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Abstrakt 
Den här systematiska litteraturstudien syftar till att synliggöra på vilka sätt 
elever kan bli aktiva deltagare i matematikundervisningen genom kooperativt 
lärande. Studien syftar även till att lyfta vilka aspekter av det kooperativa 
lärandet som kan bidra till elevers matematiska lärande. Studien grundas på 
fjorton vetenskapliga publikationer som har analyserats med en latent 
innehållsanalys. Därefter har resultatet kopplats till den sociokulturella teorin. 
Resultatet av studien visar att positiva förutsättningar för de flesta elevers 
aktiva deltagande är: grupper om tre till fyra elever, heterogena och 
könsbalanserade grupper. Elevens enskilda ansvar att aktivt delta i 
grupparbetet är avgörande för det matematiska lärandet. Lärarens uppgift är 
att främja elevaktivitet och skapa förutsättningar för eleverna att lyckas i 
avseende på både delaktighet och lärande.  
 

Nyckelord 
Kooperativt lärande, matematik, delaktighet, lärande, gruppsammansättning. 
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1   Inledning 
Under närmare fyra år på lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar har 
vi fått möjligheten att förena teori med praktik. Det har skett genom 
praktikdagar som fortlöpt under hela utbildningens gång. Vi har bland annat 
fått observera lärares olika arbetssätt i klassrummet. Gemensamt för flera av 
lärarna som vi mött är att de vill få eleverna så delaktiga och aktiva som möjligt 
i undervisningen. Ett arbetssätt som flera av dem har använt är kooperativt 
lärande. Kooperativt lärande är ett elevaktivt arbetssätt där eleverna arbetar 
tillsammans och tar hjälp av varandras kunskaper för att lösa uppgifter (Kagan 
& Stenlev, 2017). 
 
Kooperativt lärande har haft stor framfart på skolor sedan 1990 (Kagan & 
Stenlev, 2017). I personalrum och på möten på våra praktikskolor har det ofta 
samtalats om kooperativt lärande, och många lärare har en positiv syn på detta 
arbetssätt. Redan i dörren till klassrummet kan det anas att det arbetas 
kooperativt om eleverna sitter i grupper vända mot varandra, istället för att 
sitta i par eller rader vända framåt som i det mer traditionella klassrummet. 
Kooperativt lärande utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket är en 
uppfattning om att kunskap och lärande växer fram i samarbete och samtal 
med andra (Kagan & Stenlev, 2017). I kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik skriver Skolverket (2011) att ett syfte med undervisningen i 
matematik är att eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera med och 
om matematik. “Lika viktigt som att själv kunna kommunicera matematik är 
det att kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar, förklaringar och 
argument.” (Skolverket, 2011:11). Genom att kommunicera matematik i 
undervisningen får eleverna dela matematiska idéer och utbyta information, 
samt får möjlighet att utveckla ett matematiskt språk (a.a.). En central del för 
att det kooperativa lärandet ska fungera är att alla elever är aktiva (Johnson & 
Johnson, 1984). Att som lärare se till att alla elever i en klass är aktiva är inte 
en lätt utmaning. Våra observationer av matematiklektioner har visat att det 
ofta är en eller två elever i en grupp med fyra som inte är delaktiga i arbetet. 
Eftersom alla elevers delaktighet är en förutsättning för kooperativt lärande, är 
det inte bara eleven som inte är delaktig som går miste om kunskap och 
utveckling. De övriga i gruppen får inte heller samma utbyte när någon elev i 
gruppen inte deltar.  
 
Det vi har sett och hört på praktikdagar har väckt vår nyfikenhet för 
kooperativt lärande. I och med vår nyfunna nyfikenhet har vi valt att fördjupa 
oss i kooperativt lärande i relation till matematikundervisning. Studien syftar 
därför till att ta reda på hur elever blir delaktiga och hur elevernas lärande 
utvecklas genom kooperativa matematiklektioner.  
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2   Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra om, och i så fall hur samtliga elever kan 
bli aktiva deltagare i kooperativ matematikundervisning. Studien syftar också 
till att lyfta fram på vilka sätt kooperativt lärande kan påverka elevers lärande 
i matematik.  
 
- På vilka sätt kan elever bli aktiva deltagare i matematikundervisningen 
genom kooperativt lärande?  
- Vilka aspekter av det kooperativa lärandet kan bidra till elevers matematiska 
lärande?  
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3   Teoretisk bakgrund 
Det kooperativa lärandet är ett förhållningssätt som bottnar i det 
sociokulturella perspektivet. Kommunikation och interaktion är två viktiga 
begrepp som sammanflätar det sociokulturella perspektivet med det 
kooperativa lärandet (Kagan & Stenlev, 2017).      

3.1   Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs arbeten 
om utveckling, lärande och språk. Att kunskap är socialt betingat är en 
grundtanke inom det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella 
lärandet är kommunikation och språk väsentliga delar av undervisningen 
(Säljö, 2014a). Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i 
samspelet mellan en grupp individer och det är i de sociala interaktionerna som 
lärande och utveckling sker (Säljö, 2014a; Kroksmark, 2011). Den 
kommunikativa processen blir därför central då det är genom 
kommunikationen som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter 
(Säljö, 2014a).  

3.2   Kooperativt lärande 
Kooperativt lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Johnson och Johnson (1984) beskriver att eleverna hjälper 
varandra att förstå och uppmuntrar varandra att arbeta hårt. De förklarar att 
kooperativt lärande skiljer sig mycket från individuellt lärande, där alla elever 
arbetar enskilt för att nå mål som bara få av dem kan nå. Enligt Kagan och 
Stenlev (2017) får eleverna ett större kunskapsmässigt utbyte genom detta 
arbetssätt, oavsett om eleven ligger på en låg, genomsnittlig eller hög nivå 
kunskapsmässigt. Synen på lärande inom kooperativt lärande är 
socialkonstruktivistisk och baseras på Vygotskijs uppfattning om lärande som 
en social process. För att lärande hela tiden ska ske arbetar eleverna mycket 
tillsammans i par och grupper. Ett av målen med kooperativt lärande är att 
stimulera och engagera alla elever och få dem att känna sig viktiga (a.a.).  
 
Johnson och Johnson (1984) förklarar att kooperativt lärande är mycket mer 
än att vara fysiskt nära andra elever, diskutera material med varandra, hjälpa 
andra elever eller dela material med dem, samtidigt som alla de här delarna 
också är viktiga för kooperativt lärande. Det som skiljer det kooperativa 
lärandet från andra typer av grupparbeten är att kooperativt lärande baseras på 
fyra grundprinciper, vilka är: 
Samtidig interaktion - Alla grupper i klassen deltar i kommunikativa 
lärprocesser samtidigt.   
Positivt ömsesidigt beroende - Uppstår när eleverna har fördel av att det går 
bra för andra. Eleverna har behov av klasskamraternas medverkan för att 
genomföra lärandearbetet. 
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Eget ansvar - Varje elev får med jämna mellanrum redogöra för sitt eget 
lärande inför andra.  
Lika delaktighet - Alla elever är lika involverade och bidrar lika mycket.  
När principerna, som kallas SPEL-principerna, används samtidigt är lärandet 
kooperativt. På dessa fyra principer är olika strukturer, metoder för samarbete, 
grundade. Strukturerna kan lärare använda i klassrummet för att skapa 
interaktionsmönster (Kagan & Stenlev, 2017). I den här studien fokuseras 
dock inte de olika strukturerna, kooperativt lärande används här som ett 
pedagogiskt förhållningssätt, med utgångspunkt i att elever lär bäst i samspel 
med varandra.  

3.3   Begreppsdefinition 
Inom det sociokulturella perspektivet finns ett flertal begrepp som kommer att 
belysas i studien. De begrepp som valts ut är appropriering, proximal 
utvecklingszon och scaffolding.  

3.3.1   Appropriering 
Enligt Säljö (2014a) är appropriering ett uttryck för att förstå och beskriva 
lärande i det sociokulturella perspektivet. Människan har möjlighet att 
appropriera, det vill säga tillägna sig kunskaper i olika samspelssituationer i 
sin omgivning. Vygotskij (Säljö, 2014b) skrev bland annat om vardagliga 
begrepp och vetenskapliga begrepp. Med vardagliga begrepp menas de 
grundläggande språkliga redskap som en individ tar till sig genom det dagliga 
samspelet. Enligt Vygotskij handlar vetenskapliga begrepp om det slags språk 
och begrepp som är mer abstrakt (a.a.). Sådana begrepp är inte vanliga i 
vardagen, vilket medför svårigheter att ta till sig begreppen och deras 
betydelse om individen inte får dem förklarade för sig. Säljö (2014b) ger 
exempel på en typ av abstrakta begrepp inom geometri i matematik. Sådana 
specifika begrepp kan vara vinkel, hypotenusa och Pythagoras sats. Enligt 
Vygotskij är skolan den plats där individen blir bekant med kunskaper av 
abstrakta begrepp (a.a.). 

3.3.2   Den proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen är ett av det sociokulturella perspektivets 
främsta begrepp. Vygotskij definierar den proximala utvecklingszonen som:  
 

[...] the distance between the actual development level as determined by 
independent problem solving and the level of potential development as 
determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 
with more capable peer (1978:86).  

 
Begreppet syftar till att utveckling och lärande är en process som ständigt 
pågår och att människan lär sig ny kunskap genom att utveckla sin tidigare 
kunskap till något nytt. Läraren eller en mer kompetent klasskamrat kan agera 
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som vägledare för den lärande till att lära sig nya saker och för att komma 
vidare i sin utveckling (Säljö, 2014a; Kroksmark, 2011). Säljö (2014b) skriver 
att den lärande är beroende av stöd från någon mer kunnig person. Den mer 
kunniga personen ställer frågor som fokuserar uppmärksamheten på det som 
anses viktigt. Genom dessa frågor leds den lärande vidare i sin utveckling till 
att behärska nya kunskaper. Vygotskij (1978) beskriver att utvecklingszonen 
är en zon där en person är mottaglig för instruktioner och förklaringar för att 
utvecklas. Utifrån Vygotskijs syn beskriver Säljö (2014b) att det är när den 
lärande befinner sig i zonen som den mer kompetente kan vägleda den lärande 
in i hur ett kulturellt redskap används.  

3.3.3   Scaffolding 
Scaffolding kan översättas till svenska som kommunikativa stöttor, och är ett 
stöd som exempelvis en lärare kan erbjuda en elev. Eleven får inte bara 
instruktioner utan också insikt i hur en uppgift kan definieras och rimliga sätt 
att tolka uppgiften på (Säljö, 2014a). Säljö (2014a) beskriver det som att den 
mer kompetente samhandlar och samtänker med den som utför uppgiften. I 
början får den mer kunniga personen ge mycket stöd, men så småningom 
minskar stödet för att till sist upphöra helt då den lärande behärskar den nya 
färdigheten. Däremot måste den lärande ställas inför och förstå utmaningar för 
att ta sig vidare. Den lärande riskerar att bli en passiv åskådare om den mer 
kunnige utför hela arbetet fram till lösningen (Säljö, 2014b).   
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4   Metod 

I detta avsnitt redogörs det för studiens tillvägagångssätt. Metodavsnittet 
utgörs av Design, Insamlingsmetod, Etiska aspekter, Validitet och 
Analysmetod. Under Insamlingsmetod presenteras även den valda litteraturen 
med korta sammanfattningar.  

4.1   Design  
En systematisk litteraturstudie innebär att undersökningsfältet består av redan 
dokumenterad och publicerad forskning. Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström (2013) skriver att genomförandet handlar om att systematiskt 
söka, kritiskt granska och sedan sammanställa litteraturen. En systematisk 
litteraturstudie är ett arbete i flera steg, varav det första steget är att motivera 
varför studien genomförs. Därefter ska frågor formuleras, en plan struktureras 
upp, och sökord och strategi bestämmas. När detta är utfört kan sedan 
processen med att välja ut relevant litteratur starta. Litteraturen ska bestå av 
vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter. Utifrån den valda 
litteraturen ska sedan ett resultat skrivas. I slutet av en systematisk 
litteraturstudie ska resultatet analyseras och diskuteras, och till sist ska studien 
sammanställas och slutsatser ska dras utifrån resultatet (Eriksson Barajas et al. 
2013).  

4.2   Insamlingsmetod 
De sökmetoder som använts i den här studien är systematisk sökning samt 
kedjesökning. Inledningsvis användes en systematisk sökmetod där sökorden 
som användes systematiskt utökades för att göra sökningarna mer specifika 
och relevanta. Genom dessa sökningar kunde vi se att det valda området inte 
var outforskat. Det fanns publicerade vetenskapliga texter som gjorde det 
möjligt att utforska och studera området. Utifrån de artiklar som hittades i den 
systematiska sökningen användes kedjesökning, som innebär att en vidare 
sökning i relevanta artiklars källor utfördes (Reinecker & Stray Jørgensen, 
2018). 
 

4.2.1   Databaser 
Databaserna som använts till denna studie är ERIC ProQuest och OneSearch. 
ERIC Proquest är en referensdatabas där sökningar efter relevant litteratur till 
studien har genomförts. Onesearch är en större söktjänst där sökning i de flesta 
av universitetsbibliotekets databaser görs gemensamt. Databaserna valdes ut 
efter rekommendation från universitetsbiblioteket och egna tester av olika 
databaser. Utöver ERIC ProQuest och OneSearch testades även Google 
Scholar och Mathmeatics Education Database. I de egna testerna fokuserades 
det på antal sökträffar, filter för avgränsningar och åtkomst till texter i fulltext. 
ERIC Proquest och OneSearch ansågs vara mest lämpliga till denna 
litteraturstudie. 
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4.2.2   Trunkerade sökningar 
För att inkludera alla relevanta resultat har sökningarna trunkerats, för att täcka 
in olika varianter av ett begrepp. Trunkering innebär att början eller slutet av 
ett ord ersätts med en asterisk (Eriksson Barajas et al. 2013). För att få med 
olika former av begreppet cooperative användes således sökningen 
cooperati*. 

4.2.3   Sökord 
I urvalet av sökord till studien var det viktigt att sökorden gav relevanta träffar 
till syfte och frågeställningar. Genom diskussion och sökningar med olika 
sökord valdes de mest givande sökorden ut. Sökorden cooperati* och 
mathematic* eller math* användes i de flesta sökningar, med tre undantag där 
collaborati* eller group work* användes istället för cooperati* för att få en 
variation i resultatet. Collaboration, som betyder samarbete, och grupparbete 
är centrala delar i ett kooperativt arbetssätt. Utöver dessa ord användes orden 
activ*, learn*, primary*, elementary*, school, heterogeneo*, homogeneo*, 
group*, benefit*, achiev*, membership* och effect* i olika kombinationer, 
mellan orden användes OR eller AND. OR har till exempel använts vid 
sökningar på elementary school OR primary school, då grundskolans tidigare 
år utgör fokus för den här studien men det räcker att ett av begreppen finns 
med i artikeln. Genom att läsa texterna som kommit fram med dessa sökord 
har namnen David Johnson, Roger Johnson och Noreen Webb förekommit ofta 
som referenser. Av den anledningen ansågs dessa författare vara högst 
relevanta för denna studie. För att hitta deras olika studier har sökningar gjorts 
specifikt på deras namn.  

4.2.4   Inkludering och exkludering 
Vid de olika sökningarna har inklusion-och exklusionskriterier använts. I 
databaserna ERIC ProQuest och Onesearch finns filter att applicera vid 
sökningar för att få relevanta resultat. Peer reviewed, publikationstyp, 
tidsbegränsning, språk, utbildningsnivå och ämne tillhör studiens 
inklusionskriterier.  
 
Peer reviewed används vid publicering av vetenskapliga publikationer. 
Genom att applicera peer reviewed framkommer enbart träffar på 
vetenskapliga publikationer som har granskats innan publicering (Eriksson 
Barajas et al. 2013). I databaserna har publikationstyp använts som filter. I 
ERIC ProQuest har Scholary journals applicerats och i Onesearch har artiklar 
valts för att få ett begränsat sökresultat och därmed exkludera exempelvis 
böcker. I båda databaserna har tidsbegränsning och språk filtrerats. 
Sökningarna avgränsades till att endast visa resultat från år 1998 till 2018 för 
att få aktuella artiklar. Anledningen till att ett fåtal vetenskapliga texter som är 
äldre än 1998 ändå har inkluderats är för att de uppkommit i kedjesökningar. 
Istället för att utesluta de äldre vetenskapliga artiklarna på grund av att de var 
för gamla valde vi att gå till ursprungskällan för att få informationen direkt, 
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och därigenom höja resultatets trovärdighet. Språk har avgränsats till engelska 
och svenska, samt har artiklar som inte varit kostnadsfria exkluderats. I ERIC 
ProQuest gjordes avgränsning till utbildningsnivå i en del sökningar, där 
elementary och/eller primary school valdes. I både Onesearch och ERIC 
ProQuest har publikationer som inte varit tillgängliga i fulltext uteslutits. Även 
ämne valdes till i Onesearch för att avgränsa sökningarna ytterligare och få 
relevanta resultat. Efter att dessa olika filter har applicerats, har det gjorts två 
urval: urval efter lästa titlar och urval efter läst abstract. När en filtrerad 
sökning genomförts har titlar som verkat matcha studiens syfte och 
frågeställningar lästs. Därefter har abstrakt lästs för att se hur relevant 
publikationen är för studien. Vid några publikationer har hela texten behövts 
läsas för att förstå textinnehållet och dess relevans. Samtliga sökningar 
redovisas i studiens bilaga.  

4.2.5   Kortfattad beskrivning av studiens artiklar 
Burke, A. (2011). Group work: How to use groups effectively. The Journal 
of Effective Teaching, 11(2), ss. 87-95.  
Studien syftar till att undersöka användningen av grupparbete genom att lista 
och jämföra olika vetenskapliga studier och egna resultat. Studien listar för-
och nackdelar med grupparbete. Författaren skriver bland annat om 
gruppstorlek, gruppsammansättning och hur lärare kan lära elever att arbeta i 
grupp samt hantering av grupper som är oeniga.           
 
Burton, M. (2010). Five Strategies for Creating Meaningful Mathematics 
Experiences in the Primary Years. YC Young Children, 65(6), ss. 92-96. 
Författaren till studien utforskar och beskriver fem olika matematikaktiviteter 
och hur de kan utveckla lågstadieelevers matematiska tänkande. I studien 
framkommer också lärarens roll i relation till elevernas matematiska 
utveckling. Studien tar upp skapandet av en positiv lärandemiljö där elever ska 
träna på att förklara hur de löst en uppgift.  
 
Davenport, P. &  Howe, C. (1999). Conceptual Gain and Successful 
Problem-solving in Primary School Mathematics. Educational Studies, 
25(1), ss. 55-78.      
Studiens författare undersökte effekten av att låta elever lösa addition-och 
subtraktionsproblem i grupp i jämförelse med att lösa uppgifterna individuellt. 
Undersökningen genomfördes på två skolor. Skola A hade två klasser. En klass 
med 27 elever var experimentgrupp och parallellklassen med 25 elever var 
kontrollgruppen. På skola B var en klass med 25 elever experimentgrupp. 
Eleverna var  runt 10 år gamla. I experimentgruppen arbetade eleverna 
tillsammans i sina grupper med problemlösningsstrategier för att lösa ett antal 
matematiska problem. Varje elev arbetade med sex problem under en 
treveckorsperiod. Gruppen fick sedan lära en annan grupp tre av dessa problem 
och de andra tre problemen fick de lära sig av en annan grupp. Under samma 
tidsperiod löste kontrollgruppen samma problem fast individuellt.    
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Gillies, R. (2014). Cooperative Learning: Developments in Research. 
International Journal of Educational Psychology, 3(2), ss. 125-140.  
Artikeln belyser viktiga delar för att lyckas med kooperativt lärande. 
Gruppkompositioner och vad de innebär för lärandet, samt lärarens roll för att 
utveckla elevernas tänkande och lärande lyfts. Författaren till studien har 
undersökt tidigare forskningsresultat från olika meta-analyser av kooperativt 
lärande för att kunna besvara sina forskningsfrågor.  
 
Johnson, D.W. & Johnson, R.T. (1984). Cooperative Small-Group 
Learning. National Association of Secondary School Principals, 14(1), ss. 
2-7. 
Artikelns författare förklarar vad kooperativt lärande innebär och vilka 
förutsättningar som krävs för att det ska ske. Fördelar med kooperativt lärande 
jämfört med individuellt och konkurrensbaserat lärande lyfts. 
 
Johnson, D.W. & Johnson R.T. (1999). Cooperative Learning and 
Assessment. In D. Kluge, S. McGuire, D. Johnson & R. Johnson (Eds). 
JALT applied materials: Cooperative learning, ss. 164-178.  
Artikeln diskuterar bedömning i kooperativt lärande. Texten förklarar olika 
typer av bedömning och vad de innebär både för lärare och elever, genom att 
utgå från och förklara resultat från tidigare studier. 
 
King, L. (1993). High and Low Achievers' Perceptions and Cooperative 
Learning in Two Small Groups. The Elementary School Journal, 93(4), ss. 
399-416.  
Studien fokuserar på elevernas tankeprocesser kring kooperativt grupparbete. 
Studien beskriver också problematiken kring gruppsammansättning av låg- 
och högpresterande elever. Studien genomfördes i åtta amerikanska 
tredjeklassare där eleverna blev placerade i grupper om fyra. Två grupper 
valdes för analys från de fem tillgängliga grupperna i klassrummet. Vardera 
grupp bestod av två högpresterande elever och två lågpresterande. En grupp 
bestod av flickor, och den andra gruppen bestod av två flickor och två pojkar. 
Forskningsmetoden involverade videoinspelning av lektioner och intervjuer 
med lärare, elever från analysgruppen och slumpmässigt utvalda elever.    
 
Kosyvas, G. (2016) Levels of arithmetic reasoning in solving an openended 
problem. International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology, 47(3), ss. 356-372.  
Studien fokuserar på problemlösning i kooperativa grupper. Eleverna fick 
diskutera sina upptäckter i grupper om fyra och fick sedan presentera sina svar 
inför hela klassen vilket utvecklade en rik kommunikation. 26 elever som var 
12 år deltog i experimentet. De heterogena grupperna bestod av en 
högpresterande elev, två medelpresterande och en lågpresterande. Sessionerna 
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med eleverna videofilmades och några utvalda episoder av data presenteras i 
studien som bevis på elevers argument, informella bevis och motiveringar.  
 

Lerma, T. (2007). Cooperative Study Groups: Give Your Students the 
Home Team Advantage. NADE Digest, 3(2), ss. 13-22.  
I artikeln skriver författaren om effekten av att implementera studiegrupper i 
matematikundervisningen på collegenivå. Intervjuer från studenter, empirisk 
undersökning och författarens egna tankar kring studiegrupper utgör artikelns 
innehåll.  
 
O’toole, T. & Plummer, C. (2004). Social Interaction - A Vehicle For 
Building Meaning. APMC, 9(4), ss. 39-42. 
Studiens författare undersöker i tio klasser vilka lärande-strategier som gynnar 
alla elevers matematiska lärande. Tio lärare i årskurs 3-5 har testat olika 
undevisningsmetoder som de två projektundersökarna sedan analyserat. 
Studien visade att interaktion både mellan lärare och elev, och mellan elev och 
elev fördjupade elevernas matematiska förståelse.  
 
Webb, N. (1991). Task-Related Verbal Interaction and Mathematics 
Learning in Small Groups. Source. Journal for Research in Mathematics 
Education, 22(5) ss. 366-389.  
Artikeln granskar och analyserar uppgifter i relation till verbal interaktion i 
små grupper inom matematik. Författaren skriver även om faktorer som har 
visat sig förutsäga interaktion i grupper och diskuterar strategier för formande 
av grupper för interaktion. Undersökningen är genomförd genom granskningar 
av studier som systematiskt analyserat interaktion i grupper.  
 
Webb, N., Franke, M., De, T., Chan, A., Freund, D., Shein, P. & 
Melkonian, D. (2009). ‘Explain to your partner’: teachers' instructional 
practices and students' dialogue in small groups. Cambridge Journal of 
Education, 39(1), ss. 49-70.  
Studien fokuserar på relationen mellan lärarmetoder och studentförklaringar 
när elever arbetar i grupper. Experimentet genomfördes i fyra lågstadieklasser 
i årskurs två och tre på tre olika skolor. Genomförandet av experimentet bestod 
av videoinspelning och intervjuer från elever som blivit inspelade på 
observationsdagarna. Undersökningen visade att när lärare var inblandade i 
elevernas grupparbete gav eleverna mer detaljerade förklaringar av sina 
problemlösningsstrategier.   
 
Webb, N., Troper, J. & Fall, R. (1995). Constructive Activity and 
Learning in Collaborative Small Groups. Journal of Educational 
Psychology, 87(3), ss. 406-423.  
Sex klasser i årskurs sju ingår i undersökningen som gjordes i två omgångar. 
Under tre veckor arbetade fyra av klasserna i heterogena smågrupper med 
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uträkningar med decimaltal och under fyra veckor arbetade sedan de sex 
klasserna i grupper med uträkningar i bråk. Elevernas muntliga interaktioner 
spelades också in. Det som undersöktes var bland annat elevbeteende i relation 
till grupparbeten och det problematiska förhållandet mellan elevers sätt att ta 
emot förklaringar i förhållande till prestation. Även förhållandet mellan att ge 
och ta emot förklaringar presenteras i studien.  
 
Wilkinson, I. & Fung, I. (2002). Small-group composition and peer effects. 
International Journal of Educational Research, (37), ss. 425–447. 
Studien är en analys av ett flertal resultat från olika meta-analyser. Författaren 
vill med sin studie undersöka i vilken utsträckning gruppering av elever inom 
klasser påverkar deras lärandeprocesser och resultat. I studien framkommer 
olika resultat kring nivågruppering, könsindelning och gruppstorlek, samt 
effekten av grupparbeten.  
 

4.3   Etiska aspekter 
I en litteraturstudie analyseras resultat utifrån litteratur och tidigare forskning. 
De etiska aspekter som behöver beaktas är att stöld av andras data och idéer 
inte sker, att plagiering inte förekommer och att resultat inte förfalskas 
(Vetenskapsrådet, 2017). I en litteraturstudie är det viktigt att författarna ställer 
sig korrekt mot forskningen och lägger stor vikt vid validitet och att texterna 
och forskningen som presenteras i arbetet har vetenskaplig kvalitet (a.a.). 
Genom att referenser anges visas det att forskning som används i studien är 
relevant och trovärdig. Korrekta referenser underlättar för läsaren att 
kontrollera eller fördjupa sig i källorna (Refero, 2009).  

4.4   Validitet 
Validitetsfrågor är väsentliga vid bedömningar av forskningsresultat. Både 
Allwood och Eriksson (2017) och Denscombe (2016) tar upp begreppet 
validitet i samband med forskning. Allwood och Eriksson (2017) menar att 
med hjälp av validitet kan forskning anses trovärdig eller icke trovärdig. En 
faktor som höjer validiteten i denna studie är att all litteratur är 
refereegranskad. Denscombe (2016) påpekar att den data som samlas in ska 
vara lämplig i förhållande till de forskningsfrågor som studien har. All 
insamlad data till denna studie har samlats in och använts för att besvara 
forskningsfrågorna, och har därför ansetts som lämplig för studien. 

4.5   Analysmetod 
Johansson och Svedner (2010) beskriver textanalys med att texter beskrivs och 
tolkas för att på olika sätt belysas. Den teori som studien utgår från när 
vetenskapliga texter studeras och analyseras är innehållsanalys. Eriksson 
Barajas et al. (2013) förklarar att innehållsanalys är ett sätt för forskaren att 
stegvis och systematiskt klassificera data. I denna studie används induktiv 
innehållsanalys, som innebär att baserat på den insamlade datan skapas teman 
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eller kategorier. Den modell av induktiv innehållsanalys som används är latent 
innehållsanalys, som betyder att författarna identifierar centrala teman och 
utveckling av centrala modeller eller teorier. Även kategorier och mönster som 
inte är tydligt uttalade i den analyserade datan identifieras och tolkas (Eriksson 
Barajas et al. 2013). De teman som har identifierats för att svara till den första 
frågeställningen är Gruppsammansättning och Läraren. Till frågeställning två 
identifierades temana Gruppen och eleven och Läraren. 
 
Det sociokulturella perspektivets grundtanke om lärande är att det sker genom 
sociala interaktioner. Från det sociokulturella perspektivet har tre centrala 
begrepp valts ut som är relevanta för studien: appropriering, den proximala 
utvecklingszonen och scaffolding. Det sociokulturella perspektivet och 
begreppen kopplas sedan till studiens resultatet i Analysavsnittet.  
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5   Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet som framkommit i de utvalda texterna. 
Tio av artiklarna som ingår i studien behandlar matematik och kooperativt 
lärande och de övriga fyra artiklarna förklarar kooperativt lärande. Samtliga 
texter har presenterats kort i metodavsnittet. Resultatet är uppdelat i två avsnitt 
med tillhörande underrubriker. Det första avsnittet Delaktighet visar resultatet 
av den första frågeställningen och det andra avsnittet Lärande visar resultatet 
av den andra frågeställningen.  
 

5.1   Delaktighet 
I det här avsnittet redogörs det för de komponenter som möjliggör elevers 
aktiva deltagande i matematiklektioner. Gruppsammansättning och Läraren 
utgör rubriker för att kunna svara på frågeställning ett: På vilka sätt kan elever 
bli aktiva deltagare i matematikundervisningen genom kooperativt lärande? 
Rubriken Gruppsammansättning har delats in i tre underrubriker: 
Gruppstorlek, Heterogen och homogen gruppindelning och Kön.  
 

5.1.1   Gruppsammansättning 

5.1.1.1   Gruppstorlek 
Gruppstorleken är en betydande komponent i grupparbeten. Wilkinson och 
Fung (2002) har sammanställt resultat från fem meta-analyser i sin studie som 
bland annat visar att gruppstorleken har stor påverkan på elevernas lärande. 
Undersökningen pekar på att klasser där eleverna är indelade i par fick bättre 
resultat än de elever i klasser som arbetar självständigt. Ännu bättre resultat 
fick eleverna i de klasser som var indelade i grupper om tre till fyra elever. 
Eleverna som var indelade i grupper om fem till sju och grupper om åtta till 
tio hade inte bättre resultat än eleverna som arbetade självständigt. Wilkinson 
och Fung (2002) lyfter också att hög- och lågpresterande elever visade sig 
delta mer frekvent i lektioner och tog till sig mer information i små grupper än 
i stora grupper.  
 
Johnson och Johnson (1984) presenterar i sin artikel bland annat vilka 
förutsättningar som krävs för att ett kooperativt lärande ska fungera. De skriver 
att kooperativt lärande-grupper (cooperative learning groups) varierar i storlek 
från två till sex elever. Vid kooperativt arbete med elever som är oerfarna att 
arbeta kooperativt och vid tillfällen där det är ont om tid rekommenderar de 
att hålla grupperna små, två till tre elever i varje grupp. När eleverna har blivit 
vana och mer skickliga kan de arbeta i större grupper. 
 
Burke (2011) beskriver i sin studie, där hon har jämfört olika vetenskapliga 
studiers resultat med sina egna, att en liten grupp (small group) anses bestå av 
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tre eller fler personer. När det är två personer som arbetar tillsammans kan det 
inte längre räknas som grupp då det inte är tillräckligt många personer för vara 
kreativa och få en mångfald av ideér. Burke (2011) belyser två olika aspekter 
på vilken gruppstorlek som fungerar bäst. Hon lyfter en forskning vars resultat 
är att grupper om fyra till fem elever arbetar bäst. Den andra forskningen hon 
lyfter föredrar grupper om tre till fyra elever och pekar på att den storleken är 
mer lämplig i anseende till alla elevers delaktighet. Ju större gruppen är, desto 
mindre blir möjligheten för varje medlem i gruppen att delta aktivt. Detta 
förstärker Gillies (2014) och Wilkinson och Fung (2002) som även de 
förespråkar grupper med tre till fyra elever. Wilkinson och Fung (2002) skriver 
att personer som tillhör större grupper är mindre tillfredsställda, deltar mer 
sällan och är därigenom mindre benägna att samarbeta med varandra. De 
betonar att små grupper om tre till fyra elever är det bästa för att alla elever 
ska vara delaktiga, men lyfter också risker med grupper om tre respektive fyra 
gruppmedlemmar. I grupper om tre elever finns risken att en av elevernas 
frågor ignoreras, och i grupper om fyra elever är det större risk att en elev inte 
engagerar sig eller deltar i arbetet.   
 
 

5.1.1.2   Heterogen och homogen gruppindelning 
Nivågruppera eller blanda elever efter förmåga, är olika sätt att hantera den 
kunskapsmässiga mångfalden som finns i klassrummet. Att placera elever i 
homogena grupper innebär att de delas in i grupper med klasskamrater som 
befinner sig på en liknande kunskapsnivå (Wilkinson och Fung, 2002). Genom 
att placera elever i homogena grupper kan läraren ge lämpliga utmaningar och 
stöd för att tillgodose elevens kunskapsmässiga behov. Placering av elever i 
heterogena grupper tillåter läraren att nyttja den kunskapsmässiga mångfalden 
och låta eleverna vara resurser och ett stöd till varandras inlärning (a.a.).  
 

Wilkinson och Fung (2002) har i sin studie fått fram resultat som pekar på att 
lågpresterande elever kan prestera bättre i heterogena grupper än i homogena 
grupper eftersom de får mer utarbetad hjälp från de högre presterande 
gruppmedlemmarna. Medelpresterande elever kan prestera sämre i en 
heterogen grupp om det är en hög spridning i elevernas matematiska 
kunskaper, då medelpresterande varken ger eller får hjälp. Högpresterande 
elever kan dra nytta av att vara i en heterogen grupp om det är de själva som 
ger hjälpen. Högpresterande elever tenderar att arbeta bra oavsett gruppering. 
I Webbs (1991)  studie om matematiska uppgifter i relation till verbal 
interaktion i små grupper skriver författaren att homogena grupper med 
högpresterande elever ofta förutsatte att alla i gruppen kunde lösa problemet 
och därför gav få förklaringar till varandra. De högpresterande eleverna gav 
dock mer förklaringar i grupper med både låg-och högpresterande elever. I 
Kings (1993) studie, som fokuserade på elevers tankeprocesser kring 
kooperativt lärande, visade att i en gruppsammansättning med låg-och 
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högpresterande elever antog högpresterande elever dominerande roller i 
gruppens åtagande uppgifter och i gruppbeslut. Även om de lågpresterande 
eleverna var aktiva i lärandeprocessen så förbättrades inte resultaten avsevärt 
mellan varken låg-eller högpresterande elever. De lågpresterande eleverna 
kunde uttrycka frustration och irritation över att de hade lite kontroll i gruppen 
och att de kände sig maktlösa över sitt egna lärande. Resultatet av studien 
visade att elever var generellt passiva vid grupparbeten. Webb (1991) skriver 
att homogena grupper med enbart lågpresterande ofta gav felaktiga 
förklaringar till varandra, vilket författaren antar kan bero på otillräcklig 
kunskap. Davenport och Howes (1999) studie om jämförelsen mellan att låta 
elever lösa problem enskilt eller i grupp visade att elever som var lägre än 
genomsnitt i kunskapsnivån tycks gynnas mest av grupparbete. De får 
möjligheten att lyssna till sina klasskamrater i gruppen som diskuterar 
problemlösning på ett språk som de kan förstå på ett tydligare sätt.    
 
 

5.1.1.3   Kön 
I Wilkinson och Fungs (2002) meta-analys har de jämfört olika studier kring 
könets betydelse i kooperativa matematiska grupper. I en av studierna deltog 
elever från årskurs 7-8 och i den andra studien elever från årskurs 3-6. De båda 
studierna visade närmast samma resultat. I de könsbalanserade kooperativa 
grupperna, där två flickor och två pojkar fanns representerade, visade resultatet 
att alla i gruppen lärde sig lika mycket. I grupper med majoriteten flickor och 
i grupper med majoriteten pojkar hindrades flickornas lärande. I grupper med 
majoriteten flickor ställde flickorna de flesta frågorna till pojken, men han 
tenderade att inte svara på tillfredställande sätt. I grupper med majoriteten 
pojkar tenderar flickan att ignoreras av pojkarna. Båda fallen hindrade 
flickornas lärande. En annan studie i meta-analysen visade däremot ingen 
större skillnad för läranderesultatet mellan flickor och pojkar oavsett 
könsindelning (a.a.). I  Davenport och Howes (1999) studie skriver de att 
flickor i grupparbetssituationer ofta tar en roll som handledare då de är bra 
lyssnare och försöker uppmuntra andra gruppmedlemmar att delta, samt 
kommer med kompetenta och effektiva bidrag. Resultatet av Davenport och 
Howes studie (1999) visade att flickor fick ut mest av grupparbeten inom 
matematisk problemlösning.  
 

5.1.2   Läraren 
Lärarens roll i kooperativa matematiklektioner är mycket betydande. Webb, et 
al. (2009) har genomfört en studie som fokuserar på relationen mellan 
lärarmetoder och studentförklaringar. De skriver bland annat om lärarens roll 
i klassrummet och förtydligar i studien att det är läraren som ska främja 
effektiva grupparbeten i klassrummet. För att få alla elever delaktiga skriver 
de att läraren kan dela ut roller till eleverna eller få dem att dela ut olika 
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ansvarsområden till varje gruppmedlem (a.a.). Även Burke (2011) och 
Johnson och Johnson (1984) skriver om att läraren kan ge eleverna roller för 
att skapa ett ömsesidigt beroende. Burke (2011) betonar att roller gör det 
svårare för en elev att inte delta då det finns tydliga uppgifter för varje medlem 
i gruppen. Johnson och Johnson (1984) föreslår rollerna sammanfattare, 
kontrollant, undersökare och korrigerare (fri översättning av summarizer, 
checker, elaboration-seeker och accuracy coach). 
 
Läraren bör genom lektionsinnehållet kunna motivera och engagera eleverna 
enligt Webb et al. (2009). Vid grupparbete fungerar inte en grupp ihop om de 
inte kommer fram till några svar, har problem att kommunicera eller om en 
elev inte släpper in de andra eleverna i diskussion. Om sådana fall uppstår bör 
läraren se det snabbt, då det är lärarens uppgift att övervaka grupperna. Läraren 
kan observera och eventuellt vägleda gruppen genom att ställa öppna frågor 
(Webb et al. 2009). Burke (2011) skriver även att läraren ska hjälpa eleverna 
att lösa konflikter och försöka undvika att bryta upp grupper, då det skulle visa 
eleverna att de inte behöver arbeta sig igenom meningsskiljaktigheter. Burke 
(2011) skriver att läraren ska se till att alla elever har förstått uppgiften. Alla i 
gruppen ska veta om förutsättningarna, lärandeobjektet och vilka förmågor 
som behöver utvecklas. Författaren påpekar att det är lättare att lyckas med 
grupparbetet om eleverna känner till hur läraren förväntar sig slutresultatet. 
 

5.2   Lärande 
I det här avsnittet redogörs det för de aspekter av kooperativt lärande som kan 
påverka elevens lärande. Gruppen och eleven och Läraren är de teman som 
har valts ut för att kunna svara på den andra frågeställningen: Vilka aspekter 
av det kooperativa lärandet kan bidra till elevers matematiska lärande? 
 

5.2.1   Gruppen och eleven 
Lerma (2007) skriver i sin studie om effekten av att implementera 
studiegrupper i matematikundervisningen. Utifrån kooperativa grupper i 
klassrummet får eleverna arbeta mot ett gemensamt mål. Den kooperativa 
gruppen förväntas att arbeta tillsammans för att maximera sitt egna och 
varandras lärande. På det här sättet får eleverna anstränga sig för att samtliga 
i gruppen ska kunna gynnas av varandras prestationer (a.a.). I Kosyvas (2015) 
studie undersöktes problemlösning i kooperativa grupper. Eleverna fick 
diskutera vad de kom fram till i grupper om fyra. Därefter fick de presentera 
det i helklass. Resultatet av undersökningen visade att majoriteten av de 26 
studenter som var involverade använde olika sätt att resonera, de visade en 
relationell förståelse av matematikproblemet och upplevde en känsla av 
framgång utifrån vad de kommit fram till. I de kooperativa grupperna arbetade 
eleverna tillsammans och ställde frågor kring varandras idéer, vilket 
utvecklade deras begreppsliga förmåga (a.a.). Kosyvas (2015) skriver att 
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genom att arbeta med öppna problemlösningsuppgifter kan eleverna komma 
fram till olika strategier, bevisa deras giltighet, tänka och motivera samt 
utveckla ansvaret av ett individuellt och kollektivt arbete. Författaren skriver, 
med stöd från andra undersökningar, att eleverna dessutom lär sig att lyssna, 
dela idéer vid diskussioner, ställa frågor kring gruppkamraters idéer samt 
stödja sina egna argument genom att motivera och ändra sin lösning.   
 
Webb, Troper och Fall (1995) har i sin studie undersökt elevbeteende vid 
grupparbeten samt elevers sätt att ta emot och ge förklaringar. De skriver att 
en motiverande fördel är att placera elever i grupper, eftersom elever hjälper 
varandra att förstå. Genom att ta emot och ge förklaringar befäster elever ny 
kunskap, vilket i sin tur utvecklar deras enskilda lärande. När elever tar emot 
förklaringar kan de få nya färdigheter och kunskaper, då klasskamrater kan 
förstå ett problem som uppstår i gruppen bättre än vad läraren kan göra (a.a.). 
Burton (2010) skriver att när elever får lyssna och ta emot andras förklaringar 
förbättras och stärks deras begreppsliga förmåga. I Lermas (2007)  studie om 
implementering av studiegrupper i matematik på collegenivå, gjordes bland 
annat en intervju med studenter som uttryckte att de upplevde att grupparbete 
hjälpte dem att utveckla sitt lärande genom att de fick förklara matematiska 
begrepp för varandra.  
 
När elever ger matematiska förklaringar får de möjligheten att bland annat 
förtydliga eller omorganisera sitt material, känna igen och tänka till om något 
i materialet behöver förstärkas, samt konstruera mer utarbetade formuleringar 
(Webb, Troper & Fall, 1995). Även Webb et al. (2009) skriver att när elever 
får förklara sina lösningar för varandra får de tänka på de framträdande delarna 
av problemet. Författarna menar att det leder till att eleverna utvecklar sina 
problemlösningsstrategier. Fortsättningsvis skriver Webb et al. (2009) att 
eleverna får ett metakognitivt medvetande om vad de förstår och inte förstår. 
Webb et al. (2009) skriver att empiriska resultat från grupparbetsstudier visar 
det problematiska förhållandet mellan förmågan att ge en förklaring och 
resultatet av den förklaringen i relation till elevens prestation när denne tar 
emot förklaringen. I en tidigare studie av Webb, Troper och Fall (1995) tar de 
upp två olika teorier som kan vara orsaker till det bristande positiva 
förhållandet mellan att få en förklaring och vad det gör för elevens prestation 
i matematikämnet. En teori kan vara att det måste finnas ytterligare villkor 
som ska vara uppfyllda för att eleverna ska kunna lära sig av förklaringarna de 
mottar. Fyra villkor behöver då gälla: förklaringarna måste vara aktuella, 
relevant för elevens behov av hjälp, korrekt, och tillräckligt utarbetad för att 
göra det möjligt för eleven att korrigera sin missuppfattning eller brist på 
förståelse. En annan teori menar att tre andra villkor ska vara uppfyllda för att 
eleven ska ha möjligheten att tillämpa den hjälp som tas emot för att lösa 
problem för sig själv. Eleven måste förstå förklaringen och ha möjlighet att 
tillämpa den nya förklaringen genom att lösa ett problem själv. Dessutom 
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måste eleven använda den möjlighet som ges. Även om tidigare studier har 
undersökt sambandet mellan mottagandet av hjälp och prestation så har få 
studier gjorts på elevernas svar gällande att få förklaringar och förhållandet till 
elevernas efterföljande beteende och prestation (a.a.). Författarna i studien 
skriver följande:  
 

The failure of students to apply the help they receive to try to solve problems 
for themselves may be a key reason why receiving explanations is usually not 
related to achievement (Webb, Troper & Fall, 1995:407).  

 

Webb, Troper och Fall (1995) beskriver att en orsak till att ta emot förklaringar 
i relation till prestation är att eleverna inte kan tillämpa den hjälp de får. De 
nämner också att vissa observationer tyder på att elever ofta hjälper andra 
elever genom att lösa problemen för dem, vilket förhindrar dessa elever från 
att lösa problemen själva. Webb (1991) skriver att om en elev har svårigheter 
med en uppgift, ber om hjälp och enbart får ett svar finns risken att eleven inte 
kan bestämma en korrekt lösningsstrategi till svaret. Eleven kan då förlora sin 
motivation att försöka förstå och färdigställa arbetet. Om eleven som ger svar 
enbart ger svar på ett problem eller uppgift, ger allmänna riktningar om 
uppgiften eller uppdraget samt ger information om icke-akademiskt innehåll, 
så är det inte signifikant relaterat till prestation. Om eleven däremot gav en 
innehållsrelaterad förklaring var det positivt relaterat till prestation (Webb, 
1991). En studie som Webb (1991) skriver om undersökte relationen mellan 
att lyssna när andra i gruppen diskuterade och den elevens prestation. 
Resultatet visade att elever kan gynnas av att lyssna på andra genom att 
observera, exempelvis kan det vara enklare att förstå en förklaring om den är 
riktad till någon annan i gruppen istället för till en själv. Å andra sidan påpekar 
författaren att det enbart är en studie som undersökt det och att det därmed inte 
är en tillräckligt generaliserad undersökning.  
 

5.2.2   Läraren 
O’toole och Plummer (2004) skriver i deras studie om hur lärare kan stötta och 
utveckla elevers matematiska lärande genom att ställa frågor till dem när de 
arbetar kooperativt. De tar upp fyra olika typer av frågor, reconnaissance 
questions, linking questions, challenging questions och supporting questions. 
Reconnaissance questions, fritt översatt till spaningsfrågor, är frågor som 
uppmuntrar eleverna till att reflektera och sätta ord på sina tankar. I O’tooles 
och Plummers undersökning (2004) resulterade lärarens fråga till att eleven 
resonerade och förklarade sin förståelse för uppgiften och vilka strategier som 
skulle användas. Genom att förklara fick eleven reflektera över sitt eget 
lärande, vilket bidrog till ökad medvetenhet och gjorde att eleven kunde 
koppla samman kunskaperna med andras ideér. Linking questions, fritt 
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översatt till frågor för att koppla samman. Denna typ av fråga ska hjälpa 
eleverna att koppla samman sina befintliga kunskaper inom matematiken med 
det problem som de ska lösa. Challenging questions, fritt översatt till 
utmanande frågor, ska få eleverna att tänka och reflektera över sina resultat 
för att utveckla sitt matematiska tänkande och användande av matematiska 
strategier. Reflektionerna kan sedan användas som utgångspunkt för att dra 
slutsatser eller kolla över sina strategier. Den sista typen av fråga är supporting 
questions, fritt översatt till stöttande frågor. De stöttande frågorna är frågor 
som ska hjälpa eleverna att komma framåt eller underlätta för eleverna. I 
matematikämnet kan det vara frågor som hjälper eleverna att hitta mönster 
eller samla och organisera sitt material. Syftet med frågorna är att bygga på 
elevernas matematiska förståelse. Slutsatsen är att lärarens frågor blir 
elevernas stödjande ramverk som uppmuntrar eleverna att utveckla sina 
befintliga kunskaper inom matematik. Frågorna stöttade elevernas 
matematiska tänkande  och medförde en gemensam förståelse hos eleverna 
(a.a.).  
 
Forskning har visat att det har positiva effekter på gruppdiskussioner när 
läraren har tränat eleverna på att förklara sina problemlösningsstrategier 
(Webb et al. 2009). Istället för att eleverna ska säga svaren till varandra eller 
förklara algoritmiskt, så bör läraren uppmuntra eleverna till att förklara med 
ord och begrepp. Eleverna får då motivera sina tankar och idéer, höra andras 
tankar och tillsammans komma fram till lämpliga matematiska lösningar. Här 
får eleverna träna på att argumentera för sina åsikter och utmana varandra med 
motargument. För att kunna argumentera emot behöver eleverna hitta bevis 
och anledningar till att ett argument inte stämmer (a.a.).  
 
Burke (2011) beskriver vikten av att läraren är tydlig med vad som bedöms i 
varje uppgift i matematiken. Författaren beskriver en typ av bedömning som 
kallas “rubric” - rubrik, som är en typ av poängskala där elevernas prestationer 
och hur de behärskar ämnet betygsätts. Rubrikerna förmedlar förväntningar till 
eleverna, vilket hjälper dem att fokusera på sina insatser. Rubrikerna har också 
visat sig förbättra elevernas prestationer och det går snabbare för läraren att ge 
feedback och sätta betyg (a.a.). Johnson och Johnson (1999) beskriver hur 
bedömningen av ett arbete också kan bidra till elevernas lärande. Eleverna kan 
lära sig nästan lika mycket genom att bedöma sin och sina klasskamraters 
kvalitet på arbete, som de kan göra när de arbetar med uppgiften. Johnson och 
Johnson (1999) tar upp flera olika sätt för bedömning, bland annat 
elevkonferenser, presentationer och intervjuer av elever. 
 
Webb, Troper och Fall (1995) sammanfattar sin studie med att skriva om att 
maximera fördelarna med grupparbete. För att eleverna ska få ut så mycket 
som möjligt av grupparbeten behöver läraren, tillsammans med eleverna, 
skapa ett klassrumsklimat som uppmuntrar eleverna att förklara och ge 
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konstruktiv kritik till varandra (a.a.). Gillies (2014) förklarar också att för att 
kooperativt lärande ska ske så måste läraren skapa förutsättningar för det.  När 
läraren låter eleverna arbeta i smågrupper interagerar eleverna mer med 
varandra, de använder fler ord, delar ordet mellan varandra så att idéer delas 
och de utvecklar och förklarar problem för varandra (a.a.). 
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6   Analys av resultat 
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån den sociokulturella teorin. Analysen är 
indelad i rubrikerna Delaktighet och Lärande.  

6.1   Delaktighet 
Resultatet visade att gruppstorleken har stor betydelse för hur delaktiga 
eleverna är under kooperativa matematiklektioner. Den mest fördelaktiga 
gruppstorleken visade sig vara grupper om tre till fyra elever (Wilkinson & 
Fung, 2002; Gillies, 2014; Burke, 2011). En viktig aspekt för gruppstorleken 
var tiden, ju mindre tid, ju mindre bör gruppen vara (Johnson & Johnson, 
1984). Delaktigheten är viktig ur det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande, eftersom det är i de sociala interaktionerna som utveckling och 
lärande sker (Säljö, 2014a; Kroksmark, 2011). Säljö (2014a) beskriver att det 
är genom kommunikation som individen kan tillägna sig kunskaper och 
färdigheter. För att eleven ska kunna vara delaktig och lära sig så mycket som 
möjligt är därför gruppstorleken avgörande. Det Johnson och Johnson (1984) 
nämner om tidsaspekten kopplar vi också till att alla elever ska hinna 
kommunicera och vara delaktiga, eftersom det enligt den sociokulturella synen 
är genom kommunikationen som eleven lär sig.   
 
I resultatavsnittet synliggjordes flera studier som undersökt heterogena och 
homogena gruppindelningar. Två av studierna visade att heterogena 
gruppindelningar var fördelaktiga för låg- och högpresterande elever 
(Wilkinson & Fung, 2002; Davenport & Howe, 1999). I dessa studier framgick 
det att lågpresterande elever presterar bättre i just heterogena grupper för att 
de får mer utarbetade förklaringar samt får möjlighet att ta till sig kunskap 
genom att lyssna på andra gruppkamrater på ett språk de kan förstå lättare. 
Utifrån det sociokulturella perspektivet skulle detta kunna förklaras som den 
proximala utvecklingszonen. När en mer kompetent klasskamrat agerar som 
vägledare kan eleven som tar till sig kunskapen lära sig nya saker. På det sättet 
kommer eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Säljö, 2014a; Kroksmark, 
2011).  
 
Lärarens roll för att främja elevers delaktighet kunde vara att ge eleverna olika 
roller (Webb et al. 2009; Burke, 2011; Johnson & Johnson, 1984). Rollerna 
kan hjälpa eleverna att förstå behovet av varandra och göra det svårare för en 
elev att inte delta. Det är också lärarens uppgift att se till att eleverna i en grupp 
kan arbeta ihop, skulle det inte fungera kan läraren ställa öppna frågor för att 
vägleda dem. Uppstår det konflikter så bör läraren hjälpa eleverna att lösa den. 
Utifrån den sociokulturella teorin kan öppna frågor förstås som scaffolding. 
Läraren ger inte enbart eleverna instruktioner om vad de ska göra, utan leder 
dem på rätt väg. En ytterligare aspekt i lärarens roll som främjar elevernas 
deltagande är att de känner till förutsättningarna och förstår vad och varför de 
ska göra något (Burke, 2011). 
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6.2   Lärande 
Att ge och få förklaringar är en central del för att utveckla elevernas lärande. 
När eleverna tar till sig förklaringar befäster de nya kunskaper vilket i sin tur 
utvecklar elevens lärande (Webb, Troper & Fall, 1995). Burton (2010) skriver 
bland annat att när elever får lyssna och ta emot andras förklaringar förbättras 
och stärks deras begreppsliga förmåga. Även Kosyvas (2015) skriver att när 
eleverna i kooperativa grupper ställer frågor kring varandras idéer så 
utvecklades elevernas begreppsliga förmåga. I matematik finns således 
ämnesspecifika begrepp. Säljö (2014b) skriver att när elever får något förklarat 
för sig, exempelvis ett begrepp så approprierar, det vill säga tillägnar eleven 
sig den kunskapen och gör den till sin egen. Om eleven möter ett abstrakt 
begrepp eller språk och inte får det förklarat för sig så kan inte eleven ta till 
sig dess betydelse.   
 
Kooperativt lärande utgår från att eleverna lär med och av varandra, men 
läraren har också en central roll när det gäller att utveckla elevernas lärande. 
Läraren kan stötta och utveckla elevernas matematiska lärande genom att ställa 
frågor för att få eleverna att reflektera, koppla till redan befintliga kunskaper, 
utveckla sitt tänkande eller för att stötta eleverna och hjälpa dem framåt 
(O’toole & Plummer, 2004). De stöttande frågorna kan kopplas till den 
proximala utvecklingszonen, då den innebär att den lärande utvecklar sin 
tidigare kunskap till något nytt, precis som när läraren ställer frågor för att 
stötta eleverna och bygga vidare på deras matematiska förståelse. Eleven hade 
inte själv kunnat ta sig till de kunskaperna, utan läraren ställer frågor som leder 
eleven dit. Webb et al. (2009) skrev om att läraren bör träna eleverna på att 
förklara sina tankar med ord och begrepp samt motivera sina idéer för att få ut 
ännu mer av gruppdiskussionerna. I sådana utvecklade diskussioner får 
eleverna större möjligheter att appropriera kunskaper. Ytterligare aspekter av 
lärarens roll som påverkar elevernas lärande inom matematik är sättet eleverna 
bedöms och vilket klassrumsklimat läraren skapar. För att maximera utgången 
av kooperativt lärande behöver det vara ett klassrumsklimat som uppmuntrar 
eleverna till att förklara för varandra och ge konstruktiv kritik. Genom att få 
ge och ta emot förklaringar och kritik kan eleverna appropriera kunskaper. 
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7   Diskussion 
I det avslutande kapitlet presenteras först en metoddiskussion där 
genomförandet av den här systematiska litteraturstudien diskuteras. Därefter 
presenteras en resultatdiskussion och vilka slutsatser som kan dras av resultatet 
som redovisats. Resultatdiskussionen är uppdelad i två underrubriker; 
delaktighet och lärande som ska svara på studiens respektive 
frågeställningar.  Slutligen ges förslag på vidare forskning med grund i vad 
som upptäckts och synliggjorts i studien.   
 

7.1   Metoddiskussion 
För att hitta relevanta artiklar till att besvara studiens frågeställningar gjordes 
flera sökningar i olika databaser. Många av våra sökningar gav ett stort antal 
träffar, varav de flesta inte var relevanta för denna studie. Trots att vi gjorde 
flera avgränsningar och utökade sökorden fick vi för stort antal sökträffar. I 
efterhand hade vi kunnat begränsa våra sökningar så att sökorden fanns med i 
samtliga texters abstrakt. Det var enbart några artiklar som valdes utifrån att 
vi avgränsat till att sökorden skulle finnas med i abstrakten. Vi hade helst sett 
att fler artiklar hade haft en starkare koppling till matematikämnet än vad 
många av de valda hade. Matematik fanns ändå med  som sökord i 
sökningarna, den något svaga kopplingen kan bero på att det inte gjorts mer 
specifika forskningsstudier om det kooperativa lärandet i matematik eller så 
fanns det brister i våra sökord. Om det var sökorden som var det som utgjorde 
bristen i relevanta forskningsstudier så kan det bero på att vi inte var helt 
insatta i ämnet i inledningen av vår studie. ERIC ProQuest och OneSearch var 
de databaser som sökningarna gjordes i. Sökningar genomfördes även i Google 
Scholar och Mathematics Education Database, de här sökningarna blev dock 
irrelevanta i flera fall. Kanske hade resultatet förstärkts om flera olika 
databaser hade använts. Tanken från början var att enbart inkludera studier 
som behandlade kooperativt lärande och matematik i grundskolans tidigare år. 
På grund av det tunna utbudet valdes även några studier som gjorts på äldre 
elever. Resultatet av denna studie blir därför inte specifikt för just 
grundskolans tidigare år, utan mer generellt för hela skoltiden. En avgränsning 
som gjordes var att artiklarna skulle vara åtkomliga i fulltext gratis. Hade fler 
artiklar köpts och lästs hade resultatet kunnat förstärkas eller bli något annat, 
då utbudet av relevanta gratis åtkomliga texter till denna studie var begränsat.  
 
Att kooperativt lärande valdes istället för exempelvis kollaborativt lärande 
eller grupparbete var för att vi, som vi skrev i inledningen, blev nyfikna på 
kooperativt lärande och vilka för- och nackdelar det finns med det kooperativa 
arbetssättet. När det talas om kooperativt lärande på svenska skolor så är de 
kooperativa strukturerna, metoder för samarbete, i fokus. Det som snabbt 
upptäcktes i sökningar på begreppet på engelska, cooperative learning, var att 
strukturerna som är så centrala i den svenska bilden av kooperativt lärande inte 
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var lika centrala i utländska studier. De fyra grundprinciperna Samtidig 
interaktion, Positivt ömsesidigt beroende, Eget ansvar och Lika delaktighet 
var dock lika kända i de utländska studierna som i de svenska. I några av 
artiklarna upptäcktes att istället för fyra grundprinciper så fanns det fem, det 
som då är tillagt är social skills, vilket också kan ses som en förutsättning för 
att de övriga fyra principerna ska gälla. Efter lite sökning bestämde vi oss för 
att använda kooperativt lärande som en typ av grupparbete och pedagogiskt 
förhållningssätt, istället för arbete med de olika strukturerna. Anledningen till 
att kooperativt lärande ändå behölls, istället för att bytas ut mot kollaborativt 
lärande eller grupparbete, var de fyra grundprinciperna som vi anser fostrar en 
djupare typ av samlärande. I efterhand kan vi se att en inriktning på samarbete 
eller grupparbete kunde ha gett ett bredare utbud av vetenskapliga 
publikationer och därmed ett mer tillförlitligt resultat. 
 
Den analysmetod som använts var latent innehållsanalys. Texterna lästes och 
analyserades för att sedan dela in den lästa litteraturen som svarar till 
frågeställningarna, i olika teman. Det sociokulturella perspektivet som är 
studiens teoretiska bakgrund togs inte i beaktande när texterna lästes eller 
teman skapades, dock kan en koppling ändå ses mellan resultatets teman och 
det sociokulturella perspektivet. Anledningen till det är troligen att det 
kooperativa lärandet har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, så 
även om vi försökt vara neutrala när texterna har läst och analyserats så har 
texterna haft en sociokulturell syn på lärande då flertalet texter handlar om 
kooperativt lärande. 
 

7.2   Resultatdiskussion 
Kopplat till studiens syfte och frågeställning har fokus i den här studien varit 
att synliggöra om, och i så fall hur samtliga elever kan bli aktiva deltagare i 
kooperativ matematikundervisning samt vilka aspekter av det kooperativa 
lärandet som kan bidra till elevers matematiska lärande. I resultatet har det 
blivit synligt hur forskning identifierat olika faktorer inom kooperativa 
grupparbeten för ett aktivt deltagande hos elever. Det har också synliggjorts 
av resultatet att lärarens roll har en stor inverkan vid kooperativa grupparbeten, 
dels vid gruppsammansättning, dels för elevens enskilda och gruppens 
kollektiva lärande.  
 

7.2.1   Delaktighet 
Elevens delaktighet, eller elevens aktiva deltagande som det står i den första 
frågeställningen, under matematiklektioner har visat sig påverkas av flera 
olika parametrar. Indelningen blev gruppsammansättning med 
underkategorierna gruppstorlek, heterogen och homogen gruppindelning och 
kön, och den andra kategorin blev läraren.  
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För att främja delaktighet under matematiklektioner visade forskningen att 
grupper med tre till fyra elever fungerade bäst (Wilkinson & Fung, 2002; 
Gillies, 2014; Burke, 2011). Ingen av texterna som lästs  har förespråkat större 
grupper än fem elever, det visade sig istället vara så att elever i större grupper 
fick mindre möjlighet att delta aktivt. Mindre grupper gav inte samma 
mångfald av idéer (a.a.). Resultatet stämmer även överens med våra egna 
erfarenheter av att vara en del av en grupp, och med observationer vi gjort på 
skolorna under praktikdagar. Elever i större grupper tenderar att tappa fokus, 
och någon eller några elever i gruppen förlitar sig på att övriga gruppen löser 
uppgiften. Arbete i par fungerar ofta bra utifrån ett delaktighetsperspektiv, 
men som resultatet pekar på blir det ingen mångfald av idéer.  
 
Heterogena grupper visade sig vara bäst för låg- och högpresterande elever, 
medan medelpresterande fungerade bäst i homogena grupper på 
matematiklektioner. Fördelar med heterogena grupper är att lågpresterande 
elever får mer hjälp och högpresterande får förklara och förbättra sina 
lösningar (Wilkinson & Fung, 2002). Genom att eleverna förklarar sina 
lösningar för varandra får eleverna som lyssnar till förklaringen möjlighet att 
appropriera kunskaperna, göra kunskaperna till sina. I en situation där en elev 
förklarar för en eller flera andra elever kan de eleverna befinna sig i proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2014a; Kroksmark, 2011). Heterogena grupper 
lämpar sig därför i mångt och mycket då det är genom deras skilda kunskaper 
som de kan lära av varandra. Befinner sig alla elever i gruppen på samma 
kunskapsnivå finns det därmed ingen mer kompetent individ som kan vägleda 
de andra till nya kunskaper. Det är dock intressant att påvisa att flera studier 
visade att medelpresterande elever som arbetade i homogena grupper 
presterade bättre än i heterogena grupper.  
 
Kön är också en komponent som läraren ska beakta när grupper sätts samman 
i klassen. Wilkinson och Fungs studie (2002) visade att grupper med flickor 
och pojkar blandat fungerade bäst i matematikundervisningen. I 
könsbalanserade grupper med två flickor och två pojkar lärde sig eleverna lika 
mycket, medan i grupper med majoritet flickor eller majoritet pojkar hindras 
flickans lärande. En annan studie i samma meta-analys visade att det inte 
gjorde någon större skillnad i elevernas lärande beroende på könsindelning. 
Att resultatet inte blev tydligare än så beror på att vi inte kunde hitta någon 
mer forskning som belyste gruppindelning utifrån kön i matematik. 
Observationer av lärare på praktikdagar har visat att lärarna är medvetna om 
hur de delar in eleverna utifrån kön. Även när läraren gör en spontan indelning 
så skapar läraren sällan en grupp med enbart flickor eller en grupp med enbart 
pojkar, utan blandar så gott det går.  
 
Läraren har en betydande roll för att få eleverna delaktiga i kooperativ 
matematikundervisning. En av lärarens uppgifter som många av studierna 
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lyfter är att dela ut roller eller ansvarsområde till eleverna (Burke, 2011; 
Johnson & Johnson, 1984; Webb et al. 2009). För att gå in i en roll tänker vi 
att det är viktigt att eleverna är tränade i detta och vet vad det innebär. Ramarna 
behöver vara tydliga så att eleverna vet vad som gäller och varför de gör det. 
Burke (2011) skriver också att läraren ska se till att alla elever har förstått 
uppgiften och vet om förutsättningarna, då det gör det lättare för eleverna att 
lyckas. 
 

7.2.2   Lärande 
En grundtanke inom det kooperativa lärandet är att eleverna arbetar 
tillsammans i grupp mot ett gemensamt mål. Eleverna förväntas att arbeta 
tillsammans för att maximera, dels sitt enskilda lärande, dels det kollektiva 
lärandet. Eleven ansvarar därmed för att aktivt delta och anstränga sig i 
grupparbetet för att de ska kunna gynnas av varandras tankar och idéer. 
Studier  som redovisats i resultatet visar att kooperativa grupper gör att 
eleverna får ta del av flera matematiska lösningar och strategier samt 
argumentera och resonera för dessa. När eleverna ger och tar emot förklaringar 
resulterar det i att den som ger förklaringen måste fundera över sin lösning och 
förklara den på ett begripligt sätt. De får dessutom möjligheten att ställa frågor 
vilket utvecklar deras begreppsliga förmåga (Lerma, 2007; Webb, Troper & 
Fall, 1995; Kosyvas, 2015; Webb et al, 2009). För att detta matematiska 
lärande ska ske behöver varje elev vara aktiv. Eleven ansvarar inte bara för sitt 
eget lärande utan bidrar också till de övriga gruppmedlemmarnas lärande 
genom att delta i grupparbetet. Här är gruppsammansättningen också 
betydelsefull, i avseende att få alla elever delaktiga.  
 

Det kan vara lättare för elever att ta emot matematiska förklaringar som ges av 
en gruppkamrat än en lärare eftersom att gruppkamrater befinner sig närmare 
den eleven som får förklaringen i kunskapsnivå än läraren. Det kan bero på att 
förklaringen sker på ett språk som eleven förstår. Att lärare arbetar med 
kooperativa grupper har sina fördelar men det krävs också mycket utav den 
enskilda läraren för att elevernas lärande ska utvecklas i matematik. För att 
främja lärande kan läraren ställa frågor för att utveckla elevernas matematiska 
tänkande, tydliggöra lärandemål och bedömning samt uppmuntra elever att 
förklara för varandra. Gruppens interaktion med varandra, tillsammans med 
läraren, blir  viktiga aspekter att ta hänsyn till för att den enskilda eleven ska 
uppnå en kunskapsutveckling och därmed utveckla sitt lärande.  
 
Något som framkommit i resultatet i relation till elevens lärande är vikten av 
att kunna tillämpa, det vill säga appropriera den förklaring eleven får (Webb, 
Troper & Fall, 1995). Om eleven inte kan ta till sig eller förstå förklaringen så 
kommer eleven troligtvis ha svårt att tillämpa den vid lösning av en liknande 
matematikuppgift. I och med att ge och ta emot förklaringar blev en central 
del i vårt resultatavsnitt om lärande är det således intressant att diskutera vad 
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läraren behöver göra för att utveckla elevernas förmåga att förklara. Vi 
upplever att under praktikdagar har flera av lärarna använt kooperativa 
grupparbeten i matematiklektioner. Eleverna har blivit indelade i grupper, 
oftast i grupper om tre eller fyra. Gruppen får lösa en uppgift och vid ett antal 
observerade tillfällen har gruppen fått presentera sin lösning på uppgiften inför 
resterande klasskamrater. Vi har inte observerat någon lärare som har gett 
vägledning till eleverna om hur de ska förklara för varandra för att den som tar 
emot förklaringen ska kunna tillämpa sin nyfunna kunskap. 
 

7.2.3   Sammanfattning 
De förutsättningar som visat sig vara positiva för de flesta elevers aktiva 
deltagande under matematiklektioner är grupper om tre till fyra elever, 
heterogena och könsbalanserade grupper. Läraren kan med fördel ge eleverna 
roller eller ansvarsområden och bör alltid vara tydlig med vad som förväntas 
av eleverna. För att det matematiska lärandet ska utvecklas så är det elevens 
ansvar att anstränga sig och aktivt delta i grupparbetet. Genom att förklara, 
resonera, argumentera och ta del av varandras tankar och idéer får eleverna 
möjligheten att utveckla sitt matematiska lärande.    
 
Det kooperativa lärandet bygger på att eleverna lär i samspel med varandra, 
vilket är viktigt att eleverna är medvetna om. Läraren bör synliggöra för 
eleverna hur och varför de arbetar kooperativt, och vad eleverna ska lära sig. 
Genom att det kooperativa lärandet grundar sig i den sociokulturella teorin blir 
begreppen appropriering, proximala utvecklingszonen och scaffolding 
centrala i kooperativa matematiklektioner. Trots att det är eleverna som är 
mest aktiva i kooperativa lektioner, har också läraren en viktig uppgift. Läraren 
ska skapa goda förutsättningar för eleverna att delta i grupper så att de kan ta 
del av varandras kunskaper för att på så sätt utveckla sitt egna lärande. För det 
är så att ensamma kan vi mycket, tillsammans kan vi mer.  
 

7.3   Förslag till vidare forskning 
I denna studie fann vi få studier som studerade sambandet mellan 
könsindelning och delaktighet i kooperativa grupper inom matematikämnet. 
Förslag till vidare forskning är därför att undersöka hur grupper bör sättas 
samman utifrån kön i matematik för att elever ska maximera sitt lärande. 
Denna studie visade att elever lär sig genom att förklara och ta emot 
förklaringar. Det vi dock inte kunde hitta var hur läraren ska lära eleverna att 
förklara i relation till att den som tar emot förklaringen ska kunna tillämpa sin 
nya kunskap. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka detta. 
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