfte och frågeställningar.  

4.2 Urval av vetenskapliga publikationer 

Vid sökningen av artiklar och avhandlingar begränsades urvalet utifrån 

inklusionskriterier. Första steget i urvalsprocessen utgick ifrån att läsa titlarna och se om 

de innehöll rätt begrepp eller närstående begrepp som kunde relatera till det ämne studien 
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skulle handla om. Artiklarna med begrepp som kunde kopplas till vår studie valdes ut och 

därefter lästes artiklarnas abstrakt för att undersöka om innehållet kunde vara relevant. 

De lästes därefter i fulltext av samtliga medverkande i studien och en diskussion om 

artiklarnas innehåll fördes tills ett konsensusbeslut togs om vilka artiklar som hade 

relevans för studiens syfte och därmed kunde inkluderas i studien. Urvalet bygger på ett 

explorativt urval, vilket innebär att en mindre mängd av tidigare forskning inom ämnet 

har använts. Genom att använda sig av ett explorativt urval kan det bidra till att nya 

infallsvinklar uppmärksammas inom ämnet (Denscombe, 2004).  

4.2.1 Inklusionskriterier   

Urvalet var vetenskapliga originalartiklar publicerade i tidskrifter som blivit 

vetenskapligt granskade. Artiklarna skulle beröra kollaborativt eller kooperativt arbete. 

Strukturen på originalartiklarna skulle ha abstrakt och vara publicerade mellan årtalen 

2004–2018. De artiklar som studien fokuserar på skulle beröra elever i grundskolan. 

Sökorden som innefattar grundskolan var: elementary school och primary school.  

4.2.2 Sammanfattning  av datainsamling 

Sammanlagt består insamlingen av 18 publikationer varav 13 är funna genom sökningar 

i ERIC och 5 har tagits fram genom manuell sökning. Alla publikationer som ligger till 

grund för studien har internationellt ursprung. Eftersom ingen av publikationerna berör 

den svenska skolan har noggrann läsning gjorts för att finna relevans för en kontext som 

motsvarar situationer i den svenska skolan. Utifrån sökningarna genererades flest artiklar 

genom de sökningar med störst antal sökträffar. Det resulterade i att urvalskriterierna kom 

till användning specifikt i läsningen av artiklarnas abstrakt. De vetenskapliga 

publikationer som ansågs relevanta för studien skulle beröra kooperativt och kollaborativt 

lärande, matematik i grundskolan, diskussion och kommunikation samt par- och 

grupparbete.  

4.3 Dataanalys 

För att datan från vetenskapliga artiklar ska göras förståeligt krävs det att 

informationsmängden komprimeras (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Det finns många olika sätt att analysera den data som samlats ihop. Den analys som vi 

ansåg vara passande till vår studie var innehållsanalys. Det finns två olika modeller som 

en innehållsanalys kan göras på, latent innehållsanalys och manifest innehållsanalys. En 
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latent innehållsanalys är relevant när en tolkning av text ska göras och när det kan finnas 

underliggande mening i texten medan en manifest innehållsanalys används när texter 

analyseras objektivt och inga djupare tolkningar görs (Graneheim & Lundman, 2004). 

När resultatet analyserades var det en manifest innehållsanalys som utfördes för att det 

objektivt och systematiskt beskriva forskningens resultat. När analysen av teoretiska 

utgångspunkter gjordes användes även en latent innehållsanalys eftersom det inte 

framgick tydligt vilket teoretiskt ramverk som låg till grund för forskningen. 

Innehållsanalysens kännetecken är att systematiskt sortera forskningsunderlaget i olika 

steg. Första etappen var att läsa litteraturen översiktligt för att få en helhet över valda 

källors innehåll. Därefter gjordes en mer genomgående fulltextläsning där fokus var att 

ställa frågor gentemot det underlag som valdes ut, frågor som ansågs relevanta för att 

besvara syftet och frågeställningarna. Frågorna som användes vid analysen var:  

 Vilken forskningsfråga svarar källan på?  

 Svarar källan på vårt syfte?   

 Vilket resultat har källan?   

  

Därefter skedde en mer upprepad ingående läsning för att påbörja identifiering av 

textenheter, där fokus låg vid att finna gemensamma teman. Varje textenhet som svarade 

på syfte och frågeställningar markerades genom färgkodning. Initialt användes endast två 

färger, blå och rosa, för att svara på de två frågeställningarna som särskilde negativa och 

positiva aspekter av kollaborativt och kooperativt lärande vid matematikundervisning. 

Därefter markerades meningsbärande enheter utifrån likheter och olikheter som svarade 

mot syftet, exempelvis tillkom färgkoder som grön, gul och orange. De associerades till 

textenheter som fogades samman och bildade mönster som innehöll strategier, 

grupparbeten och kommunikation. Slutligen sammanfördes de sammanfogade 

textenheterna till kategorier. Kategorierna som genererats utifrån koderna ligger som 

grund för resultatet. Diskussionen och analysen av forskningsunderlaget skedde på ett 

sakligt och objektivt sätt för att undvika personliga värderingar (Allwood & Eriksson, 

2017). 

 

Den latenta innehållsanalysen utgick från den manifesta men kompletterades med 

tolkningar som vi gjorde om underliggande teoretiska utgångspunkter för forskningen. 
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5 Resultat 

I kommande resultatavsnitt förklaras begreppen kollaborativt och kooperativt lärande. 

Utifrån de vetenskapliga publikationer som använts i studien har det skapats 

kategoriseringar av kollaborativt och kooperativt lärande. Dessa kategoriseringar 

förklarar hur kollaborativt och kooperativt lärande påverkar elevers inlärning i 

matematik. Underkategorierna som följer är: kommunikation och kommunikationens 

förutsättningar, par- och grupparbete samt vad som är positivt respektive negativt med 

arbetssätten.  

5.1 Kollaborativt och kooperativt lärande 

Kollaborativt och kooperativt lärande är två begrepp som liknar varandra och har snarlika 

innebörder. Ayub, Hossain och Tarmizi (2012) menar att kooperativt lärande har sin 

utgångspunkt ur det kollaborativa, det vill säga att strukturen är densamma men vägen till 

målet skiljer sig.   

Kollaborativt lärande innebär att elever arbetar i grupper genom att diskutera, undersöka 

och lösa problem, skapa olika projekt, presentationer samt debattera med varandra (Ibid). 

Genom att arbeta kollaborativt lär sig elever att samverka med varandra. Detta innebär 

att elever hjälper varandra genom att ta del av varandras åsikter och kunskaper. Inom 

kollaborativt lärande är det slutliga resultatet individuellt, dock är vägen dit en process 

som sker med hjälp av andra (Jensen, 2012).  

Kooperativt lärande innebär att en grupp elever arbetar tillsammans för att maximera sitt 

lärande. Kooperativt lärande betyder därmed att elever samarbetar för att nå ett 

gemensamt mål (Ayub, Hossain & Tarmizi, 2012). När kooperativt lärande sker behövs 

stöd från läraren för att undvika att gruppen hamnar i fallgropar, exempelvis när eleverna 

inte samarbetar eller lyssnar på varandra. I en kooperativ lärandemiljö väljs ofta 

grupperna ut slumpmässigt, vilket gör att både starka och svaga elever kan hamna i 

samma grupp. En skillnad från det kollaborativa lärandet är det slutgiltiga målet. I det 

kooperativa lärandet samarbetar gruppen tillsammans i processen och gemensamt i det 

slutliga resultatet. Bedömning av uppgiften sker utifrån gruppen och inte individuellt 

(Jensen, 2012).  
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5.1.1 Kommunikation 

Kommunikation är ett brett begrepp. Allwood definierar begreppet på följande sätt: 

”Kommunikation är när en sändare och en mottagare delar ett innehåll/information med 

hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i en miljö, med en viss avsikt eller 

funktion” (Allwood 2002, refererad i Jensen 2012, 12).  Mottagaren behöver inte bara 

vara en part utan kan även vara flera (Jensen, 2012). Det innebär att om det exempelvis 

är flera personer i ett rum som lyssnar på en talare så är alla som lyssnar 

medkommunikatörer. Den mest förekommande kommunikationstypen i ett klassrum är 

när en lärare pratar och eleverna lyssnar. Oavsett vem som talar, elev-elev eller lärare-

elev, är det alltid en talare och de resterande är medkommunikatörer (Ibid). 

5.1.1.1 Kommunikationens förutsättningar 

Samtalet i klassrummet är en resurs som gynnar alla elever oavsett hur de deltar. Den som 

för sitt resonemang framåt stärker sin förmåga att uttrycka sig, och den som lyssnar får 

nya perspektiv och idéer (Kinman, 2010). Tidigare forskning betonar frågornas innebörd 

när det kommer till att skapa ett öppet klassrumsklimat. Det innebär att lärare successivt 

måste integrera frågor som en naturlig del av undervisningen för att elever ska lära sig 

hur de ska svara respektive ställa frågor (Souvignier & Kronenberger, 2007). Genom att 

elever får möjlighet att ställa frågor ökar chansen till helklassdiskussioner (Kline, 2008).  

När elever får delta i helklassdiskussioner får de själva förklara sina lösningar och 

uträkningar på ett sätt som gör att andra elever kan förstå (Kinman, 2010). Sherin (2002) 

upptäckte i sin studie att öppna frågor bidrog till svar som ökade chansen till att fler elever 

i klassen skulle delta i helklassdiskussioner. Frågor som ställdes till eleverna i studien 

kunde vara ”varför?”, ”vad känner ni andra inför detta?” och ”håller ni andra med?”. 

Genom att ställa öppna frågor ökade den matematiska processen hos eleverna (Ibid). 

För att frågor ska kunna ställas är det viktigt att elever är uppmärksamma och lyssnar på 

varandra i klassrummet. En viktig faktor i elevers utveckling är att göra dem medvetna 

om att lärandet även sker när de passivt deltar under helklassdiskussioner. Tidigare 

forskning visar att elever inte inser att lärande sker även om de inte medverkar aktivt. De 

uppmärksammar inte det passiva deltagandet som ett lärande (Hunter, 2017).  
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McConney och Perry (2011)  upptäckte att lärarens ledande eller slutna frågor skapade 

en sluten klassrumsmiljö. Det bidrog till att eleverna inte reflekterade individuellt och 

förhindrade en möjlig diskussion. När eleverna endast fick ledande frågor gav de korrekta 

svar, dock utan någon form av reflektion till hur de kom fram till svaren. Sherin (2002), 

Kline (2008) samt McConney och Perry (2011) visar i sina studier hur öppna frågor leder 

till att elever utmanas till att reflektera över sina svar och diskutera sina tillvägagångssätt 

med sina klasskamrater. Avsaknaden av reflektion och diskussion gör att elever inte får 

någon utmaning, vilket i sin tur inte ger någon större påverkan på deras matematiska 

inlärning (McConney & Perry, 2011). När elever istället får möjligheten att reflektera och 

resonera genom par- och gruppgifter ökar chansen till att de även börjar samtala med 

varandra om sina tankar och reflektioner (McCrone, 2005).  

Vygotskij beskriver den språkliga medieringen som redskap i förhållandet till människans 

förståelse för omvärlden. Människan använder språket som ett redskap till att både 

kommunicera och föra en inre dialog (Vygotskij 2000, refererad i Säljö 2017, 256). Detta 

sätt att se på språket går att associeras till McConney och Perry (2011), Kline (2008) och 

Sherins (2002) studier. De fokuserar på användningen av språket i samband med frågor, 

hur de lär sig att svara och förklara och hur det i sin tur påverkar hur eleverna reflekterar 

och resonerar över andras och sitt egna tänkande. 

5.1.2 Par- och grupparbete 

Genomgående i forskningsunderlaget beskrivs elevers interaktion med varandra som en 

påverkansfaktor för elevers lärande i matematik. I analysen av de vetenskapliga 

publikationerna framkom tre olika kategoriseringar: positiva resultat med par- och 

grupparbete, utbyte av matematiska strategier och negativa resultat med par- och 

grupparbete. Kategoriseringarna kommer att presenteras i avsnitten nedan.  

5.1.2.1 Positiva resultat med par- och grupparbete 

När elever får möjlighet att arbeta tillsammans i grupp förs deras matematiska process 

framåt genom att de agerar som stöd för andra elever samtidigt som de själva får stöd för 

att komma vidare (Hunter, 2017; Dahl, Klemp & Nilssen, 2018). När par- och grupparbete 

fungerar som det ska bidrar det till högre prestation och produktivitet samt ger även 

stöttning och engagemang för alla elever oavsett kunskapsnivå (Gillies, 2016; Mercer & 

Sams, 2006). Genom att elever får samverka tillsammans blir undervisningen mer 
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meningsfull och de får en större motivation att lära sig mer om matematik (Burton & 

Mims, 2012). Mindre gruppkonstellationer bidrar till att elever som är i svårigheter inom 

matematik vågar ta för sig mer än om diskussionerna sker i helklass (Mercer & Sams, 

2006). 

Enligt Sloane (2007) är det bra om lärare ger elever möjligheten att få pröva olika roller 

i grupparbeten. När exempelvis elever är på olika nivåer får de som är på en högre nivå 

stötta och hjälpa de som är på lägre nivå. Detta gör att elever som får stöttning får en 

bättre förståelse för ämnet, och de som ger stöttning utmanar sig själva till kunna förklara 

så att andra förstår. 

EPA-metoden, enskilt, par, alla, användes i flertalet av de klassrum som beskrivs i 

forskningen. Metoden innebär att elever först får arbeta individuellt, sedan i par eller i 

grupper och sist diskutera arbetet i helklass. Denna struktur möjliggör för elever att 

reflektera och komma fram till en lösning på egen hand, men den bidrar även till att elever 

kan dela sina tankar när gruppmomentet sker. Genom att ge elever möjlighet att arbeta 

med uppgifter individuellt inför gruppmoment får de möjlighet till att själva resonera och 

reflektera. I gruppmomentet får de sedan delge sina tankar och resonemang med andra, 

vilket leder till att olika strategier synliggörs och gruppen kan gemensamt komma fram 

till en relevant strategi (Sakshaug & Wohlhuter, 2010).  

Mercer och Sams (2006) har studerat lektionstillfällen där problemlösning och 

grupparbeten har varit i fokus. Syftet med studien var att få fram elevers åsikter om 

grupparbete som ett tillvägagångsätt under matematiklektionerna. Det framkom att 

eleverna i studien upplevde grupparbeten mer givande för den matematiska inlärningen 

än individuellt arbete. Eleverna i studien uttryckte gruppens positiva betydelse för den 

individuella förståelsen. De ansåg att de fick mer stöttning genom att arbeta i grupp och 

att det gav en kontinuerlig bekräftelse av deras egna resonemang. Eleverna beskrev även 

förhållandet mellan att misslyckas individuellt eller i grupp; att misslyckas som grupp 

ansågs vara mer socialt accepterat än att misslyckas individuellt (Mercer & Sams, 2006).  

När elever arbetar i grupper utvecklas deras strategiförmåga eftersom de tar del av 

varandras lösningar. Utifrån de individuella lösningarna kan eleverna därefter lösa 

uppgiften gemensamt utifrån en vald strategi (Sakshaug & Wohlhuter, 2010). Både Kline 

(2008) och Kinman (2010) skriver att elevers olika tolkningar av matematiska uppgifter 
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gör det möjligt för dem att verbalisera sina tankar och lyssna på varandra. Det innebär att 

elevers olika perspektiv och strategier synliggörs samt de ges möjlighet att använda och 

pröva ett större antal olika strategier de själva inte har tillgång till (Hodge, 2008; Kinman, 

2010; Hunter, 2017; Dahl, Klemp & Nilssen, 2018). 

Utbytet av antalet strategier möjliggjorde att eleverna i en studie som Hunter (2017) 

genomfört kunde testa sig fram för att hitta den mest lämpliga strategin till den specifika 

uppgiften. Hunter beskriver hur elevernas förståelse för matematik stärktes genom att de 

fick beskriva och resonera om hur förklaringarna av strategierna skulle ske – de fick en 

större kognitiv medvetenhet. Strategierna främjade inte bara mottagaren utan även de 

elever som fick förklara (Ibid). Eleverna i studien uttryckte hur gynnsamt de ansåg att 

utbytet av strategierna var, speciellt när de fick möjlighet att samtala och diskutera när de 

arbetade med utmanande uppgifter (Hunter, 2017). I Dekker, Elshout-Mohr och Woods 

(2006) studie fick eleverna använda sig av en eller flera representationer när de förklarade 

sina tankar och idéer. Eleverna i studien förklarade genom att rita, använda sig av siffror, 

skrev ner ord och uttryckte sig med gester. Dessa representationsformer synliggjordes 

genom att eleverna fick reflektera över sitt egna tänkande och förklara för andra. Dekker 

Elshout-Mohr och Woods (2006) menar att det är kombinationen av hur och till vem 

eleven ska förklara sin strategi för som främjar elevers inlärning. Därmed behöver elever 

anpassa strategin och hur den ska förklaras beroende på vilken mottagare som ska förstå 

den (Ibid).   

5.1.2.2 Negativa resultat med par- och grupparbete 

Trots att par- och grupparbeten anses vara givande för elevers lärande i matematik finns 

det även negativa aspekter med kollaborativt och kooperativt lärande (Ayub, Hossain & 

Tarmizi, 2012). Dessa kan vara att eleverna av olika anledningar inte är villiga att 

samarbeta med varandra i grupp. Exempel kan vara att elever inte kommer överens eller 

är helt inne i sina egna tankar och idéer, vilket kan leda till att de inte resonera med 

varandra. Det tyder på att grupparbete är en komplex metod som kräver övning för att 

elever ska kunna samverka (Francisco, 2012).  

Sfard och Kieran (2001) menar att par- och grupparbete inte bör tas för givet i 

matematikundervisningen. Inget i deras studie tyder på att elever utvecklas i relation till 

samarbete. I studien analyseras elever för att få en förståelse för hur de utvecklar sin 



 

 

 

15 

 

matematiska förmåga genom paruppgifter. Det framkom att eleverna inte interagerade 

med varandra i matematikuppgifterna, vilket innebar att de enbart satt bredvid varandra 

och arbetade individuellt samt hade en ineffektiv konversation (Ibid). I relation till detta 

visar Sfard och Kierans (2001) samt Franciscos (2012) studier hur ett konstruktivistiskt 

synsätt fungerar i relation till kommunikation och tänkande, att tänkandet kommer först 

och kommunikationen därefter.  

Som tidigare nämnt är kommunikation en viktig faktor i relation till samarbete och 

samverkan mellan elever. Därför är det viktigt att elever lär sig sociala normer i 

klassrummet, som till exempel kunna lyssna uppmärksamt på varandra i relation till par- 

och grupparbeten (Gillies, 2016; Hodge, 2008).  

I Dahl, Klemp & Nilssens (2018) studie observeras elevers samarbete i en 

matematikuppgift. I studien var eleverna uppdelade i par och skulle lösa en uppgift 

tillsammans, uppgiften gick ut på att de skulle ta reda på hur många ägg det behövdes för 

att baka ett bestämt antal muffins. Det som synliggjordes utifrån observationer var att 

eleverna inte lyssnade på varandra och att de motarbetade varandra istället för att 

samarbeta. Det bristande samarbetet ledde till att eleverna ifrågasatte varandras strategier 

och inte respekterade varandras representationsformer. Eleverna fastnade i sina egna 

tankar och såg inte möjligheterna med att resonera med varandra, vilket istället bidrog till 

att de arbetade individuellt (Ibid). 

Som framgått ovan upplever somliga elever arbetet tillsammans med andra elever som 

ineffektivt lärande (Sfard och Kieran, 2001). Att inkludera kooperativt lärande i 

undervisningen garanterar inte att samarbete automatiskt sker under exempelvis 

grupparbete (Gillies, 2016). Det finns flera faktorer som behöver vara i åtanke för att ett 

kooperativt lärande ska vara gynnsamt, till exempel elevernas sociala färdigheter. Det 

handlar om att eleverna måste kunna visa respekt gentemot andras förslag och ta eget 

ansvar genom att bidra till gruppen (Ibid). 

I vissa fall kan det uppfattas som att elever inte lyssnar på varandra när de diskuterar i par 

eller i grupp. Det behöver inte bero på elevers ointresse eller brist på uppmärksamhet utan 

kan bero på deras oförmåga att verbalisera sitt tänkande (McCrone, 2005). Detta går att 

associera till Piagets teori om elevers kognitiva stadium, elevers oförmåga att verbalisera 

sitt tänkande kan bero på vilket stadie de befinner sig i (Piaget 1970, refererad i Säljö 
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2017, s. 234–237). Genomgående i forskningsunderlaget fokuseras gruppdiskussionen 

som en väsentlig del i grupparbeten. Kline (2008) menar att det är ett hinder för de elever 

som inte har förmågan att förmedla sitt resonemang direkt. Hon förklarar att de introverta 

eleverna inte blir delaktiga på grund av sina tankeprocesser som gör att de inte kommer 

till tals i gruppdiskussionerna. 

6 Diskussion 

I det här avsnittet sammanfattas och diskuteras resultat, metod och vidare forskning. 

Första delen består av en sammanfattning av resultatet och andra delen i 

diskussionsavsnittet behandlar studiens metod där fokus ligger vid att kritiskt identifiera 

de svagheter och begränsningar i och under metodprocessen. Den tredje och sista delen i 

diskussionsavsnittet handlar om vidare forskning utifrån studiens resultat.  

6.1 Sammanfattning av resultatet 

Avsikten med studien var att få en översikt över vilka resultat av kollaborativt och 

kooperativt lärande som påverkar den matematiska inlärningen hos elever. Utifrån 

frågeställningarna och syftet låg fokus på att identifiera hur tidigare forskning ställer sig 

till kollaborativt och kooperativt lärande. Det slutgiltiga resultatet har visat både för- och 

nackdelar för elevers lärande i matematikämnet, vilket tyder på att det finns en 

komplexitet i det kollaborativa och kooperativa lärandet. Om kollaborativt och 

kooperativt lärande ska ske krävs att läraren skapar en god miljö i klassrummet som gör 

att eleverna vågar kommunicera matematik med andra. Kommunikationen lyftes fram 

som ett viktigt redskap. Det gäller för läraren att visa eleverna hur en diskussion kan ske 

och skapa en struktur som eleverna succesivt kan lära sig att följa. Har eleverna inte de 

rätta förkunskaperna om hur de ska kommunicera i ett diskussionssammanhang kan de 

inte heller resonera och ställa relevanta frågor eller ge relevanta svar (Sherin, 2002; Kline, 

2008; Kinman, 2010; McConney & Perry, 2011). 

Forskningen har mestadels påvisat att par- och grupparbete har en positiv inverkan på 

elevers lärande i matematik. Det framkommer att par- och grupparbete skapar 

engagemang och bättre förståelse för matematik och att par- och grupparbete bidrar till 

att elever får en kontinuerlig stöttning och bekräftelse i sina matematiska resonemang. 

Kollaborativt och kooperativt lärande anses även ge en meningsfull undervisning, vilket 
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skapar motivation hos eleverna att lära sig mer om matematik. När par- och grupparbetet 

fungerar som det ska bidrar det till högre prestation och produktivitet hos eleverna. Det 

framkom även att när elever tar del av varandras matematiska strategier i par- och 

grupparbete utvecklas deras matematiska strategiförmåga. I utbytet av matematiska 

strategier är kommunikationen ett betydelsefullt redskap för att eleverna ska kunna 

tydliggöra sina matematiska resonemang.  

Forskningen visar dock att par- och grupparbete är en svårbemästrad metod att använda 

sig av i matematiska sammanhang. Det har framkommit att när kollaborativt och 

kooperativt lärande används på fel sätt påverkas elevernas lärande i matematik negativt. 

Det som framkommit är hur par- och grupparbete kan påverka att elever inte kommer 

vidare i sitt lärande och att lärarna har stor betydelse för hur utfallet blir när elever arbetar 

med par- och grupparbete. Utfallet grundar sig i hur gruppkonstellationerna är utformade 

och hur väl eleverna kan samarbeta med varandra. Resultatet visar hur gruppdynamiken 

kan påverka introverta elever negativt eftersom de inte får den tid de behöver för att 

framföra sitt resonemang. Detta leder sin tur till att de inte får möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga.  

I studien framkommer det att kommunikation är det verktyg som eleverna måste bemästra 

för att gynnas av kollaborativt eller kooperativt lärande. Detta har stark koppling till 

Vygotskijs synsätt om människans tänkande, att det är genom den verbala 

kommunikationen som människan befäster sin kunskap (Vygotskij, 1965, refererad i 

Säljö 2017, s. 260). När par- eller grupparbeten sker ökar möjligheten till verbal 

kommunikation eftersom diskussioner ofta uppstår. Förutom diskussion skapas även 

möjligheter för elever att utveckla matematiska strategier, vilket i sin tur kan leda till att 

kunskapen befästs och fördjupas.  

Enligt Vygotskij utvecklas elevers kognitiva förmåga i samspel med andra, specifikt med 

elever med en högre kunskapsnivå (Ibid, s. 260). Det är när elever får möjlighet att 

utmanas och får stöttning som den proximala utvecklingen sker, vilket tydligt framgår i 

resultatet när det kommer till par- och grupparbeten. Forskningsunderlaget har gått in 

olika mycket på vikten av gruppsammansättning. Vissa studier i forskningsunderlaget 

visar hur elever med olika kunskapsnivåer inte alls kunde samarbeta eller samverka med 
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varandra. Det tyder på att en god gruppdynamik är väsentlig vid gruppindelning för att 

samarbetet ska fungera. 

Det finns dock annan forskning som ställer sig negativ till detta eftersom de inte anser att 

det spelar någon roll hur eleverna är grupperade när det kommer till samarbete och 

kunskapsnivåer. De anser att det istället skapas mer oro och att eleverna hellre arbetar 

individuellt. Enligt Piaget behöver elever tid att utvecklas i sin egen takt, där självstyrda 

aktiviteter är viktiga för elevens utveckling (Piaget 1976, refererad i Säljö 2017, s. 236). 

I den forskning som ställde sig positiv till par- och grupparbete var åldrarna hos de elever 

som studerades varierad. Det rörde sig om alla årskurser i grundskolan. I de två artiklar 

där det framkom mer problematik i samband med grupparbete berördes elever i 

årskurserna tre och sex. Piaget menar att dessa elever befinner sig i det konkret 

operationella stadiet, vilket betyder att elever som befinner sig i det stadiet är i en 

utvecklingsfas där de utvecklar sitt logiska tänkande (Piaget 2008, refererad i Hwang & 

Nilsson 2011, s. 63). I Dahl, Klemp & Nilssens (2018) studie fastnade eleverna i sina 

egna tankar och de fann inte någon förståelse för att lära sig genom att resonera med 

varandra. I enlighet med Piagets teori är eleverna i denna studie inte mottagliga att förstå 

sitt egna eller andras tänkande. Det är inte förrän de når det formella operationernas stadie 

som de blir mottagliga för den sortens tänkande (Piaget 2008, refererad i Hwang & 

Nilsson 2011, s. 64). Dock stämmer inte detta överens med alla publikationer i denna 

litteraturstudie då resultatet även visar att oberoende av vilket stadie eleverna befinner sig 

i beror inte deras resonemangsförmåga på deras mognadsnivå. Detta tyder på att brist på 

samarbete och elevernas olika förmågor inte beror på elevers mognadsnivå utan åter tar 

oss tillbaka till hur vana eleverna är vid kollaborativt och kooperativt lärande.   

Resultatet har visat hur komplext kollaborativt och kooperativt lärande är. Det finns 

många fallgropar i användandet av par- och grupparbete, resonemang och diskussioner. 

Det är därmed förståeligt att många lärare håller sig till de läromedel som finns och inte 

vågar riskera att eleverna inte följer de regler och normer de måste förhålla sig till, eller 

att de inte lär av varandras matematiska strategier. Arbetet med kollaborativt och 

kooperativt lärande visar dock att kontinuerlig användning av kommunikationsövningar 

och påminnelse av sociala regler och normer i klassrummet gynnar elevers lärande i 

matematik. 
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6.2 Metoddiskussion 

Under sökprocessens gång blev det tydligt att urvalskriterierna behövde ändras. I början 

av sökprocessen berörde urvalet årskurserna 1–3, men eftersom det blev problematiskt 

att finna relevanta artiklar behövde vi vidga studiens urvalskriterier gällande årskurser till 

att omfatta hela grundskolan. Detta kan bidra till att litteraturstudien har inkluderat 

forskningsresultat som inte är gällande för alla årskurser. Begrepp kombinerades i olika 

sökningar och mer relevanta sökträffar mot syftet och frågeställningarna hittades. De 

sökord som redan var befintliga avancerades och nya kunde upptäcktas och utvecklas. 

Det fanns mycket tidigare forskning som handlar om kollaborativt och kooperativt 

lärande, dock var det mycket av denna forskning som berörde andra ämnen än 

matematikämnet. I sökprocessen användes begreppen kollaborativt och kooperativt både 

tillsammans, men även i separata sökningar. Resultatet av att göra separata sökningar med 

fokus på kooperativt lärande visade sig vara det mest gynnsamma och gav oss fler 

relevanta sökträffar som innefattade båda begreppen. Kollaborativt och kooperativt 

lärande innefattar pararbete, grupparbete, gruppdiskussioner och helklassdiskussioner. 

Dessa begrepp inkluderades via thesaurus vilket gjorde att sökningen blev pålitlig.  

Forskningsunderlaget för studien innefattar 18 olika internationella publikationer varav 

13 är från 2006 till 2018. Det har tillkommit manuella sökningar där årtalen har ett större 

spann, vilket innebär att den tidigaste av de fem publikationer som hittats manuellt är från 

2001. Det som kan medföra svagheter med studien är att den enbart består av 

internationell forskning och att det är en stor årtalsbredd på de publikationer som använts. 

Det bör därför tas i beaktning huruvida resultatet verkligen är överförbart till dagens 

kontext och den svenska skolan. Dock har publikationerna oavsett årtal visat på liknande 

resultat när det kommer till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Det borde 

därför ha gjorts nya sökningar utifrån de manuella sökningarnas årtal, vilket kan ha 

bidragit till flera relevanta artiklar kan ha missats. 

Analysen som använts är innehållsanalys. Genom att använda en etablerad metod och 

tydligt beskriva analysstegen gynnas reproducerbarheten. I identifieringen av textenheter 

användes färgkodning för att underlätta kategoriseringen. Till en början användes 

färgkodningen genom att markera positiva respektive negativa aspekter på kollaborativt 

och kooperativt arbete. Svårigheter uppkom successivt när kategorisering av teman skulle 
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ske eftersom innehållet gick in i vartannat och därmed kunde en textenhet få flera 

färgkoder. Detta hade vi kunnat motverka om vi istället använt oss av ett 

kategoriseringsschema som anaysmetod. På det sättet hade det blivit en mer strukturerad 

och översiktlig analys. Då innehållsanalysen istället gjordes genom färgkodning 

riskerades det att tolkningar gjordes i artiklarna vilket kan ha medfört systematiska fel, 

detta kan ha bidragit till att validiteten i resultatet brustit. Vi anser dock att studiens 

validitet och reliabilitet är hög eftersom de textenheter som användes i resultatet lästes 

och diskuterades i flera omgångar av oss som gjort studien.  

6.3 Vidare forskning 

Forskningsområdet inom kollaborativt och kooperativt lärande i kombination med 

matematikämnet är ett område som ständigt utvecklas. Underlaget för litteraturstudien 

fokuserar på hur kollaborativt och kooperativt lärande kan implementeras oavsett kultur 

och hur det bör implementeras i klassrummen. Skolverket (2017) skriver att skolan ska 

ge elever förutsättningar att utvecklas som individer genom ett stimulerande arbetssätt 

där elever får utforska och undersöka sin omvärld. Elever ska få möjlighet att utvecklas i 

sitt lärande utifrån rätt valda pedagogiska inriktningar som skapar nyfikenhet och tilltro 

till elevers förmåga. Eftersom arbetssättet skiljer sig mot den traditionella 

katederundervisningen och liknar mer det moderna sättet att undervisa i dagens skola vore 

det spännande att undersöka hur det fungerar i praktiken. I kommande forskning skulle 

det därför vara intressant att undersöka om de olika räknesätten gynnas av ett kollaborativt 

och kooperativt lärande.  
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