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En kvalitativ studie om hur en kooperativ lärandesituation i samband 
med problemlösningsuppgifter påverkar elevens individuella prestation 
och lärande inom matematikämnet. 

 
  

Examensarbete  

Författare: Fredrica Aronsson, 
Carl Henningsson och Linnea 
Holgersson 
Handledare: Andreas Ebbelind 
Examinator: Lena Fritzen 
Termin: VT19 
Ämne: Matematikdidaktik 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4GN04E 



 

 

 

 

2 
 

Abstrakt  
Denna kvalitativa studie undersöker hur kooperativa lärandesituationer påverkar 

elevers individuella matematiska utveckling genom användning av 

problemlösningsuppgifter. Studiens bakgrund belyser det innehåll som berör 

kooperativt lärande, kooperativa lärprocesser, kommunikation, problemlösning samt de 

matematiska förmågorna. Empirin till studien har samlats in utifrån 18 elever, i årskurs 

3, som under tre moment genomfört tre olika problemlösningsuppgifter. Första och 

tredje momentet genomfördes individuellt av eleverna medan moment två genomfördes 

under en kooperativ lärandesituation. Vid moment två observerades elevernas samspel 

med hjälp av observationsscheman. Moment ett och tre jämfördes sedan utifrån den 

kooperativa lärandesituationen för att se dess påverkan på elevernas individuella 

matematiska utveckling. För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes 

det sociokulturella perspektivet i samband med en kvalitativ analys. Resultatet visade 

en variation av påverkan på elevernas individuella matematiska utveckling. Det som 

framgick som betydelsefullt för elevers matematiska utveckling var 

gruppkonstellationen, elevers matematiska kunskapsutveckling samt elevens roll under 

den kooperativa lärandesituationen. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens 

metodik och resultat.  
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1 Inledning  
Det gäller för lärare att värdera den sociala interaktionen mellan elever och använda det 

på ett varierat sätt i matematikundervisningen. När det kommer till variationen av 

undervisning i matematik visar skolinspektionens granskning att den inte är tillräckligt 

varierad. Detta medför att undervisningen i stor utsträckning består av enskilt arbete i 

läroböcker (Skolinspektionen, 2009). Det innebär att problemlösnings-, begrepps-, 

räkne-, resonemangs- och kommunikationsförmågan begränsas då elever inte ges 

möjlighet att resonera och uttrycka sig muntligt (Häggblom, 2013). Därför är det viktigt 

att inkludera arbetsmetoder där interaktion och språkanvändning får ta plats i elevers 

matematikinlärning (Ibid). 

Utifrån egna erfarenheter påverkas undervisningen av att elever i dagens samhälle är 

mer vana vid att kommunicera genom olika tillvägagångssätt exempelvis som 

mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Ju mer skärmtid elever får ju mer social 

interaktion åsidosätts vilket i sin tur kan leda till att de riskerar att utveckla asociala 

drag (Stiernstedt, 2012). Läroplanen uppmärksammar vikten av det sociala samspelet, 

både när det kommer till skolans uppdrag, men även i specifika ämnen. I 

matematikundervisningen ska eleverna få möjligheten att exempelvis utveckla 

förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang (Skolverket, 

2017). Elever ska inte längre bli tillsagda hur de ska tänka, de ska få tänka fritt och med 

hjälp av läraren få vägledning i sitt tänkande (Ibid).  

För att elever ska befästa och lära sig ämnesinnehållet samt träna på de förmågor som 

krävs i matematiken gäller det att undervisningen tillgodoser alla elevers olika sätt att 

lära (Skolverket, 2017). Ett sätt att möjliggöra detta är att implementera kooperativa 

lärprocesser där synen på lärande handlar om sociala processer som gör att alla elever 

ges möjlighet att inkluderas i lärandesituationer (Kagan & Stenlev, 2017). Eftersom 

kooperativa lärprocesser stimulerar interaktion, kommunikation och resonemang gäller 

det att anpassa innehållet därefter. Problembaserade uppgifter är en del i matematiken 

som ger elever förutsättningar till att diskutera och resonera kring ett problem och ses 

som givande för just kooperativa lärandesituationer (Fohlin, m.fl., 2017). Vi vill därför 
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undersöka den kooperativa lärandesituationens inverkan på den matematiska 

utvecklingen hos elever i årskurs tre.   
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur en kooperativ lärandesituation i 

samband med problemlösningsuppgifter påverkar elevens individuella prestation och 

lärande inom matematikämnet.  

● Vilka matematiska förmågor synliggörs genom kooperativa lärprocesser?  

● Vilken roll har den kooperativa lärandesituationen för den enskilda eleven? 
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3 Bakgrund   
I kommande avsnitt beskrivs innebörden av kooperativa lärprocesser med hjälp av 

tidigare forskning. Vidare definieras och tydliggörs begreppen kommunikation och 

problemlösning då dessa två begrepp ligger till grund för studiens syfte och 

frågeställningar. 

3.1 Vad är kooperativt lärande? 

Ayub, Hossain och Tarmizi (2012) beskriver kooperativt lärande som en process där 

elever arbetar tillsammans för att maximera sitt lärande. De menar att kooperativt 

lärande innebär ett samarbete mellan elever för att nå ett gemensamt mål (Ibid). 

Elevernas roll i kooperativa arbetssätt är att samtala och ta lärdom av varandra. Genom 

att de lyssnar på varandra får de ett större spektrum av kunskaper och de får ta del av 

varandras tankar och idéer (Fohlin, m.fl., 2017). 

Kooperativt lärande fokuserar på elevers kognitiva utveckling och lärande genom 

kommunikation. Samarbetet i kombination med samtalet utvecklar elevers kognitiva 

och sociala förmåga (Fohlin & Wilson, 2018; Fohlin m.fl., 2017). För att samtal och 

samarbete ska kunna definieras som kooperativt lärande behöver elever behärska vissa 

kommunikativa verktyg, såsom att lyssna och samtala med varandra (Fohlin m.fl., 

2017). Det kooperativa lärandet bidrar inte enbart till god kommunikativ förmåga utan 

även till elevers möjlighet att samarbeta, vilket skapar ett accepterande klimat elever 

emellan (Gillies, 2016).  

I kooperativa lärprocesser finns det utmaningar som läraren bör vara uppmärksam på. 

Lärarens roll är att stötta och vägleda elever i samtalet för att undvika svårigheter som 

kan uppkomma. Utan stöttning från läraren riskerar elever att inte samtala, vilket är en 

väsentlig faktor för att de ska klara den matematiska uppgiften kooperativt. Att elever 

grupperas slumpmässigt bidrar till att både starka och svaga elever måste samarbeta, 

som i sin tur kan bidra till att elever intar en passiv roll. Det är därför viktigt att de 

elever som är passiva lyssnar aktivt under processens gång och att läraren finns 

tillgänglig som stöd (Gillies, 2016; Merces & Sams, 2006). 
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3.2 Kooperativa lärprocesser   

Mycket av tidigare forskning nämner kommunikationens vikt i kooperativa 

lärprocesser. Elevers kommunikation är av stor betydelse både för den aktiva och 

passiva eleven. Oavsett hur mycket eleverna deltar i lärandesituationen gynnas alla av 

processen. Den aktiva eleven får möjlighet att resonera och uttrycka sitt resonemang 

samtidigt som den passiva eleven får möjlighet att ta till sig nya lösningar och idéer 

(Kinman, 2010). Ytterligare forskning bekräftar att det även sker lärande när eleverna 

deltar passivt i kommunikativa situationer, även om elever inte inser att lärande sker 

(Hunter, 2017). 

Det finns forskning där elever uttrycker att kooperativt lärande är mer givande för deras 

matematiska inlärning än när de arbetar individuellt (Dahl, Klemp & Nilssen, 2018; 

Mercer & Sams, 2006). De uttrycker känslor av bekräftelse, stöttning och en större 

acceptans för misslyckande än om eleven arbetat individuellt (Ibid). 

Gruppkonstellationen bidrar till att elever som är passiva och inte tar för sig i större 

grupper känner sig mer bekväma att aktivt medverka i mindre grupper (Mercer & Sams, 

2006). Vidare bekräftar tidigare forskning elevers upplevelser i relation till kooperativa 

lärarprocesser eftersom det visar på en högre prestation och produktivitet (Gillies, 2016; 

Mercer & Sams, 2006).  

Kooperativt lärande bidrar inte enbart till en ökad produktivitet hos eleverna utan 

utvecklar även matematiska strategier. Det möjliggörs genom att elever oavsett 

gruppsammansättning anpassar sina matematiska idéer och tankar utifrån de 

förkunskaper de besitter (Dekker, Elshout-Mohr & Woods, 2006). Det finns forskning 

som anser att dessa lärprocesser inte garanterar inlärning hos elever eftersom det finns 

flera faktorer som måste tas i beaktning för att lärande ska ske (Gillies, 2016; Sfard & 

Kieran, 2001). Elevers sociala färdigheter och acceptans mot varandra är två faktorer 

som påverkar matematikinlärningen i samband med par- och grupparbete (Dahl, Klemp 

& Nilssens, 2018; Gillies, 2016). 

3.3 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del inom kooperativa läroprocesser. Kommunikation 

brukar kategoriseras i två grupper – verbal och icke-verbal – vilka är två begrepp som 
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kan definieras på olika sätt. Nedan definieras begreppen i förhållande till den kvalitativa 

studien. 

Genom den verbala kommunikationen utbyts tankar och idéer. När en dialog förs 

utvecklas elever både språkligt och kunskapsmässigt (Fohlin m.fl., 2017). Verbal 

kommunikation definieras även som den språkliga kommunikationen, vilket kan 

identifieras genom tal och skrift (Jensen, 2012). Språklig kommunikation leder till ett 

meningsskapande i relation till verkligheten (Fohlin m.fl., 2017).    

När samtal förs mellan elever sker inte enbart verbal kommunikation, utan även en icke-

verbal kommunikation. Nilsson och Waldemarson (2016) menar att icke-verbal 

kommunikation inte bara innefattar kroppsspråk och ansiktsuttryck utan även tonläge, 

pauser och betoningar i samtalen. Den icke-verbala kommunikationen är en central del 

i kommunikationen eftersom det ger en förstärkning och ett förtydligande i det som 

sägs, det vill säga att den kompletterar verbala budskap och uttrycker känslor och 

attribut på ett sätt som den verbala kommunikationen inte gör (Ibid). 

3.4 Problemlösning  

Begreppet problemlösning är ett svårdefinierat begrepp och bör därmed förklaras i 

denna studie. Begreppet har olika innebörd och karakteriseringar utifrån i vilken 

kontext begreppet används. 

Problemlösning i skolans värld används med utgångspunkt i två olika syften. Det första 

syftet är att det används som ett strävansmål där ämnesplanen för matematik har 

definierat begreppet i form av förmågor som eleven ska ha möjlighet att utveckla genom 

undervisningen. Lester (1983) har angivit några få övergripande kriterier som ska 

uppfyllas för att en uppgift ska kunna benämnas som ett rikt problem. Dessa kriterier 

handlar om att uppgiften ska bidra till att uppgiftslösarna måste anstränga sig för att 

finna en lösning, uppgiften ska bidra till lust att finna en lösning till problemet samt 

vara utformad på ett sätt som inte ger någon tillskriven procedur (Ibid).  

Det andra syftet med problemlösning är att det används som ett redskap för att 

möjliggöra lärandet i exempelvis matematik. En faktor som påverkar komplexiteten av 

begreppet grundar sig i elevens individuella matematiska förkunskaper. Finner 
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uppgiftslösaren att uppgiften är ett problem och måste anstränga sig för att finna en 

lösning kan uppgiften definieras som ett problem (Häggblom, 2013). Detta innebär 

dock att en elev som först ser uppgiften som ett problem senare kan se samma uppgift 

som en rutinuppgift (Skolverket, 2015). Detta visar hur kontextrelaterad 

problemlösning är och hur beroende uppgiften är av elevers tidigare kunskaper, vilket 

bidrar till att stort ansvar ligger hos läraren att välja och konstruera passande uppgifter 

utifrån elevers förmågor (Häggblom, 2013). 

3.4.1 Matematiska förmågor i relation till problemlösning 
För att kunna värdera elevers utveckling och kunskap behöver de matematiska 

förmågorna identifieras. Förmågorna är tolkningsbara vilket innebär att förtydligande 

av förmågorna har gjorts för att kunna besvara studiens frågeställningar. Nedan 

redovisar studiens författare sin tolkning av de matematiska förmågorna. 

 
Kommunikationsförmågan 
När en elev besitter kommunikationsförmågan blir det möjligt att dela med sig av idéer 

och att utveckla sin förståelse för matematik genom att diskutera med andra individer 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000). Niss (2003) förklarar att den 

kommunikativa förmågan gör det möjligt för eleven att kommunicera i, med och om 

matematiken. När elever kan uttrycka sig - med en viss teknisk eller teoretisk precision 

- visuellt, muntligt eller skriftligt synliggörs den kommunikativa förmågan. Genom att 

elever även visar förståelse för andra elevers matematiska tankar och idéer som 

uttryckts blir det tydligt att de besitter den kommunikativa förmågan (Ibid). När elever 

får lyssna på andra elevers förklaringar blir det möjligt att utveckla sin egen 

matematiska förståelse (National Council of Teachers of Mathematics, 2000). 

 

Resonemangsförmågan  
Resonemangsförmågan innebär förmågan att resonera och dra slutsatser om angivna 

antaganden. Det handlar om att värdera matematiska argument och antaganden såväl 

sina egna som andras. Besitter elever resonemangsförmågan kan de följa med i ett 

matematiskt samtal och tolka samt förstå sambandet mellan hur andra personer tänker 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000). Det handlar om att kunna göra 

en värdering om hur väl ens egna och andras resonemang och metodval är hållbara eller 

inte (Kilpatrick, m.fl., 2001). Niss (2003) menar att resonemangsförmågan handlar om 
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att kunna bedöma och avgöra vilka grundläggande idéer som är bärande i en 

argumentation genom en form av bevisföring. En bevisföring kan förklaras genom 

adaptive reasoning, förmågan att kunna rättfärdiga sitt tänkande på ett logiskt sätt 

(Kilpatrick, m.fl., 2001).  Förmågan kan utföras både genom ett inre och yttre 

resonemang. Det inre och yttre resonemanget visar sig i val av tillvägagångssätt och 

hur hen väljer att framföra sitt tänkande såväl i skrift som vid en argumentation 

(Skolverket, 2016). 

 

Räkneförmågan  
Räkneförmågan innebär att elever besitter och använder matematiska tillvägagångssätt 

som är kunskapsmässigt lämpliga i relation till matematiska uppgifter (Kilpatrick, m.fl., 

2001). Kan elever genomföra detta på ett flexibelt och effektivt sätt kan de behärska 

räkneförmågan. Valda strategier och tillvägagångssätt gör det möjligt att få en översikt 

på vad eleverna förstår och hur de går tillväga i relation till matematiska uppgifter (Niss 

2003). Räkneförmåga innebär även att elever på olika sätt förstår och kan använda olika 

representationer utifrån samma enhet (Ibid). Exempel på hur det kan visa sig i praktiken 

är att elever ser sambandet mellan exempelvis addition och multiplikation, det kan visa 

sig i att 2+2+2 är samma som 2x3. Likaså när det kommer till att se sambandet mellan 

bilder och enheter, 4 blommor + 4 blommor är samma som 4+4.  

Problemlösningsförmågan 
När elever löser, identifierar eller själva skriver om egna problem utvecklar elever 

problemlösningsförmågan. Det kan handla om att elever arbetar själv eller tillsammans 

med andra med olika problem (Niss, 2003). Besitter elever problemlösningsförmågan 

kan de “formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat” (Skolverket, 2017). Detta kan även visa sig när elever 

analyserar uppgifter i form av att läsa uppgiften noga och ställa frågor. Detta innebär 

att de får en tydligare bild av vad uppgiften handlar om innan val av strategier görs. 

Kontinuerligt kontrolleras stegen i uppgiften för att säkerhetsställa att rätt strategi har 

valts, uppmärksammas problem omvärderas strategin och nya strategier prövas 

(National Council of Teachers of Mathematics, 2000). Problemlösningsförmågan 

innebär att elever kan värdera vilka tillvägagångssätt som passar in i en specifik 

situation och ignorera element som inte är väsentliga. Problemlösningsuppgifter har 
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inte någon tillskriven procedur vilket innebär att elever måste vara förtrogna och ha 

erfarenhet om olika procedurer för att kunna lösa uppgiften på ett korrekt sätt. 

Problemlösningsförmågan synliggörs när elever visar hur hen använder sig av tidigare 

kunskaper för att skapa och utforma nya tillvägagångssätt (Jahnke, 2016) 

 
Begreppsförmågan 
Begreppsförmågan tillför en större och bredare förståelse i relation till de begrepp som 

används i matematiken. Begrepp som elever möter i skolan kan vara lägesord som 

exempelvis bredvid och framför. För att elever ska ges möjlighet att utveckla 

begreppsförmågan behöver begreppen inkluderas i olika sammanhang för att tydliggöra 

dess funktion i relation till verkligheten (Häggblom, 2013). Begreppsförmågan innebär 

förmågan att förstå det matematiska språket samt dess relation till det vardagliga 

språket. Om elever exempelvis kan översätta ett matematiskt språk med formler och 

symboler till en vardaglig kontext visar eleven på en förståelse för sambandet mellan 

det formella matematiska språket och det vardagliga (Niss, 2003). Kilpartick, m.fl. 

(2001) menar att begreppsförmågan inte enbart handlar om elevens förståelse för 

enstaka matematiska begrepp utan om sambandet mellan begrepp och procedurer. En 

god begreppsförmåga kan visa sig vid val av tillvägagångssätt. Visar elever på ett mer 

avancerat tillvägagångssätt vid en lösning av en uppgift kan bedömningen göras att de 

besitter en god begreppsförmåga (Häggblom, 2013). Denna bedömning kan göras 

eftersom de visar på förmågan att välja passande representationer för det sammanhang 

som uppgiften syftar till och har en förståelse för hur olika matematiska val kan ha olika 

konsekvenser för det slutgiltiga svaret (Kilpatrick, m.fl., 2001). 

 

3.5 Sammanfattning  

Studiens syfte och frågeställningar utgår från elevers lärande i matematik och 

kooperativa lärprocessers påverkan på elevers utveckling av de matematiska 

förmågorna. I tidigare forskning har kommunikation synliggjorts som viktigt i samband 

med kooperativa lärprocesser. För att elever ska utveckla sitt matematiska tänkande i 

relation till kooperativa processer bör de kunna kommunicera matematik genom olika 

tillvägagångssätt. De matematiska förmågorna blir därmed väsentliga för att kunna 

genomföra en bedömning av elevers utveckling genom den kooperativa 
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lärandesituationen. Problemlösningsuppgifter i kombination med kooperativa 

lärprocesser kan bidra till att elever utvecklar de matematiska förmågorna som 

definierats i avsnittet. Genom att ta tillvara på tidigare forskning om de matematiska 

förmågorna och kooperativa lärprocessers påverkan på elevers matematikinlärning 

används problembaserade uppgifter. 
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4 Teori 
I detta avsnitt beskrivs studiens teori. Teorin som studien utgår ifrån är Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv om social samverkan mellan individer. I detta teoriavsnitt 

förklaras centrala begrepp inom teorin som beskriver social samverkan och 

kunskapsutveckling hos elever. I avsnittet förklaras även hur det teoretiska ramverket 

har använts i studien. 

4.1 Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet uppstod genom att Vygotskij (1962) ansåg att 

psykologin var i kris. Han menade att den psykologi som beskrev och förklarade hur 

människan fungerade inte var tillräcklig för att förstå hur människan lärde och 

utvecklade sig. Vygotskij menade att förmågor som tänkande, avancerad 

problemlösning, språk och kreativitet inte kunde synliggöras genom den då befintliga 

teorin som grundade sig i Pavlovs reflexologi om betingning (Vygotskij, 2000). 

Vygotskijs teori grundar sig i hur människor utvecklar och tar till sig kunskap. I det 

sociokulturella perspektivet är det många begrepp som används för att förklara synen 

på lärande. De begrepp som används i denna studie är mediering, appropriering, 

kulturella redskap, den proximala utvecklingszonen och scaffolding.   

Vygotskij (1962) menar att utveckling sker genom vad han kallar kulturella redskap. 

De kulturella redskapen gör sig synliga genom elevers användande av fysiska och 

språkliga redskap. De fysiska redskapen är artefakter som exempelvis penna och sudd. 

Språkliga redskap uttrycks genom exempelvis bokstäver, siffror, begrepp och bilder. 

Elever använder dessa för att tänka och kommunicera och därmed ses språket som 

tänkandets främsta redskap (Ibid). Språket används på två olika sätt, både genom 

människor och inom människor. Vygotskij menar att det är genom det talade och 

skrivna språket som människan kommunicerar och gör sig förstådd och får en 

gemensam uppfattning om hur världen fungerar. Individen använder språket som ett 

tänkande redskap i ett inomperspektiv, där språket används för att resonera sig fram till 

en slutlig tanke. Språket gör sig inte enbart uttryck genom tal och skrift utan samverkar 

med andra uttrycksformer som exempelvis tecken, gester, ansiktsuttryck och 

ögonkontakt (Vygotskij, 2000). När människan använder sig av de kulturella redskapen 
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kallas det att redskapen medierar människans handlingar. Mediering av kunskaper 

handlar alltså om hur människan använder sig av kulturella redskap för att förstå och 

verka i omvärlden (Ibid). Appropriering är en del av lärandet vilket innebär att 

människan tar till sig kunskap på olika sätt. Människan tillägnar sig kunskap från andra 

och gör dem till sina egna (Vygotksji, 1962). Appropriering sker när människan har lärt 

sig att förstå hur de kulturella redskapen används och hur dem medierar världen (Säljö, 

2017).  

Ett begrepp som associeras till Vygotskijs (2000) syn på utveckling av lärande är den 

proximala utvecklingszonen. Den innebär att en elevs kunskapsutveckling gynnas av 

att samspela och guidas av en mer kompetent person, exempelvis en förälder, lärare 

eller elev som har kommit längre i sin kunskapsutveckling. För att en elev ska utvecklas 

inom den proximala utvecklingszonen får inte de olika individerna ligga på 

kunskapsnivåer som är alldeles för långt ifrån varandra (Fohlin m.fl., 2017). Detta 

betyder att i samspel med andra kan elever klara av utmanande uppgifter som de inte 

hade klarat av att utföra individuellt. Den elev som befinner sig längre fram i sin 

kunskapsutveckling stöttar den elev som befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Stöttningen beskrivs i det sociokulturella perspektivet med 

begreppet scaffolding, vilket innebär att stöttningen som sker avtar successivt då eleven 

som är i utvecklingszonen så småningom börjar appropriera kunskapen (Vygotskij, 

1962).  

4.2 Det sociokulturella perspektivets betydelse för studien 

Den teoretiska utgångspunkten är ett hjälpmedel vid analysen av data som samlats in 

(Denscombe, 2018). Enligt Hammond m.fl. (2001) beskrivs teori som en modell för att 

förstå hur omvärlden fungerar. Eftersom syftet med denna empiriska studie är att 

undersöka hur kooperativa lärprocesser påverkar elevens individuella lärande inom 

matematikämnet kan paralleller dras till Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Teorin 

anspelar på att lärandet sker i den sociala miljön där elever får samarbeta och samverka 

med varandra. Nyttjandet av en teori gör det möjligt att få en förståelse för hur elever 

inhämtar kunskap (Holmqvist, 2004). Att det sociokulturella perspektivet ligger som 

ramverk för studien möjliggör att begrepp som den proximala utvecklingszonen, 
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mediering och appropriering går att appliceras och användas i samband med att skapa 

en förståelse för hur elever utvecklas i sitt lärande.  

I studien undersöks vilka förmågor som synliggörs i samband med kooperativa 

lärprocesser. Genom att eleverna samtalar och diskuterar med varandra kan det bidra 

till att lärande uppstår och språket blir därmed en bidragande faktor till att inlärning 

sker.    
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5 Metod  
I kommande avsnitt presenteras studiens metod. Här redovisas tillvägagångssättet i 

studien, de urval som gjordes och val av datainsamling samt bearbetningen av 

datamaterialet. Avslutningsvis kommer analysens tillvägagångssätt och de etiska 

ställningstagandena som studien grundar sig på att redovisas. 

5.1 Design av studien 

Studien tar avstamp i det sociokulturella perspektivet då den fokuserar på elevers 

matematiska utveckling i samspel med andra. I kommande avsnitt kommer val av 

metod redovisas. Studien grundar sig på insamlat material från individuellt genomförda 

matematikuppgifter och observationer där elever i samspel med andra löser uppgifter i 

form av problemlösning. 

5.1.1 Moment ett – Enskild matematikuppgift  
I det första momentet genomförde eleverna varsin problembaserad matematikuppgift. 

Eleverna blev instruerade om vad som förväntades av dem och hur de skulle gå tillväga 

för att uppnå syftet med uppgiften. De instruktioner eleverna fick ta del av var att de 

skulle visa på ett utförligt sätt hur de tänkte när de löste uppgiften och det enda som de 

inte fick göra vara att enbart skriva svaret. 

Studiens syfte och frågeställningar fokuserar inte på elevers korrekta svar. Fokus var 

att identifiera de matematiska förmågorna i de olika uttrycken. Nedan visas två exempel 

där elever utfört moment ett med liknande matematiska tillvägagångssätt där 

räkneförmågan synliggjordes trots att eleverna hade olika svar på uppgiften.  
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Genom att eleverna fick möjligheten att utföra textuppgifter kunde förståelsen av det 

matematiska språket synliggöras. Förståelsen av det matematiska språket visas genom 

att eleverna gör en översättning av textuppgiften till formler och symboler samt överför 

det till en vardaglig kontext. 

5.1.2 Moment två – Kooperativ lärandesituation 
Under moment två blev eleverna indelade i grupper bestående av tre elever i varje 

grupp. Eleverna fick information av den deltagande observatören att syftet med detta 

moment var att de skulle samarbeta och komma fram till ett gemensamt svar på 

problemlösningsuppgiften. Den deltagande observatören uppmanade även till ett 

tillåtande klimat där alla skulle få komma till tals och uttrycka sina tankar och idéer.   

5.1.3 Moment tre – Enskild matematikuppgift 
Moment tre följde samma principer som moment ett men utspelade sig efter den 

kooperativa lärandesituationen, moment två, där eleverna fick en tredje 

problemlösningsuppgift de skulle genomföra. 

Nedan följer två exempel på hur identifieringen och jämförelsen av den kommunikativa 

förmågan genomfördes. I moment ett synliggjordes den kommunikativa förmågan 

eftersom eleven använde visuella bilder som verktyg för att kommunicera. Vidare i 

moment tre visade eleven en utvecklad kommunikativ förmåga genom att hen använde 

sig av både visuella bilder och symboler samt uttryckte sig skriftligt.  

Bild  1 Bild  2 
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5.1.4 Val av problemlösningsuppgifter  
Valet att använda tre olika uppgifter baseras på de tre olika momenten. Uppgifterna 

valdes utifrån de kriterier som definierar en problemlösningsuppgift (Lester, 1983). 

Uppgifterna skulle bidra till att uppgiftslösaren behövde anstränga sig för att finna en 

lösning samt att uppgiften inte skulle ha någon tydligt tillskriven procedur (Ibid).  

Förutom att uppgifterna skulle vara problemlösningsuppgifter valdes även att inkludera 

kombinatorik. Kombinatoriken tar sin utgångspunkt i sannolikhetsläran. 

Sannolikhetsläran har utifrån ett historiskt perspektiv uppkommit i samband med att 

elever löste matematiska uppgifter genom att chansa. Sannolikhetsläran gör det möjligt 

för elever att resonera i relation till olika konstellationer för att lösa matematikuppgifter, 

vilket innebär att kombinatorik gör det möjligt för elever att lösa matematiska uppgifter 

på olika sätt (Gonzalez & Girotto, 2011; Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012) Kombinatorik 

handlar om kombinationer och uppräkningar av en viss mängd. Det kan exempelvis 

handla om hur många olika sätt tre elever kan sitta om det finns tre stolar. Kombinatorik 

Bild  3 moment 1 

Moment tre har korrigerats då eleven 
efteråt uttryckte att hen trodde det var tre 
smaker och att det var 3 kulor. Detta 
korrigerades i samråd med 
direktobservatören samt eleven. 
 

Bild  4 moment 3 
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och sannolikhetslära är två områden som kan kombineras i samband med 

problemlösningsuppgifter (Gonzalez & Girotto, 2011). Att arbeta med kombinatoriska 

problemlösningsuppgifter bidrar till att elever tar stöttning i olika representationsformer 

som exempelvis skisser och tabeller. Det bidrar även till att elever resonerar och 

reflekterar över val av tillvägagångssätt.  

Målet med att använda problemlösningsuppgifter i samband med kombinatorik var att 

utmana eleverna med icke-rutinmässiga problem (Hattie, Fisher & Frey, 2017) Detta 

innebär att eleverna som medverkade möjligtvis kunde uppfatta uppgifterna som ett 

problem. Uppgifterna är konstruerade för att successivt öka antal nivåer i det abstrakta 

tänkandet (Ibid). Eleven måste genomgå ett antal steg i sitt abstrakta tänkande för att 

kunna genomföra uppgiften på ett korrekt sätt. Syftet med uppgifterna var att skapa en 

vardagsnära kontext, där eleverna oavsett matematiska förutsättningar skulle kunna 

relatera till sammanhanget (Ibid). För att undvika att elevers språkliga förutsättningar 

skulle stjälpa eleverna från att förstå det matematiska innehållet i uppgifterna valdes en 

enklare form av textuppgifter (Grevholm, m.fl., 2016). 

Alla uppgifter är inspirerade och konstruerade utifrån boken Rika matematiska 

problem: inspiration till variation (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Uppgifternas 

fokus är att de ska kunna lösas på flera olika sätt med olika representationer. Uppgift 

två är konstruerad med att ha en A- och B-fråga för att alla elever ska ges möjligheten 

att förstå den matematiska processen. Löser eleverna fråga A finns det större möjlighet 

till att alla deltagande förstår fråga B (Karlsson & Kilborn, 2015).      
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5.2 Urval  

Studien utgår från ett strategiskt urval. Det innebär att författarna till studien har haft 

inflytande i valet av deltagare (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Studiens undersökning genomfördes på tre mellanstora skolor i södra Sverige. Att utgå 

från ett större antal minskar risken för generalisering (Denscombe, 2018), därmed 

valdes studien att genomföras på tre olika skolor. Utifrån varje skola inriktades val av 

deltagare utifrån sannolikheten att dessa elever fått möjligheten att träna och ta del av 

de förmågor som studien berör genom deras tidigare år i skolan. Därmed kontaktades 

lärare som undervisade elever i årskurs tre för att få lämpliga deltagare. De tre lärare 

som kontaktades gavs hänvisningar att skapa grupper om tre där både kön och tidigare 

kunskaper kunde variera, en så kallad heterogen grupp. Johansson och Svedner (2010) 

anser att erfarna lärares kompetens ska tas tillvara på vid urval av elever. Det är utifrån 

lärarnas erfarenheter av elevernas kunskaper som ännu en avgränsning gjordes vid val 

av ämnesinnehåll i matematiken. Valet av gruppsammansättningen grundade sig i att 

skapa en miljö som kunde tillföra variation där eleverna kunde bidra med olika 
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strategier och infallsvinklar. De avgränsningar som gjordes angående deltagare 

resulterade i 18 elever. Dessa elever blev indelade i två grupper utifrån en klass från 

respektive skola vilket ledde till att totalt sex grupper bildades.  

5.3 Observation  

Studien har undersökt hur en kooperativ lärandesituation påverkar elevens individuella 

prestation och lärande inom matematikämnet. Metoderna som valdes till insamlingen 

av studiens underlag genomfördes via direktobservation och systematisk observation. 

Direktobservation innebär att observationen har genomförts i den direkta visuella 

miljön (Denscombe, 2017). Observationerna av de kooperativa lärprocesserna 

dokumenterades genom att använda videoinspelning. Videoinspelning är något som 

används vid kvalitativa undersökningar av interaktion mellan människor samt mellan 

människor och artefakter (Eidevald, 2015). Den systematiska observationen användes 

genom att inkludera observationsscheman vid observationstillfällena. Genom 

användandet av observationsscheman (se bilaga 1) minskades påverkan av 

psykologiska faktorer av datainsamlingen (Denscombe, 2017).  

Vid genomförandet av observationerna kunde observationen ske med tre olika 

observatörer. En observatör genomförde en deltagande observation medan två 

observatörer genomförde en fullständig observation (Denscombe, 2017). Den 

deltagande observationen innebär att en observatör har deltagit i den aktuella 

undersökningen. Vid detta skeende har det skett genom en form av sekundär delaktighet 

vid stöttning av de kooperativa lärandesituationerna (Ibid). Detta genom att ställa frågor 

som möjliggjorde att samspel mellan eleverna kunde uppnås. Den fullständiga 

observationen innebär att två observatörer har varit närvarande under observationen 

men inte haft någon märkbar delaktighet och varit delvis obemärkta (Eidevald, 2015). 

Den ena observatören har ansvarat för inspelningen med videokamera, medan den 

andra observatören har observerat gruppen med ett observationsschema. 

5.4 Bearbetning av data 

Efter genomförd datainsamling analyserades uppgiftsbladen från moment ett och 

moment tre. Studiens författare diskuterade kring elevernas lösningar utifrån 
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förmågorna och fyllde därefter i observationsschemat (se bilaga 1) för att se vilka 

förmågor som eleverna utvecklat genom den kooperativa lärandesituationen.  

Moment två har dokumenterats med videoinspelning och väsentliga delar av 

videoinspelningen som berört studiens syfte och frågeställningar har transkriberats. 

Syftet med transkriberingen var att på ett enklare sätt tyda vad som framgick i 

materialet. Vid analysen av moment två utfördes analysen individuellt av studiens 

författare för att sedan jämföra och finna likheter i de olika analyserna. Detta gjordes 

för att bearbetningen av materialet skulle få en hög reliabilitet (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Den slutliga sammanställningen av empirin som 

samlades in i moment två fördes in i samma observationsschema som tidigare. Syftet 

med detta var att tydligare kunna se mönster i det slutliga resultatet. 

Efter analysen av de olika momenten genomfördes en kategorisering av informanterna 

utifrån de mönster som kunde identifieras. Kategoriseringen av informanterna grundade 

sig i hur de presterat under de olika momenten vilket ledde till att tre olika grupper 

skapades.  

5.5 Analysmetod 

Nedan kommer val av analysmetod redovisas. Först kommer analysmetoden 

identifieras och tolkas utifrån studiens val av genomförande och insamling av data. 

Tillvägagångssätt av datainsamlingen kommer därefter redovisas utifrån vald 

analysmetod. 

5.5.1 Kvalitativ analys 
För att kunna framföra resultatet på ett korrekt sätt behöver processen vid analysen 

förhålla sig utefter vissa ramar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Under analysens gång komprimeras datainsamlingen och identifiering av mönster görs 

utifrån den kvalitativa studien (Ibid). Den kvalitativa analysen har utförts med 

utgångspunkt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  

Analys av moment ett och tre 
Som tidigare nämnts har eleverna i studien genomfört tre olika moment, varav två av 

dessa är individuella och ett genomfördes i en kooperativ lärandesituation. Efter att 
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uppgiftsbladen från moment ett och tre samlats in och rättats påbörjades en analys av 

elevernas tillvägagångssätt för att få en översikt över vilka matematiska förmågor 

eleverna utvecklat. Utifrån elevlösningarna identifierades struktur, innehåll, 

representationer och svar för att sedan associera och kategorisera dessa till studiens 

definition av de matematiska förmågorna. När kategorisering av förmågorna skulle ske 

användes hjälpmedel i form av ett observationsschema (se bilaga 1). När en förmåga 

synliggjordes i det första momentet sattes ett kryss på den elev som undersöktes. I 

analysen av moment tre gjordes istället cirklar när förmågor identifierades och 

synliggjordes. Om en förmåga utvecklades från moment ett till moment tre sattes ett 

kryss i den cirkeln för att identifiera mönster i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. 

Analys av moment två 
Moment två fokuserade på den kooperativa lärandesituationen. Observationsschemat 

som användes vid analysen av moment ett och tre användes även under analysen av 

moment två. Detta tog sig i uttryck genom att skugga de kolumner som symboliserade 

förmågorna. Det som observerades under moment två var vilka matematiska förmågor 

som synliggjordes i relation till gruppens samverkan och inte individens individuella 

prestation. Fokus låg även på att analysera vad som sker i samspelet mellan eleverna 

utifrån det teoretiska ramverket som studien utgår ifrån. Nedan följer ett exempel på 

hur en identifiering av förmågor kunde associeras till gruppmoment två.  

Utdrag ur transkribering av grupp 4 i det andra momentet. 

Elev J: Ja en gång, varje person, jag får bara skaka en gång med dig. 

Elev K: Ja. 

Elev J: Sen får inte jag skaka mer med dig.  

Elev K: Då blir ju då blir ju alla ett.  

Elev L: Jae 

Elev K: Neee... 

Elev J: Jo... 

Elev L : Nej men nej, nej [sträcker ut sin hand mot elev K] vänta, vänta.  

Elev K: [sträcker ut sin hand mot elev L] jag skakar hand med dig. 

Elev J: En. 
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Elev L: Och så skakar du. 

Elev K: Så skakar jag med dig [elev K skakar med elev J]. 

Elev L: De blir två. 

Elev K: Så skakar ni två [pekar på elev J och elev L]. 

Elev L: Exakt, [elev J och elev L skakar han]. 

Elev L: Tre 

Elev J: Ja det blir bara tre. 

I denna transkriberingen blir det tydligt att eleverna besitter resonemangsförmågan 

eftersom de kan följa med i matematiska samtal och förstå sambandet hur andra 

personer tänker. Det blir även tydligt när Elev K motsätter sig vad Elev L säger då 

resonemangsförmågan även innefattar att kunna värdera ens egna och andras 

resonemang (Niss, 2003). Förutom resonemangsförmågan synliggör även denna del av 

transkriberingen att eleverna besitter kommunikationsförmågan vilket blir tydligt 

genom att de muntligt kommunicerar om den matematiska uppgiften och dess innehåll 

(Ibid).  

5.6 Etiska ställningstaganden 

Som forskare är det av stor vikt att förhålla sig till etiska regler och normer när det 

skrivs en vetenskaplig studie (Vetenskapsrådet, 2002). Både forskare och deras arbeten 

bör följa det så kallade individskyddskravet, vilket innebär att en rad forskningsetiska 

råd måste upprätthållas. Huvudkraven kategoriseras in i fyra kategorier, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ibid). 

Informationskravet innebär att de medverkande i studien får tillgång till studiens syfte 

och innehåll samt information om hur de berörda ska medverka i studien. Eftersom de 

medverkande i studien inte är i myndig ålder har deras vårdnadshavare blivit 

underrättade om studiens syfte genom missivbrev (se bilaga 2) och har därmed givit 

deras samtycke. Genom detta innefattas även samtyckeskravet som innebär att 

deltagare ska ha rätt att själva bestämma över sitt deltagande i en forskningsstudie 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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I enlighet med konfidentialitetskravet kommer den dokumentation som ligger till grund 

för den kvalitativa studien att avidentifieras. Det betyder att de tre berörda skolorna 

samt de elever som medverkat i studien har fått fiktiva namn. Då eleverna verkade i 

grupper under observationer valdes det att namnge respektive grupp med siffra och 

eleverna med bokstäver, exempelvis: “Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 samt Elev A, 

Elev B och Elev C”. Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005) betonar även vikten av 

att inrätta åtgärder som kan identifiera en medverkande vid för detaljerad information. 

Detta har tagits i beaktning vid publicerandet av elevers individuella uträkningar vid 

moment ett och två då transkribering av elevuträkningar gjorts i största mån utan att 

förhindra framkommen information. Ett transkriberingsschema har använts för att 

tydliggöra transkriberingens struktur (se bilaga 3). 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data om de medverkande i studien endast används 

i forskningsändamål och inte får ges ut i kommersiellt bruk (Gustafsson, Hermerén & 

Petersson 2005). Detta krav uppfylls genom att den insamlade data endast används i 

denna studie och har därefter raderats från alla enheter. 
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6 Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet av studien presenteras. Den första delen av avsnittet 

redogör resultatet av vilka förmågor som synliggjorts utifrån den kooperativa 

lärprocessen. Andra delen av avsnittet redogör kategoriseringen av elevgrupperna samt 

en redovisning över resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket.  

6.1 Förmågor som synliggörs genom kooperativa lärprocesser 

För att besvara studiens frågeställning angående vilka förmågor som synliggörs genom 

kooperativa lärprocesser analyserades moment ett och tre. Genom att analysera 

momenten som sker före och efter den kooperativa lärandesituationen möjliggörs det 

att uppmärksamma dess påverkan på elevers matematikinlärning. Nedan presenteras de 

förmågor som synliggjorts i moment ett och tre för att vidare kunna besvara den 

kooperativa läroprocessens roll för den enskilda individens prestation. 

Grupper 
& Elever 

Kommunikati
onsförmågan 

Problemlösnings
förmågan 

Begreppsför
mågan 

Räkneför
mågan 

Resonemangsf
örmågan 

Grupp 1      
Elev A x      o x    o x     o x     o x     o 
Elev B x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev C x      o     
Grupp 2      
Elev D x      o         o x     o x     o 
Elev E x      o   x     o x 
Elev F x      o       o x     o x     o x     o 
Grupp 3      
Elev G x      o  x     o x x     o 
Elev H x      ø       o x     o x     o x     ø 
Elev I x      o x x     o x     o x     o 
Grupp 4      
Elev J x      o  x     o x     o x 
Elev K x      ø       o x x     ø x     ø 
Elev L x      o   x  
Grupp 5      
Elev M x      o     
Elev N x      o     
Elev O x      ø       o        o        o x     ø 
Grupp 6      
Elev P x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev Q x      o     
Elev R x      ø x    ø x     o  x     ø x     ø 
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x = visar 
förmåga i 
moment 1 

o = visar förmåga 
i moment 3 

ø = utvecklar förmåga i 
moment 3  

 

Efter analysen av den insamlade empirin från moment ett synliggjordes det att alla 

elever som ingick i studien på något vis kunde visa delar av kommunikationsförmågan. 

De andra fyra förmågorna synliggjordes inte i samma utsträckning hos alla elever. 

Räkneförmågan, resonemangsförmågan samt begreppsförmågan var de tre 

matematiska förmågor som majoriteten visade i moment ett. Problemlösningsförmågan 

synliggjordes enbart ett fåtal gånger i moment ett. Däremot visade fler elever en ökad 

förståelse inom problemlösningsförmågan under moment tre. 

Förutom att fler elever visade fler förmågor vid moment tre synliggjordes även en 

utveckling av de förmågor de visade vid moment ett. Elev P visar exempelvis 

utveckling av kommunikations-, begrepps-, räkne- och resonemangsförmågan.   

6.2 Samverkansprocessens roll  

Utifrån den insamlade empirin kunde tre olika kategoriseringar identifieras. Det har 

valts att kategorisera grupperingarna utifrån vilken inverkan den kooperativa 

lärandesituationen har haft på elevernas individuella prestation i moment ett i 

jämförelse med moment tre. Nedan visas en tabell över kategoriseringarna av de 

mönster som gjorde sig synliga vid analysen.  

Elevgrupp 
och elever 

Kommunikatio
nsförmåga 

Problemlösning
sförmåga 

Begreppsf
örmåga 

Räkneför
måga 

Resonemangs
förmåga 

Elevgrupp 1      
Elev C x      o     
Elev E x      o   x     o x 
Elev L x      o   x  
Elev M x      o     
Elev N x      o     
Elev Q x      o     
Elevgrupp 2      
Elev A x      o x    o x     o x     o x     o 
Elev D x      o         o x     o x     o 
Elev F x      o       o x     o x     o x     o 
Elev G x      o  x     o x x     o 
Elev I x      o x x     o x     o x     o 
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Elev J x      o  x     o x     o x 
Elevgrupp 3      
Elev B x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev H x      ø       o x     o x     o x     ø 
Elev K x      ø       o x x     ø x     ø 
Elev O x      ø       o        o        o x     ø 
Elev P x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev R x      ø x    ø x     o  x     ø x     ø 

 

x = visar 
förmåga i 
moment 1 

o = visar 
förmåga i 
moment 3 

ø = utvecklar förmåga i 
moment 3  

 

6.2.1 Elevgrupp 1  
Elevgrupp 1 karakteriseras av de elever som visar minst antal förmågor i det första och 

det tredje momentet. Detta kan bero på att eleverna inte utvecklats genom den 

kooperativa lärandesituationen. De elever som har kategoriserats in i Elevgrupp 1 är: 

Elev C, Elev E, Elev L, Elev M, Elev N och Elev Q.  

 

Elevgrupp och 
elever 

Kommunikati
onsförmåga 

Problemlösn
ingsförmåga 

Begreppsförm
åga 

Räknefö
rmåga 

Resonemangs
förmåga 

Elevgrupp 1           
Elev C  x      o      
Elev E  x      o      x     o  x  
Elev L  x      o    x   
Elev M  x      o          
Elev N  x      o      
Elev Q  x      o          

  

x = visar 
förmåga i 
moment 1 

o = visar 
förmåga i 
moment 3 

ø= utvecklar 
förmåga i 
moment 3   

 

Utifrån observationen av eleverna i Elevgrupp 1 kunde det konstateras att samtliga 

elever intog en tillbakadragen roll under den kooperativa lärandesituationen. De 

mönster som gjorde sig synliga var ett passivt samt ett ofokuserat deltagande. Somliga 

elever använde sig av de kulturella redskapen på ett passivt sätt. Det betyder att de 

medverkade på ett icke-verbalt sätt genom ansiktsuttryck och ögonkontakt samt genom 

att bekräfta de aktiva medlemmarnas resonemang verbalt. Trots det för dessa elever 

sällan egna verbala resonemang inför gruppen och intar en mer återhållsam och passiv 
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roll. Det andra som går att urskilja av Elevgrupp 1 är de elever som uppfattades som 

ofokuserade. Dessa elever visade inte någon vilja att samverka eller samarbeta med de 

andra deltagarna. En av eleverna som tydligt intar denna roll är Elev N, som trots 

uppmaningar av resterande gruppmedlemmar samt direktobservatören väljer att inte 

samspela i den kooperativa lärandesituationen.  

       

 

Do: Är du med på detta, Elev N?   

Elev N: [säger tyst] Jag vet inte...   

  [Do tittar på Elev M och Elev O] 

      Do: Förklara för Elev N hur ni tänker då. 

Elev O: Ja, men kolla [Pekar på pappret där han ritat upp en triangel där varje hörn 

representerar en person] om man har två personer så blir det en… också har 

man två personer till där, då blir det en till... också dessa där så blir det en 

till. [Tittar upp från pappret] 

      Do: Förstår du det nu Elev N? 

Elev N: Jaaa!   

 [Lång paus] 

Elev O: Tre! 

       Do: Vad sa du, det blir tre? 

Elev O: Mmm... 

Elev M: Ja! 

       Do: Är alla med på det? Du också Elev N? 

              [Elev N sitter tyst] 

Elev O: Men du säger ju inget!? 

Elev M: Kom med något bättre då… 

Elev N: Näää... men okej! 

Eleverna i Elevgrupp 1 medverkar inte aktivt under samverkansprocessen vilket kan 

bidra till att de inte utvecklar de förmågor som de ges möjlighet att utveckla. I den 

sociala kontexten utvecklas lärandet genom det verbala språket. Efter eleverna i 



 

 

 

 

32 
 

Elevgrupp 1 använder det verbala språket på en begränsad nivå riskerar deras kognitiva 

utveckling att hämmas. 

6.2.2  Elevgrupp 2 
Det som karakteriserar Elevgrupp 2 är att de visar flest synliga förmågor vid moment 

ett och tre. Förmågorna som påvisades under moment ett och tre var densamma utan 

någon vidare utveckling inom någon av de matematiska förmågorna. De elever som 

kategoriserats in i Elevgrupp 2 är: Elev A, Elev D, Elev F, Elev G, Elev I och Elev J.  

Elevgrupp 
och elever 

Kommunikati
onsförmåga 

Problemlösning
sförmåga 

Begreppsf
örmåga 

Räkneför
måga 

Resonemangs
förmåga 

Elevgrupp 2      
Elev A x      o x    o x     o x     o x     o 
Elev D x      o         o x     o x     o 
Elev F x      o       o x     o x     o x     o 
Elev G x      o  x     o x x     o 
Elev I x      o x x     o x     o x     o 
Elev J x      o  x     o x     o x 

 

x = visar 
förmåga i 
moment 1 

o = visar 
förmåga i 
moment 3 

ø = utvecklar förmåga i 
moment 3  

 

Det som framkom av eleverna i Elevgrupp 2 var att de tog en mer aktiv roll under 

samverkansprocessen. Den aktiva rollen tog sig uttryck på två olika sätt. Dels tog 

majoriteten av eleverna en stöttande roll i relation till sina gruppmedlemmar. Samtidigt 

tog de andra en aktiv roll genom att kommunicera med övriga gruppmedlemmar, dock 

utan samarbetsvilja. Istället för att ta del av andras argument var de övertygade om att 

de hade de rätta lösningarna på uppgifterna. 

Det som synliggjordes i observationerna var de aktivas inverkan på övriga elever. De 

synliggjorde problemets karaktär på ett konkret och abstrakt sätt. Nedan följer ett 

exempel som visar på när Elev A stöttar övriga gruppmedlemmar på ett tydligt 

kommunikativt sätt.  

Elev B: Men jag räknade så här: Jag skakar med dig [pekar på Do], en, två, tre, fyra. 

Sen skakar du [pekar på Elev A] med fem, sex, sju, åtta [elev B fortsätter att 

räkna upp tills hon kommer till 21 och fortsätter peka på de deltagande i 
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rummet].  

 [Elev A avbryter Elev B i hens räknande och säger åt hen att vänta lite]  

Elev A: Den första har ju redan skakat hand med alla! Och då behöver ju inte de andra 

fyra skaka hand med den.  

Elev B: Mhmm.  

Elev A: Så det blir lite mindre. Om den skakar hand med fyra stycken [pekar på en 

figur] fyra plus [skriver ner 4+] också skakar den hand med 1, 2, 3, tre 

stycken… [Elev A skriver ner 3+ (Det står nu 4+3 på hennes papper)]… Då 

skakar du hand med två, 1, 2. [Elev A skriver ner 2+ efter de andra talen] också 

skakar du [pekar på näst sista figuren på hens papper] hand med 1… [Elev a 

skriver till sist ner 1]. Då blir det 10! 

I exemplet ovan synliggörs även scaffolding mellan Elev A och Elev B. När Elev A 

påbörjade sin förklaring uppmärksammade hen att Elev B inte förstod förklaringen fullt 

ut. Det bidrog till att Elev A inkluderade papper och penna för att på ett tydligare sätt 

förklara hur hen tänker under processens gång. Elever som Elev A gör det möjligt för 

Elevgrupp 3 att utvecklas och komma vidare i sitt lärande.  

6.2.3  Elevgrupp 3 
Elevgrupp 3 är den grupp som utifrån empirin visat störst matematisk variation vid 

moment ett och tre. De elever som kategoriserats in i Elevgrupp 3 är: Elev B, Elev K, 

Elev O, Elev P och Elev R. 

 

Elevgrupp 
och elever 

Kommunikatio
nsförmåga 

Problemlösning
sförmåga 

Begreppsf
örmåga 

Räkneför
måga 

Resonemangs
förmåga 

Elevgrupp 3           
Elev B x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev H x      ø       o x     o x     o x     ø 
Elev K x      ø       o x x     ø x     ø 
Elev O x      ø       o        o        o x     ø 
Elev P x      ø       o x     ø x     ø x     ø 
Elev R x      ø x    ø x     o  x     ø x     ø 

 

x = visar 
förmåga i 
moment 1 

o = visar 
förmåga i 
moment 3 

ø = utvecklar förmåga i 
moment 3  
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Utifrån analysen och sammanställningen av tabellen synliggjordes dessa elever 

markant. Vid analysen av moment tre visade eleverna en utökad förståelse av de 

förmågor som synliggjordes vid moment ett. De visade dessutom flera nya förmågor 

vid moment tre. Att nya förmågor synliggjordes och utvecklades kan bero på samspelet 

med övriga deltagare i den kooperativa lärandesituationen. Eleverna i Elevgrupp 3 var 

aktiva deltagare som framförde egna resonemang i gruppdiskussionen. Det framkom 

även att eleverna kunde värdera andras antaganden och resonemang och ta till sig dessa 

för att skapa förståelse. Nedan följer ett utdrag ur transkribering från observation 3 där 

Elev H approprierar kunskap från en förklaring genom ett resonemang.   

 Elev I: För då är det ju den som har skakat på båda de personerna [säger något ohörbart 

då eleverna pratar i mun på varandra] och den personen har redan skakat på 

den handen... eller på den personen. 

Elev H: Men den killen, eller den tjejen eller killen, den har skakat med dem två [Elev 

H pekar på en streckgubbe som de ritat upp på pappret framför dem] och den 

skakar med den och då har de skakat två gånger, en, två, tre… fyra.  

[Elev H tittar på elev I samtidigt som hon förklarar]   

Elev I: Nej, en, två, tre väl... för att ehh, som vi löste det här [elev I pekar på uppgift B] 

så backade vi genom att en person redan varit med och då kan man ta bort den 

personen för den har redan kört sin omgång och redan skakat hand med dessa.   

Elev H: Aaaa… då blir det ju en på varje dem [Elev H pekar på streckgubbarna på 

pappret framför dem och tittar på elev I]. 

Elev I: Nä för då blir det två, ett, noll [Elev I pekar på streckgubbarna på pappret framför 

dem och tittar på elev H] för den har ju redan skakat med dem två när dem 

körde sina omgångar. 

I flera resonemang använder sig eleverna av olika kulturella redskap. I ovanstående 

exempel blir det tydligt att Elev I använder sig av språkliga redskap när hen förklarar 

för Elev H med hjälp av bilder och symboler. Bilderna och symbolerna är artefakter 

som används som medierande redskap eftersom Elev H approprierar kunskap genom 

dessa.  
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6.2.4 Den proximala utvecklingzonen  
I studien har det framkommit flera olika aspekter som påverkar elevers inlärning, som 

till exempel kulturella redskap som språket, scaffolding och appropriering. I samspelet 

mellan eleverna i moment två möjliggörs dessa aspekter som även påverkar den 

proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen synliggjordes främst vid 

samverkansprocessen mellan Elevgrupp 2 och 3. Detta kan bero på att Elevgrupp 2 

visade något högre matematisk kompetens i samverkansprocessen än Elevgrupp 3. En 

anledning till att Elevgrupp 1 var passiva och upplevdes ofokuserade kan bero på att de 

inte befann sig lika långt fram i sin matematiska utveckling. Detta bidrar till att de inte 

infinner sig i den proximala utvecklingszonen som infinner sig mellan Elevgrupp 2 och 

3.  
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7 Diskussion 
I kommande avsnitt kommer metod- och resultatavsnittet diskuteras i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar. I metoddiskussionen kommer urval av elever, 

identifieringen av matematiska förmågor och val av empiri diskuteras. Vidare 

diskuteras studiens resultat och avsnittet avslutas med tankar angående vidare 

forskning.  

 
7.1 Metoddiskussion 

Urvalsprocessen av informanter till studien utgår utifrån ett strategiskt urval eftersom 

författarna till studien haft inflytande över val av elever (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Lärarna till eleverna fick information att skapa två grupper varav 

syftet var att grupperna skulle variera angående kön och tidigare kunskap. I grupperna 

var det många elever som hade svårt att samarbeta med andra vid moment två. För att 

uppnå större effekt för studiens syfte hade det kunnat förhindras genom att lärarna fick 

hänvisning om att skapa grupper med god gruppdynamik.  

Studiens resultat och insamling av empiri grundar sig på tre moment som elever i 

studien genomförde. Under momenten tilldelades elever uppgiftsblad i form av 

problembaserade matematikuppgifter. Eleverna genomförde uppgifterna under 

moment ett och tre enskilt och moment två genomfördes i grupper om tre. 

Uppgiftsbladen konstruerades utifrån kriterier som definierar 

problemlösningsuppgifter. För att eleverna skulle ges möjlighet att på olika 

tillvägagångssätt lösa uppgifterna och för att lokalisera de matematiska förmågorna 

konstruerades uppgiftsbladen utifrån problemlösning och kombinatorik. 

Uppgiftsbladen möjliggjorde att en jämförelse av moment ett och tre kunde genomföras 

i analysen. Det bidrog till att studiens frågeställningar kunde besvaras då en utveckling 

från moment ett kunde synliggöras.  

Uppgifterna som eleverna fick vid alla tre delmoment var problemlösningsuppgifter 

utformade i textuppgifter. Vid flera tillfällen behövde uppgifterna förtydligas och 

förklaras för att eleverna skulle förstå innehållet. Detta kan bero på att uppgifterna var 

otydligt formulerade vilket gjorde att vissa elever uttryckte en viss förvirring. Detta kan 

ha skapat en felaktig bild av vad eleverna faktiskt kunde eftersom fler elever möjligtvis 
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hade klarat av att förstå och visa hur de tänkte om de förstått uppgiften från början. 

Studiens reliabilitet kan därför påverkas eftersom uppgifterna som mätinstrument inte 

var tillförlitliga. Det som även påverkade studiens reliabilitet var att elever fick olika 

förtydliganden och förklaringar beroende på vem av studiens författare som var den 

deltagande observatören. Studien blir mer tillförlitlig om den kan genomföras på 

samma sätt av andra forskare (Denscombe, 2009). Detta gör att denna studies 

tillvägagångssätt inte är överförbart då det påverkas av vem som utför den.  

En annan aspekt som kan ses som kritisk är exempelvis valet att inkludera bilder i 

moment ett. Bilderna valdes för att göra uppgiften verklighetstrogen samt för att 

konkretisera innehållet för eleverna. Många av eleverna använde sig av bilderna som 

representation vid val av lösningsmetod. Bilderna bidrog till att flera elever tog 

inspiration och efterliknade kläderna i sina uttryck. Eleverna spenderade mycket av sin 

tid på detta istället för att lösa uppgiften. Observatören fick ge tillrättavisningar om var 

eleverna skulle lägga sitt fokus. Uppgifterna som användes under delmoment två och 

tre hade inga bilder, det resulterade i att eleverna gav en högre variation av 

representationer. Om variationen beror på bilderna eller ej går inte att få svar på, dock 

kan det ha varit en faktor som haft en påverkan på elevernas val av representationer. En 

positiv aspekt när det kommer till bilderna som användes i moment ett var att många 

elever använde bilder till sina lösningar i moment tre. Antagligen har dessa elever 

inspirerats av bilderna och därmed gjort ett mer utförligt uttryck vid det tredje 

momentet.    

Vid genomförandet av analysen uppkom svårigheter med identifieringen av de fem 

matematiska förmågorna som studien valt att utgå ifrån. Eftersom förmågorna hade en 

tendens att gå in i varandra var det svårt att urskilja dem från varandra. För att öka 

studiens validitet genomfördes analysen individuellt av alla tre författarna för att sedan 

genomföra en gemensam sammanställning av vilka förmågor som synliggjorts i de 

olika momenten. Förmågorna stärktes dessutom genom utdrag från transkribering och 

exempel på elevuppgifter. Detta ger studien en större trovärdighet eftersom upplägget 

tydligt presenteras över hur författarna har gått tillväga vid identifieringen av 

förmågorna (Denscombe, 2009).   
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7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet visar den kooperativa lärandesituationen ha en varierad roll för 

elevernas individuella utveckling. Vad det beror på kan grunda sig i flera olika aspekter. 

Gillies (2016) och Fohlin, m.fl. (2017) menar att elevens roll i gruppen inte har någon 

större betydelse för om eleven utvecklas genom en kooperativ lärandesituation. 

Studiens resultat visar på motsatsen av vad Gillies (2016) och Fohlin m.fl. (2017) 

beskriver. Utifrån Elevgrupp 1 kunde samverkansprocessen inte visa någon påverkan 

på elevernas enskilda utveckling. Vissa elever intog en passiv roll där de 

kommunicerade genom en icke-verbal kommunikation och deltog i den kooperativa 

lärandesituationen genom att lyssna. Övriga elever i Elevgrupp 1 valde att inte integrera 

med de andra gruppmedlemmarna vilket resulterade i att de upplevdes som 

ofokuserade. En anledning till att dessa elever valde att inte engagera sig i 

samverkansprocessen kan bero på att eleverna inte utvecklats matematiskt i samma 

utsträckning som resterande elever i studien. Det kan resultera i att de inte har förmågan 

att verbalt uttrycka och resonera kring sitt tänkande (Kinman, 2010).  

Till skillnad från eleverna i Elevgrupp 1 visade eleverna i Elevgrupp 2 och 3 ett stort 

engagemang i den kooperativa lärandesituationen. Dessa elever deltog i samtalet 

genom att kommunicera, resonera och uttrycka sina idéer och strategier för varandra. 

Kinman (2010) menar att elever som ges möjlighet att diskutera och resonera med 

varandra utvecklar nya idéer och tankar. Detta visar sig i studiens resultat i det tredje 

momentet då eleverna i Elevgrupp 3 visar en utveckling av förmågorna i samverkan 

med eleverna i Elevgrupp 2. Resultatet skiljer sig dock från Kinmans (2010) påstående 

om att alla elever i en kooperativ lärandesituation gynnas av den kooperativa 

samverkansprocessen. Detta visar sig i Elevgrupp 1 och 2 då det framkom att 

samverkansprocessen inte har betydelse för alla elevers enskilda matematiska 

utveckling.  

Resultatet visade att eleverna i Elevgrupp 2 synliggjorde fler förmågor än de resterande 

eleverna. Detta kan bero på att de har kommit längre i sin matematiska utveckling än 

de övriga eleverna i studien, vilket kan resultera i att Elevgrupp 2 inte ges möjlighet att 

ta till sig ny kunskap utan hjälper och stöttar övriga deltagare i gruppen. Vygotskijs 

(1962) teori om den proximala utvecklingszonen visar sig vara en stor del i hur 
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kooperativa lärprocesser påverkar elevers individuella matematiska utveckling. 

Utvecklingen beror på hur elever grupperas vid kooperativa lärprocesser och resultatet 

visar hur heterogena grupper inte gynnar alla elever vid en kooperativ lärandesituation. 

Därmed kan det ses som en utmaning att skapa gruppkonstellationer där syftet är att 

alla ska gynnas av processen. 

I studiens resultat går det att göra antaganden om att kooperativa lärandesituationer i 

samband med problemlösningsuppgifter påverkar elevers individuella prestation och 

lärande inom ämnet matematik. Anledningen till att vi inte fullständigt kan konstatera 

att det är den kooperativa lärandesitatutatuonen som påverkar elevens matematiska 

inlärning beror på flera aspekter. Det handlar om att vi undersöker elever där yttre 

påverkan har en stor betydelse. Detta kan exempelvis beröra trötthet, hunger eller social 

inverkan. Aspekter som även bör tas i åtanke är komplexiteten i att mäta elevers 

förståelse och kunskap vid ett enskilt tillfälle. Den kooperativa lärandesituationen 

bidrar dock till att eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Under 

den kooperativa lärandesituationen synliggjordes de fem matematiska förmågorna i 

relation till problemlösningsuppgifterna samtidigt som samverkansprocessens roll 

visade sig ha en viss påverkan på elevers individuella matematiska utveckling. 

Avslutningsvis kan det konstateras att elevernas individuella matematiska utveckling 

är beroende av hur grupperna konstruerats och vilka förkunskaper eleverna har. 

7.3 Vidare forskning  

Resultatet antyder att det finns faktorer som måste fungera för att kooperativa 

lärprocesser ska ha en positiv inverkan på elevens individuella prestation i 

matematikämnet. Det som synliggjordes i resultatet var att de matematiska förmågorna 

utvecklades beroende på hur eleverna var grupperade. I många fall fick de elever som 

låg för långt bak eller för långt fram i sin utveckling ingen påverkan på sin matematiska 

utveckling. Det framkom att båda dessa parter utvecklade ett begränsat antal 

matematiska förmågor genom den kooperativa lärandesituationen. Utifrån vårt resultat 

hade det varit av intresse att se hur utfallet blivit om gruppkonstellationen hade varit 

annorlunda. Hade eleverna i Elevgrupp 1 påverkats av att vara i en homogen grupp där 

de befinner sig på liknande nivå kunskapsmässigt? Hade det blivit samma utfall i den 
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sociala interaktionen mellan eleverna och hade en utveckling skett i deras matematiska 

utveckling?  
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9 Bilaga 1  
Observationsscheman för de olika grupperna 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Kommunikations 
förmåga 

Problemlösnings 
förmåga 

Begrepps 
förmåga 

Räkne 
förmåga 

Resonemangs 
förmåga 

Grupp 
____  

     

Elev 
____ 

     

Elev 
____ 

     

Elev 
____ 
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10 Bilaga 2 
 

Samtycke och försäkran 

Jag/Vi samtycker härmed till vårt barns deltagande i en studie om hur kooperativa 
processer i årskurs 1-3 påverkar elevers matematikinlärning. Med kooperativa 
processer vill vi belysa metoder som fokuserar på samarbete mot ett gemensamt mål 
och om det påverkar elevers lärande i matematik. Materialet som samlas in kommer 
ligga till grund för ett examensarbete vid Linnéuniversitetet av Fredrica Aronsson, 
Carl Henningsson, Linnea Holgersson.  

Studien kommer ske via observation och inspelning av elever när de samtalar om 
matematiska uppgifter i grupp.  

Jag/vi har blivit informerade om studien och haft möjligheten att ställa frågor och är 
medvetna om att jag/vi fortlöpande kan ställa frågor om studien. Jag/vi är medvetna 
om att jag/vi när som helst kan avsluta påbörjad studie med vårt barn. Jag/Vi 
samtycker till att vårt barn medverkar i/under inspelningen.  

All datainsamling transkriberas och inspelningen blir därefter raderad.  

Jag/vi förstår att följande data samlas in och görs anonyma: 

1. Födelsedatum och namn  

 
………………………………………………………………………………………… 
Barnets namn 

 
………………………………… 
Ort och datum 

 
………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares underskrift 

 
………………………………………………………………………………………… 
Vårdnadshavares namnförtydligande  

 
Frågor om kursen eller uppgiften besvaras av kursens lärare, Universitetsadjunkt, 
Andreas Ebbelind, andreas.ebbelind@lnu.se 
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11 Bilaga 3 
 
Transkriberingsschema	
Do	 Direktobservatör	
Elev	N	 Elev	som	medverkar	i	studien	
[text]	 Händelse	
(text)	 Information	
…	 Paus	
-	 Någon	blev	avbruten	av	någon	annan	
!	 Betoning	av	tal	
	
 


