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Sammanfattning 

Arbete i grupp under matematiklektioner: Lärares förhållningssätt till samarbetsinlärning 

 

Utifrån ett intresse att söka reda på vad som krävs för att samarbetsinlärning ska utveckla alla 

elevers färdigheter så fokuserar denna studie på fyra lärares förhållningssätt till arbete i grupp 

inom matematikämnet. Detta med bakgrund i teorin om att samarbetsinlärning fördjupar 

elevernas kunskaper. För att få en djupare förståelse för samarbetsinlärning så lyfts även tidigare 

forskning och teoretiska texter. Resultatet visar att de deltagande lärarna finner det svårt att se att 

arbete i grupp som en metod som fungerar för alla elever. Lärarna påpekar att det krävs mycket 

av läraren och den sociala miljön för att en sådan metod ska gynna alla elever. I övrigt så finns 

det likheter mellan tidigare litteratur och verksamma lärares förhållningssätt när det handlar om 

de fördelar som kommer utav att eleverna får kommunicera om matematik.  

Nyckelord: Samarbetsinlärning, matematikdidaktik, elevinteraktion, metoder i klassrummet 

 

Abstract 

Cooperative learning in mathematics: Teachers approach to cooperative learning 

 

Based upon an interest to learn about what it takes to make collaborative learning promote every 

students abilities this study focuses on four teachers beliefs about students working together in 

mathematics. Drawing upon theories that concludes that cooperative learning develops students’ 

mathematical skills. To broaden the view of the teachers’ opinion this study also reflects upon the 

differences and similarities between the theory that cooperative learning is beneficial, the results 

of earlier research studies and teachers beliefs. While the theory about students working together 

is positive about cooperative learning develops all students mathematical abilities, the teachers 

find it hard to see that one method can be constructive to all students especially because of the 

social circumstances’. The participating teachers points out that to make a social method work for 

everybody the social circumstances’ has to open up for dynamic where all students take 

responsibility and respect one another.  

Keywords: cooperative learning, mathematics, interaction between students, classroom 

techniques 
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Inledning 
 

I läroplanen från 2011 lyfter Skolverket fram att elevernas utbildning ska utveckla deras 

kommunikativa förmåga samtidigt som de ska förberedas inför ett liv i samhället (Skolverket, 

2011). Detta syns kanske allra mest i svenskämnet där mycket av undervisningen handlar om att 

eleverna ska få uttrycka sig på olika sätt och därmed få större förståelse för innehållet och olika 

kommunikationssätt. Att skolan har i uppgift att utveckla framtida, självständiga medborgare 

kräver att arbetssätten i skolan tillåter eleverna att pröva sig fram, testa sina idéer och samtala om 

undervisningsinnehållet i samverkan med andra (Dysthe, 1996). Brandell & Backlund (2011) pekar 

på att detta är ett förhållningssätt som bör innehas av matematiklärare och grundar detta påstående 

i att om elever får samverka med varandra, kan de utveckla sina matematiska färdigheter och få en 

djupare förståelse för innehållet de arbetar med (Brandell & Backlund, 2011). Detta är en 

ståndpunkt som pekar mot att det är mer fördelaktigt för eleverna om lärarna använder 

samarbetsinlärning som metod under matematiklektionerna. 

En lärare har i sin undervisning många saker att ta hänsyn till och en faktor som ofta tas fram är att 

skolan ska anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättningar (Skolverket, 2011). 

Detta är ett förhållningssätt som riskerar att hamna i kollissionskurs med tanken att det är bra för 

elever att arbeta i grupp. Björklid och Fishbein (2011) benämner dessa skilda tillvägagångssätt som 

ett pedagogiskt dilemma och påpekar att grupparbeten inte är en säker metod för att alla elever ska 

gynnas och utvecklas (Björklid & Fishbein, 2011). Grevholm, Norén & Löfwall (2012) pekar på 

att Cooperative learning, eller samarbetsinlärning i grupp, i svenskt forskningsutrymme de senaste 

decennierna har lyfts fram i större utsträckning som en alternativ metod till den traditionella 

bänkundervisningen. Detta är ett arbetssätt som syftar till att genom elevernas samarbete skapa en 

undervisning som stärker alla elever. Däremot har forskningen även uppmärksammat att arbetet 

brister någonstans i processen: arbetet i grupp främjar inte alla deltagare. Arbetsmetoden har inte 

blivit den framgångssaga som den uttrycks kunna bli. Av denna anledning är det viktigt att söka 

reda på vad som krävs av lärare och klassrumsmiljö för att ett samarbete mellan elever blir 

gynnsamt för alla individer och om det är en möjlig metod. 
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Syfte och frågeställningar 
  

Denna studie bidrar med kunskap om de faktorer som lärare upplever som viktiga för att 

samarbetsinlärning på matematiklektionerna ska gynna alla elever. Studien syftar även till att 

undersöka om lärarnas förhållningssätt stämmer överens med tidigare forsknings om 

samarbetsinlärning. 

 

1. Vilka förutsättningar poängterar lärare är viktiga för att skapa ett lyckat grupparbete i 

matematik som gynnar alla elever? 

 

2. Vilka kontraster och likheter finns det mellan teori/forskning om samarbetsinlärning och 

hur verksamma matematiklärare uppfattar fördelar och nackdelar med arbete i grupp? 
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Bakgrund 
 

Matematik är ett av skolans kärnämnen och anses vara viktigt för senare utbildning och ökad 

kompetens. Därutav är det viktigt för verksamma pedagoger att utforma sin matematikundervisning 

så att eleverna kan dra nytta av innehållet och utveckla viktiga matematiska färdigheter som de har 

nytta av senare i livet (Brandell et al., 2011). Några av förespråkarna av samarbetsinlärning som 

metod, Zakaria och Iksan (2007), betonar hur viktigt det är att eleverna får möta 

matematikinnehållet på olika sätt, och att de behöver variation från den traditionella lärarcentrerade 

undervisningen.  

In the traditional teacher-centered education… the students rely on their teachers to decide 

what, when and how to learn. This approach to instruction works relatively well. However, 

it is not clear that students are learning at higher, conceptual level of thinking. (Zakaria och 

Iksan, 2007, s.36).   

I sin forskning beskriver Zakaria och Iksan (2007) att det behövs vissa komponenter för att 

matematiken ska bli erövringsbar. De syftar på att eleverna måste få chans att kommunicera om 

ämnet och få bygga upp ett självförtroende som innebär att de litar på sin egen matematiska 

förmåga. Detta självförtroende, menar dem, kan skapas genom samarbetsinlärning; en metod där 

eleverna får lära av varandra, samtidigt som de lär varandra. Zakarias och Iksans samt andra 

forskares syn på och erfarenheter av grupparbete kommer i kommande delkapitel att presenteras.  

 

Samarbetsinlärning i klassrummet 
 

Samarbetsinlärning kan ses som en alternativ metod till den undervisning där läraren är i centrum 

och elever är passiva aktörer som främst ska memorera innehållet. Om en elev har halkat efter eller 

låter bli att vara delaktig så har arbetet misslyckats. Ingen ska vara passiv i gruppsamarbetet. 

Samtidigt som forskare framhäver arbetssättet som positivt så pekar de även mot vissa fallgropar 

som påverkar arbetets utgång. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilka möjligheter 

samarbetsinlärning som metod har och vilka risker arbetssättet för med sig enligt tidigare forskning.  
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En definition av grupparbete. 

 

Termen grupparbete kan stå för olika aktiviteter, med den gemensamma faktorn att eleverna arbetar 

i grupp eller i par istället för enskilt. Brandell och Backlund (2011) väljer att göra skillnad på 

”grupparbete” och ”att arbeta i grupp” (s.138). Det första begreppet beskrivs som en aktivitet där 

eleverna ska producera ett resultat och det andra som en process där elevernas kommunicerar och 

är delaktiga. Skillnaden ligger främst i att när eleverna arbetar i grupp så är det utvecklingsgången 

som är det viktiga, inte slutprodukten. Denna senast nämnda beskrivning, att arbeta i grupp, är den 

definition som ligger till grund för min studie. Det handlar om gruppkonstellationer som inte enbart 

tillsätts som metod för att få ett resultat på ett papper utan istället har ett uttalat syfte att alla elever 

ska hjälpa varandra till förståelse av innehållet. När Brandell och Backlund redogör för 

samarbetslärande nämner de ett antal principer som tillsammans fastställer metoden. Dessa lägger 

ett stort ansvar på de enskilda eleverna i gruppen och handlar om att varje elev ska sträva efter att 

hela gruppen ska lyckas. En av dessa principer kallas ”det positiva ömsesidiga beroendet” (s.117), 

vilket handlar om att gruppen har ett gemensamt mål och att deltagarna måste förlita sig på varandra 

för att alla ska ta sig dit. Gruppen ska inte hasta fram mot ett förväntat resultat, utan de ska stötta 

varandra samtidigt som de upptäcker matematik. De övriga principerna relateras till att varje elev 

måste bidra, att arbetet syftar till att gruppen utvecklar nya lärdomar och att eleverna klarar av att 

interagera med sina klasskamrater på ett sätt som främjar lärandet för alla. Denna definition av 

grupparbete fokuserar inte på gruppsammansättningen, såsom storlek, kön, ålder, eller på 

slutresultatet utan på att eleverna ska ha färdigheter nog att lyfta varandra mot ett gemensamt 

lärandemål.  

”Samarbetsinlärning” eller ”cooperative learning” används vanligtvis för att beskriva denna typ av 

gruppsamarbete, då alla elever ansvarar för varandras lärande och de kan förlita sig på varandra 

(Johnson & Johnson, 1999). I denna studie används begreppen ”arbeta i grupp” och 

”samarbetsinlärning” synonymt.  
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En metod för lärandeutveckling, samarbetsinlärningens styrkor. 

 

Till skillnad från enskilt, tyst arbete får elever i mötet med andra stöta på andra uppfattningar om 

ett ämne än den egna. Eleven får upptäcka att informationen som finns tillgänglig kan tolkas på 

olika sätt och att det finns flera olika strategier kring hur ett matematiskt problem kan lösas 

(Hossain & Tarmizi, 2013). Med hjälp av klasskamraternas tankar så får eleverna möta innehållet 

på ett annat sätt. Zakaria och Iksan (2007) visar att samtalet med andra motverkar att eleven blir en 

passiv mottagare av kunskaper, och att eleven måste gå ifrån memorerandet av fakta för att göra 

sig begriplig. När eleverna lär sig att formulera sina tankar och idéer framför andra så lär de sig 

även innehållet på ett mer djupgående sätt (Zakaria & Iksan 2007). De fortsätter att lyfta 

samarbetsinlärning som en bra metod eftersom den öppnar upp för utvecklandet av sociala 

färdigheter i ett ämne som vanligen präglas av enskilt arbete. I enlighet med Hossain och Tarmizis 

(2013) teorier om grupparbeten som ett sätt att möta andra idéer så framhäver Zakaria och Iksan 

(2007) att samarbetsinlärning öppnar upp för utvecklandet av kritiskt tänkande. Med detta menar 

de att djupinlärning underlättas i mötet med andra när de får tillfälle att diskutera med varandra om 

ämnet. Eleven ställs inför en situation där denne måste formulera, tänka om och ifrågasätta både 

sina egna och andras tankar. Detta framförs på liknande sätt av Boaler (2011) som skriver att en av 

de bästa metoderna för att lära sig matematik är att tala matematik. Hon poängterar att lärandet i 

grunden är socialt och att interaktionen med andra i läromiljön avgör vad som lärs och hur det lärs. 

Beroende på om läraren undervisar genom katederundervisning, enskilt arbete, eller genom att låta 

eleverna samtala med varandra så påverkas eleverna gällande vad de tar till sig. Ett grupparbete 

kan således ge andra lärdomar än vad enskilt arbete kan ge och vice versa.  

Boalers tankar står nära Jansens (2012) idéer om undervisning i matematik. ”In mathematics 

classrooms, students are not only learning mathematics, but they are learning about what it means 

to be a learner and doer of mathematics” (Jansen, 2012, s.39). Jansen (2012) framhäver här att den 

metod som används i klassrummet påverkar elevens uppfattning om matematik, till exempel om 

vilka lösningar det finns, vad matematik är och elevens kritiska och kreativa tänkande.  

Lärarens metodval påverkar även hur elever utövar matematik. Boaler (2011) hävdar att många 

elever gör skillnad på matematikämnet och andra ämnen. När de möts av ett problem i matematiken 

så försöker de lösa det genom att leta efter den procedur som de antar att läraren vill att de ska 

använda. Om läraren vill få eleverna att tro på sig själv och sin egen förmåga så bör metoderna 
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öppna upp för att eleverna får känna att deras sätt att upptäcka matematik accepteras (Boaler, 2011). 

Att arbeta i grupp är ett sätt att bredda elevernas chans att uttrycka sig och om samarbetet fungerar 

som det ska så ges det chans att få tänka i nya banor samtidigt som eleverna kan våga tro på sin 

egen förmåga. Således öppnar arbetsmetoden upp för att eleverna ska våga avvika från det de tror 

att läraren vill ha och prova sig fram istället.  

 

Struktur för lyckad samarbetsinlärning. 

 

För att samarbetsinlärning ska fungera behöver läraren vara medveten om sin egen och klassens 

begränsningar och behov. En klass som inte tidigare diskuterat vad det innebär att arbeta i grupp 

har inte de bästa förutsättningarna för att metoden ska utveckla alla elevers färdigheter (Sapon-

Shevin, 1994). Detta betyder att eleverna behöver få undervisning och erfarenhet av 

samarbetsinlärning innan en sådan metod kan bli effektiv. Enu, Danso och Awortwe (2015) visar 

till exempel i sin undersökning om gruppsamarbeten att vad som karaktäriserar ett fullvärdigt 

samarbete mellan elever inte handlar om antalet deltagare i gruppen, utan om hur lärandemiljön ser 

ut och hur läraren undervisar. Enu et al:s resonemang pekar mot att läraren bör vara medveten om 

sina metodval och den klassrumskultur som skapas utifrån dessa metoder. Detta lyfter även 

Brandell och Backlund (2011) fram när de pekar på att lärarens val av undervisningsmetod 

påverkar huruvida eleverna är redo för att arbeta tillsammans. Om den tidigare undervisningen 

varit präglad av tyst arbete och katederundervisning så har eleverna inte de kvalifikationer som 

behövs för grupparbeten där alla ska utvecklas. Även McAllister (1996) har forskat om ifall elever 

är redo att arbeta i grupp utan tidigare träning. Hon pekar på att elever drar nytta av att få 

lärarhandledning innan och att planering av grupparbetet är viktigt. Hennes studie visar att eleverna 

gynnas av att få analysera sitt arbete i ett tidigt stadium med en vän och att arbete i små grupper 

ökar elevernas chans att få inblick i sina klasskamraters idéer och tankar. McAllister påpekar dock 

att det är viktigt att läraren är tillgänglig i arbetet för att föra arbetet vidare. Läraren ska vara redo 

att stötta oerfarna elever, men samtidigt undvika att ge råd om själva arbetet. ”All pupils benefit 

from teacher guidance initially, but groupwork is a skill which children (like adults) must learn.” 

(s.403). Med detta pekar hon på att läraren ska finnas där mer som en bakgrundsfigur än någon 

som är med och samtalar med barnen.  
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McAllisters (1996) studie visar också att elever har möjlighet att arbeta i grupp utan stöd, men att 

det beror på personlighet, självsäkerhet och självkänsla hos eleverna om arbetet ska lyckas. Alla 

elever är olika och vissa är mer eller mindre vana med att ta plats och våga berätta hur de tänker 

inför sina klasskamrater. I hastigt sammansatta grupper kan vissa skolbarn missgynnas på grund 

av att andra elever tar över. På grund av detta är lärarens roll att stötta och se alla elever i 

grupparbetet. 

How to set up and sustain a successful group approach is a skill which teachers, too, must 

develop. It involves a deep understanding of what makes groups work and a thorough 

knowledge of the needs of individual children. (McAllister, 1996, s.403). 

För att lyckas med samarbetsinlärning krävs det att förutom att läraren är kunnig om 

gruppsamarbete att läraren har kunskap om när denne ska vara aktiv. Säljö, Riesbeck och 

Wyndhamn (2003) betonar att kommunikation med andra är vår främsta resurs i vårt 

kunskapsutvecklande. I mötet med andra så bryts det vi vet sedan tidigare med den nya 

informationen vi får från andra och vi kan på så sätt assimilera dessa kunskaper till ett lärande. 

Författarna är dock noga med att påpeka att samarbetsinlärning kan ge bra resultat men för att 

fullvärdig förståelse av matematiken ska uppnås så måste läraren ge feedback samt introducera och 

låta eleverna arbeta med matematiska termer och begrepp. Detta innebär att innan och under tiden 

eleverna ska samarbeta så gynnas de av att få bygga upp sitt matematiska ordförråd. Till exempel 

genom att få prata om ord som kan vara svåra eller nya ord inom ett område.  

Under tiden, men även innan och efter, grupparbetet pågår kan läraren hjälpa eleverna med att 

komma ihåg att alla ska få komma till tals och att alla elever ska respektera varandras åsikter. 

Boaler (2011) hävdar att läraren gärna kan förebygga genom att ha pratat med eleverna om respekt 

innan, men även se elevernas arbete under samarbetet och vara aktiv om någon elev skulle falla 

undan under samtalet. Författaren menar också att lärarens roll är att se till att samtalet som sker är 

organiserat, eftersom allt som sägs inte nödvändigtvis leder till att eleverna lär sig någonting. 

Läraren kan därmed under samarbetsinlärning gå runt och hjälpa grupperna att hålla samtalet 

relevant.  
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Fallgropar under samarbetet. 

 

Sapon-Shevin (1994) definierar begreppet samarbetsinlärning som ett sätt att organisera 

instruktioner på ett sådant sätt att studenterna arbetar tillsammans för att de ska kunna hjälpa 

varandra att lära sig nya saker. Sapon-Shevin lyfter fram att samarbetsinlärning syftar till att 

eleverna ska känna delaktighet i gruppen, men det är inte säkert att detta syfte förverkligas. Sapon-

Shevin ifrågasätter om grupparbeten kan ge utrymme för att alla elever ska kunna känna sig 

inkluderade när läraren släpper kontrollen till eleverna. Detta lyfter även Kohn (1992) fram i sin 

artikel om gruppsamarbete genom att nämna fyra anledningar till att samarbetsinlärning är en rejäl 

utmaning för en lärare. Dessa anledningar innebär för det första att vid samarbetsinlärning så 

förminskar läraren sin egen kontroll och möjligheten att lättare kunna förutsäga vad som kan hända 

i klassrummet. Detta samtidigt som grupperna ska känna att läraren ger den support som krävs när 

gruppen behöver det. För det andra innebär samarbetsinlärning att läraren fokuserar på de sociala 

målen. Ett fokus som kan ta mycket tid och som för eleverna kan orsaka distraktion från själva 

skolarbetet. För det tredje innebär samarbetsinlärning att den utmanar vårt engagemang för 

individualism. Det finns en inneboende konflikt mellan gruppens bästa och den enskildes bästa. I 

grupparbeten kan det bli svårt att upprätthålla det som är det bästa för den enskilde eleven, då alla 

elever behöver olika stöd. För det fjärde innebär samarbetsinlärning att den utmanar vår inställning 

till tävlandet i klassrummet.  (Kohn, 1992). Enligt Kohn så har lärare har en positiv inställning till 

en viss tävlingsinstinkt i klassrummet. Om eleverna ser arbetet som en tävling så blir det lugnare i 

klassrummet när eleverna självständigt arbetar för att vara längst fram i matematikboken. När 

eleverna arbetar tillsammans blir dock arbetsmiljön mindre kontrollerad, vilket i sig gör det svårt 

för läraren att se elevernas deltagande och det finns en risk att eleverna känner att det inte är lika 

viktigt att prestera då eleven tror att läraren ändå inte ser vad denne gjort.  

I grupparbeten, så som under enskilt arbete, kan det uppstå missuppfattningar. Streitlien (2004) 

lyfter fram att språket har en betydande roll när det gäller barns möjligheter att lära sig matematik. 

Med detta menar hon dels att eleverna måste förstå det matematiska språket och dels det sociala 

sammanhang som eleven sätts i. Streitlien resonerar vidare om att är viktigt att uppmärksamma att 

det som verkar självklart för en vuxen inte alltid är förståeligt för barnet. Om eleven behöver kämpa 

för att förstå de sociala spelreglerna kan fokus förflyttas dit istället för att uppmärksamheten riktas 

till det matematiska innehållet (Streitlien, 2004). De elever som har svårt att tolka de sociala 
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situationerna eller det språkliga innehållet missgynnas av att de behöver ägna mer tid åt att förstå 

vad de andra säger än att lära sig något nytt. Sociala sammanhang och situationer där eleverna ska 

arbeta tillsammans sätter eleverna i en situation där de inte bara behöver tolka innehållet utan även 

de andras intentioner och kommentarer. Solomon (2009) betonar att elever har en tendens att 

jämföra sig med de andra eleverna, elever som är duktiga på matematik kan välja att se ner på de 

andra för att förstärka sin tro på sin egen förmåga. Elever som har svårare för matematik kan då 

befästa sin idé om hur väl de klarar av ämnet, medan elever som tvivlar på sig själva kan få sämre 

tillit till sin egen förmåga (Solomon, 2009). Lågt självförtroende kan vara förödande för 

matematikinlärningen, samtidigt som matematiken kan vara förödande för självförtroendet och låg 

självtillit till sin egen förmåga kan påverka elevens motivation till att utföra matematik långt fram 

i skolgången (Solomon, 2009). 

 

Sammanfattning av bakgrund 
 

Enligt forskare som exempelvis Zakaria et al. (2007) är samarbetsinlärning en metod som kan 

stärka elevernas möjligheter att erövra matematikämnet eftersom denna metod stärker tilltron till 

den egna förmågan. I detta arbete läggs fokus på den definition som Brandell och Backlund (2011) 

lyfter fram vilket innebär en metod där fokus mer handlar om utvecklingsgången istället för på 

slutprodukten. Detta innebär bland annat att varje elev får ett personligt ansvar för att arbetet i 

grupp ska klaras av. Hossain et al. (2013) är exempel på forskare som lyfter fram att 

samarbetsinlärning är en metod som öppnar ögonen för att det kan finns olika sätt att komma fram 

till en lösning. Även Boaler (2011) menar att lärande sker i ett socialt samspel. Boaler lyfter fram 

vikten av att eleverna inte enbart ska rikta in sig på att söka efter de vägar som de tror att läraren 

vill att de använder utan att eleverna inspireras att tro på sitt eget tänkande. Det krävs en 

genomtänkt struktur för att samarbetsinlärning ska få de bästa förutsättningarna. Både Enu et al. 

(2015) och Brandell et al. (2011) lyfter fram att det är viktigt att eleverna får redskap som gör att 

de är förberedda för arbete i grupp. Det är dock viktigt enligt McAllister (1996) att läraren tydligt 

visar att denne är en resurs för gruppen. Säljö et al. (2003) är inne på ett liknande spår när de lyfter 

fram vikten av att ge eleverna ett matematiskt ordförråd innan de börjar arbetet i gruppen. 

Forskningen om samarbetsinlärning är inte enbart fokuserad på fördelar utan författare som Sapon-

Shevin (1994), Kohn (1992) och Streitlien (2004) lyfter fram faktorer som kan vara fallgropar i 
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samarbetet. Det sociala samspelet och det matematiska ordförrådet är viktiga faktorer och om 

läraren inte är medveten om dessa kan samarbetsinlärningen bli något som sänker tilltron till den 

egna förmågan istället för att öka den. Således blir det viktigt för läraren att ha kunskap om 

samarbetsinlärning som metod. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Detta avsnitt beskriver det teoretiska ramverk som studien och den senare analysen grundar sig i. 

Dessa teoretiska utgångspunkter är relevanta i analysen av resultatet då de behandlar relationer och 

samspel mellan elev och elev men också samspelet mellan lärare och elev. De ger ett perspektiv på 

läraruppdraget som innebär att läraren bör inneha relationell kompetens och ta tillvara på elevernas 

tidigare kunskaper. Dessa perspektiv ger en tydlig vision av att eleverna är individer som har egna 

erfarenheter utanför skolan och utanför klassrummet som inte går att komma ifrån i en 

lärandesituation. De diskuterar om att när elever möter andra elever så sker det processer i 

interaktionen som påverkar undervisningen, vilka är viktiga att vara medvetna om (Aspelin, 2010). 

Baserat på att samarbetsinlärning innebär social interaktion samt på lärarnas svar i resultatet är det 

nyttigt att analysera resultatet utifrån perspektiv som kan förklara vad det innebär att lära i och av 

en social situation.  

 

Respektsystemet 
 

Centralt för denna studie är elevers samverkan och de förhållanden som råder när elever arbetar 

tillsammans. I detta följer ett grundantagande att elever påverkas av den sociala miljö de befinner 

sig i. Aspelin (2010) teoretiserar kring begreppet ”respektsystemet”, i detta utgår han från att vi 

”följer normer och regler i socialt umgänge eftersom vi belönas om vi gör det och straffas om vi 

inte gör det” (s.53). I det vardagliga livet får vi inga uttalade gratifikationer om vi handlar inom 

normen men Aspelin pekar på att vi lever i ” ett system med informella sanktioner (…) dessa 

processer, kan man säga, bygger tillsammans upp ett respektsystem” (s.54). Det är en teori som 

grundas i att varje individ vill bli behandlade respektfullt och ”se sig själva positivt värderade i 

andras ögon” (s.54). Med detta menar han att vi ständigt anpassar oss i sociala relationer för att få 
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den respekt vi så gärna vill erhålla. Aspelin lyfter vidare fram två begrepp ”normal konformism” 

och ”rigid konformism” (s.55). Det tidigare begreppet är lämpligt att tillämpa när det sociala 

samspelet sker i en kontext där allt fungerar som önskvärt medan det senare begreppet är 

tillämpbart i ett sammanhang där deltagarna känner utanförskap vilket i längden skapar en svag 

relation. ”Respektsystemet är ett informellt och nästan osynligt påtryckningskomplex. Det är invävt 

i vardagslivet, verkar praktiskt taget ständigt och går så att säga inte att komma undan” (s.54). 

Rigid konformism kommer av att någon eller några inte handlar inom den norm som finns och får 

då antingen sig själv eller andra att känna sig skamliga, vilket i längden orsakar konflikter. Om inte 

eleverna får känna att de blir respekterade så förlorar dem till slut respekten för andra och ett socialt 

arbetssätt gör mer skada än nytta. 

 

Lärandets olika delar 
 

Matematikundervisningens uppdrag innebär att eleverna ska utveckla sina matematiska förmågor 

och bli matematiskt litterata (Forsmark, 2011). Enligt Forsmark (2011) är ” skolans främsta uppgift 

att främja varje elevs utveckling samt att förebygga och övervinna eventuella hinder”(s.110). Hon 

lyfter fram att för att eleverna ska utveckla sin matematiska förmåga så måste eleverna erövra olika 

delar av matematiken. Hon delar in lärandet i tre olika nivåer inom samma triangel (se figur 1). 

Den första är lärandets möjligheter som innebär att eleverna får ”använda sina erfarenheter, erfara 

glädje och kompetens, uppleva sin ansträngning som meningsfull och dela kunskap med andra” 

(s.111). Den andra nivån handlar om matematikens möjligheter vilket innebär att eleverna får lära 

sig att se matematiska samband och strukturer, samt förstå varför matematik utförs. Den tredje 

nivån kallas för aritmetikens grunder och innehåller ”positionssystemet, räkneoperationer, 

symboler och siffror” (s.111). 

 

 

Aritmetikens  

    grunder 

    Matematikens möjligheter 

 

                      Lärandets möjligheter                       Figur 1. Forsmark, 2011. 
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Det pedagogiska arbetet under skolans tidiga år borde sträva efter att uppnå balans mellan 

triangelns olika delar. Det bör rikta barnens uppmärksamhet på och utnyttja deras 

erfarenheter och intresse när det formella matematiska symbolspråket ska introduceras. 

Erfarenhet och intresse är signifikativa utifrån det vi idag vet är av betydelse när det gäller 

att optimera lärandet (Forsmark, 2011, s.112). 

Forsmark indikerar med citatet ovan att om inte elevernas erfarenhet tas tillvara kan de börja tvivla 

på sin egen kompetens vilket innebär att arbetssätten bör ha fokus på att eleverna får chansen att 

stärka sin tilltro till sig själva. ”De bör (…) utforska, erfara och upptäcka matematiken i många 

olika sammanhang (…) få möjlighet att upptäcka att det finns olika vägar för att komma till ett 

visst resultat” (s.112). Detta gör det viktigt att prata om tillvägagångssätt inom matematiken så att 

eleven kan tro på sin egen förmåga och detta är mest effektivt enligt Forsmark, genom att läraren 

använder sig av elevernas tidigare erfarenheter. 

 

Metod 
 

Bryman (2011) lyfter fram att forskningsstrategin kan vara antingen kvalitativ, kvantitativ eller 

både och. Den kvantitativa metoden väljs när forskningen fokuseras på antal och statistisk 

information medan den kvalitativa metoden väljs när forskningen fokuseras mer på innehållet 

(Bryman, 2011). I detta arbete har jag valt en kvalitativ forskningsansats eftersom syftet är att lyfta 

fram olika lärares perspektiv och erfarenheter. Genom att intervjua lärare fås ett mer djupgående 

innehåll än genom att enbart skicka ut enkäter eftersom dessa inte ger utrymme för mer detaljerade 

svar. Med enkäter så går det inte att ställa följdfrågor om det som verkar oklart eller diskutera mer 

om något oväntat svar. 

 

Studiens material behandlas genom att helheten ses över för att vidare analysera beståndsdelarna 

för att skapa en utvidgad förståelse. Detta är ett arbetssätt som Bryman (2011) beskriver som en 

hermeneutisk tolkningsteori. 
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Material 
 

Då denna studie söker svar på lärares förhållning till grupparbeten så har fyra lärare intervjuats. De 

deltagande lärarna har befunnit sig i arbetslivet som lärare olika länge, två är i början av sin 

lärarkarriär medan de andra två har arbetat i skolan uppemot 20 år. Lärarna arbetar i olika 

kommuner, i olika stora skolor. Gemensamt är att de arbetar med elever i lågstadiet. Intervjuerna 

med lärare har gett underlag för att besvara vilka faktorer som verksamma lärare framhåller som 

gynnsamma och har gett en bild av hur lärare förhåller sig till samarbetsinlärning i kontrast till 

tidigare forskning/teori. Du kan läsa vidare om detta under resultatavsnittet.  

 

De teoretiska artiklarna och den tidigare forskning som ställs mot intervjuernas resultat har hittats 

via databasen ERIC och den svenska bibliotekstjänsten Libris med hjälp av dessa sökord: 

Collabarative learning, cooperative learning, inclusion, mathematics, classroom, teacher, pupil, 

student och liknande. Efter detta lästes flera olika texter kring ämnet och en sammanfattning av 

vardera text skrevs ner för att dessa sedan skulle kunna analyseras. Sökningen efter litteraturen 

gjordes med vissa kriterier i åtanke. Litteraturen skulle inte vara publicerad tidigare än 1990-talet, 

den skulle helst vara baserad på författarens egen forskning och skulle inte bara visa 

samarbetsinlärning från ett negativt eller positivt perspektiv. På grund av ett intresse av att få veta 

anledningen till varför samarbetsinlärning framförs som en god metod, söktes även teoretiska texter 

fram, vilka diskuterade grupparbete och kommunikation inom matematikämnet. Medan de texter 

som är baserade på forskning är skrivna i andra länder är den teoretiska litteraturen baserad i 

Sverige. Det är relevant att jämföra lärares uppfattningar med slutsatser i dessa båda typer av källor 

då tidigare forskning berättar något om klassrumsexempel och den teoretiska litteraturen talar om 

lärarnas uppdrag samt används i utbildning och läses av svenska matematikdidaktiker. Den teori 

och forskning som kontrasteras mot lärarsamtalen presenteras i bakgrunden. Resultaten av de 

likheter och skillnader mellan lärare och tidigare forskning/teori presenteras i slutet av 

resultatdelen.  
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Genomförande av intervjuer 
 

I denna studie har materialinsamlingen delvis skett genom semistrukturerade intervjuer. 

Förberedelser gjordes genom att skriva ned frågor som skulle leda intervjuerna, men tanken var 

också att jag skulle vara öppen för behovet att kunna ställa följdfrågor samt låta informantens egna 

uppfattningar om vad som är relevant få komma fram. Den metod som användes kallas för 

kvalitativ intervju (Bryman, 2011) och denna metod användes för att lyfta informanternas synsätt 

på grupparbeten utifrån deras egna erfarenheter. Genom att utföra intervjuer så kunde jag få mer 

djupgående svar på studiens frågeställningar. Att få fram de svar som intervjuerna producerade 

hade varit svårt att få fram genom enkätstudier. De frågor som ledde intervjuerna finns i bilaga 1. 

Frågorna rörde sig kring hur lärarna ser på arbete i grupp, de svårigheter som finns med metoden, 

samt om vilka aspekter lärarna anpassar planeringen och genomförandet av arbetet i grupp utifrån.  

Då intervjuerna pågick ställdes följdfrågor för att få välutvecklade svar. Följdfrågorna som ställdes 

varierade från varje intervju men dessa var icke styrande utan av typen ”kan du beskriva mer?”, 

”hur menar du då?” och liknande frågor som hade i syfte att klargöra lärarnas svar. I varje intervju 

gavs även exempel till läraren om olika situationer som kan uppstå vid grupparbeten. Dessa kunde 

handla om vad som skulle krävas av läraren om en grupp var osams eller om grupparbeten som 

metod skulle fungera som enda metod om det fanns ett scenario där alla elever trivdes tillsammans. 

Exempelscenariorna kom med för att få veta mer om lärarens förhållningssätt till grupparbeten. 

Detta genom att få läraren att tänka i nya banor. Ett sådant exempel kunde vara när en lärare svarat 

att det är svårt med samarbetsinlärning på grund av de sociala faktorerna så föreslog jag vad som 

skulle hända om alla elever trivdes jättebra tillsammans: Vad skulle läraren behöva tänka på då för 

att få alla elever att gynnas? 

 

I sökandet av informanter kontaktades nio rektorer från olika skolor, som i sin tur kunde ge ut ett 

informationsblad till lärarna på deras skola. Efter att denna metod visat sig vara otillräcklig, 

kontaktades lärare istället direkt. Via e-post fick de information om studien och förfrågan om de 

ville delta. Fyra lärare valde att delta, varav de andra tackade nej på grund av tidsbrist. Totalt 

kontaktades 20 lärare. Detta för att få en bra chans till att hitta lärare som ville delta. Intentionen 

från början vara att intervjua minst sex stycken lärare och tanken var att ju fler lärare som 
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kontaktades, desto större chans fanns det att tillräckligt många kunde delta. I bilaga 2 finns det 

informationsbrev som skickades ut. 

 

Urval 
 

Informanterna som söktes valdes utifrån att de i sin matematikundervisning inkluderar 

grupparbeten som metod. Detta kriterium sågs som essentiellt då forskningsresultatet hänger på 

om lärarna faktiskt har erfarenhet av samarbetsinlärning. Bryman (2011) lyfter 

”slumpmässighetsurval” och ”bekvämlighetsurval” (s.433), två perspektiv som kan relateras till 

min urvalsprocess. När valet av informanter sker slumpmässigt så kallas det slumpmässighetsurval 

och bekvämlighetsurval innebär att forskaren har använt sig av informanter som finns 

lättillgängliga. Denna studie har krav på att informanterna ska ha vissa erfarenheter men inte på att 

det ska vara specifika lärare. Urvalet skedde slumpmässigt i och med att flera skolor och lärare 

kontaktades utan tanke om specifik storlek på skolan eller vilka individer som går på skolan. 

Lärarna som skulle kontaktas valdes ut slumpmässigt och jag styrde inte över vilka som tackade ja 

till att delta. 

 

 

Bearbetning 
 

Det skriftliga material som samlades in till litteraturstudien bearbetades genom noggrann 

genomläsning och sammanfattning av alla lästa texter. Detta gjordes genom att notera att det inte 

alltid råder konsensus mellan teori och forskning och sett till likheter och skillnader mellan 

forskningsresultat och de teoretiska texterna för att på så sätt få fram ett resultat av hur tidigare 

forskning och litteratur förhåller sig till samarbetsinlärning.  Därefter genomfördes en analys kring 

hur tidigare forskning/teori har uppfattat vad som krävs för att arbetet i grupp ska lyckas. Utifrån 

detta hittades kategorier gällande hur lärarens arbete i klassrummet bör struktureras, vilka fördelar 

ett lyckat samarbete tillför och vilka risker som uppkommer när läraren placerar elever i grupp.  

 

Efter intervjuerna transkriberades dessa för att få en helhetsbild av samtalet samt för att lättare 

kunna jämföra intervjuerna i efterhand. En fördel med transkribering är dessutom att det minimerar 



16 
 

risken att något i samtalet ska falla bort. Då transkriberingen gjordes skrevs hela intervjun ner 

utefter talspråk. Vilket innebär att pauser, upprepningar, hummanden och dylikt har inkluderats 

under transkriberingen. Däremot har jag valt att i denna studie retuschera lärarnas uttalanden en 

aning, när resultatet presenteras, för att det på så sätt ska bli enklare för läsaren att förstå vad läraren 

vill komma fram till vilket betyder att upprepningar, hummanden, ljud i bakgrunden och det som 

sagts som inte har att göra med själva ämnet har tagits bort. Namn på personer och platser har även 

tagits bort. I citaten används (.) för markering av längre pauser, kommatecken används för kortare 

pauser och punkt används för att markera slut på meningar. Vid de tillfällen då jag valt att utelämna 

något eller några ord i ett citat har jag markerat detta med (…). Denna förenkling av 

transkriberingarna har gjorts på grund av att det tydligt ska framgå vad lärarna har svarat. 

 

Analys av materialet 

 

Då transkriberingarna var klara lästes de om flera gånger för att på så sätt finna gemensamma 

nämnare och skillnader mellan lärarnas synpunkter och för att hitta teman i vad lärarna har sagt om 

elevarbete i grupp. I detta arbete har tre kategorier identifierats. Den första handlar om den 

kommunikativa delen av matematik, den andra rör de sociala omständigheter som råder när elever 

ska arbeta tillsammans och den tredje handlar om lärarens förhållningssätt till metod och struktur. 

Dessa tre kategorier kom fram genom ett tillvägagångssätt som liknar det Bryman (2011) lyfter 

fram om “öppen kodning” (s.514). Vid genomläsningen av transkriberingarna så studerade jag vad 

de olika lärarna framhäver som viktigt genom att jag i kanten av varje svar skrev ner korta 

sammanfattningar av innehållet. Dessa sammanfattningar analyserades för att få fram vilka faktorer 

som lärarna poängterade som viktiga för att göra samarbetsinlärning effektivt. De faktorer som 

kom fram sågs ha ett samband som kunde delas in kategorier och jämföras med varandra. Tre stora 

innehållsområden upptäcktes: Sociala omständigheter, vad lärarna framhäver som viktigt i 

lektionens struktur samt att lärarna tyckte det var en bra metod då eleverna fick kommunicera. 

Eftersom en stor del av det lärarna lyft fram handlade mycket om sociala faktorer så fann jag det 

önskvärt att det fick en egen kategori. Allt som lärarna sa som var kopplat till sociala 

omständigheter, såsom till exempel gruppdynamik fick hamna i denna kategori. Lärarna nämnde 

gruppsammansättning ur två perspektiv, dels ur vilka som kan arbeta tillsammans och dels 

gruppstorleken. Den senare av dem två perspektiven passade inte in i sociala faktorer utan ansågs 
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mer ha att göra med hur läraren strukturerar sin lektion, vilket ledde till att innehåll som hade att 

göra med strukturella faktorer hamnade i metodkategorin även om det kunde röra sig mot sociala 

omständigheter också: gruppstorlek och nivågruppering. Då intervjufrågorna hade viss fokus på 

matematikdidaktik så fanns det mycket av det som lärarna sa som hade relation till metod och 

strukturering av lektionerna. Under analysen så framkom det att samtliga lärare såg 

kommunikationen mellan elever som den stora fördelen med metoden. Detta hade även stort fokus 

i den tidigare teorin vilket gjorde att jag ansåg det lämpligt att lägga till en kategori som handlade 

om den kommunikativa aspekten. De två kategorierna metod/struktur och den kommunikativa 

aspekten kom fram till stor del på grund av mina intervjufrågor. Dessa kategorier ansågs även vara 

viktiga för att förstå vad lärarna framhåller som viktigt för att arbetet i grupp ska gynna alla elever. 

Den kategori som handlar om sociala faktorer kom fram efter att jag sett att den fick så stor plats i 

lärarnas planering och genomförande. Med syftet i bakgrund så förhöll jag mig till lärarnas svar 

genom att fråga vad svaren symboliserar, alltså vad lärarnas svar innebär i förhållande till att alla 

elever ska gynnas av arbetet i grupp. Till exempel så såg jag att lärarnas svarat att 

samarbetsinlärning är bra för att de får lära sig mer om matematikämnet men även för att de får 

diskutera med olika personer. Den senare anledningen av dessa två kan höra hemma i sociala 

omständigheter samt den kommunikativa aspekten. I detta fall valde jag att lägga den i 

kommunikations-kategorin eftersom den har mer att göra med skolans uppdrag och den sociala 

kategorin hade fokus på lärarnas egna förhållningssätt. Det är tänkbart att ytterligare en kategori 

kunde lagts till men detta valdes bort eftersom det som lärarna pratade om hade att göra med de tre 

kategorier som upptäckts.  

 

Slutligen ställdes den tidigare forskningen mot lärarnas synpunkter genom att lyfta fram 

huvuddelarna från intervjuerna och jämfört dessa med vad den tidigare forskningen har kommit 

fram till om samma innehållsämne. När något lärarna har lyft inte nämnts av tidigare 

forskning/teori så har ämnet ändå jämförts med bakgrund genom att se till skillnaderna mellan teori 

och deltagarnas förhållningssätt.  

 

Efter kontrasteringen mellan tidigare forskning/teori och teori, så ställdes lärarnas förhållningssätt 

mot Aspelins (2010) och Forsmarks (2011) teoretiska utgångspunkter med syfte att granska det 

lärarna sagt i ljuset av teorier som handlar om relation och kommunikation i klassrummet.  Denna 
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analys skedde genom att ta ut huvudbegrepp ur intervjuerna: gruppdynamik, relationer och lära av 

varandra. Lärarnas resonemang om dessa begrepp ställdes i förhållande till Aspelins (2010) teorier 

om konformism och Forsmarks (2011) idéer om att elever behöver få använda sina tidigare 

erfarenheter och lära sig i en miljö med andra individer.  

 

Tillförlitlighet och äkthet 
 

Inom det kvantitativa forskningssammanhanget finns det två begrepp som frekvent förekommer, 

dessa är ”reliabilitet” och ”validitet” (s.351), dessa är dock svåra att överföra rakt av till det 

kvalitativa forskningssammanhanget. Bryman (2011) lyfter fram att det i det kvalitativa 

forskningssammanhanget kan vara mer lämpligt att använda sig av de termer som myntats av Guba 

och Lincoln, nämligen ”tillförlitlighet” (s.354) och ”äkthet” (s.356). Begreppet tillförlitlighet 

handlar om att forskningen ska vara trovärdig, pålitlig och att den ska kunna bekräftas. Begreppet 

äkthet handlar om att forskningen ska ge en ”rättvis bild” (s.357) av deltagarna och innehållet. 

Inom detta begrepp finns även olika sorters autenticitet. Min arbetsmetod kan kopplas till den 

taktiska autenticiteten eftersom studien kan bidra till att lärare kan få se på samarbetsinlärning från 

andra lärares perspektiv. 

 

När det kommer till studiens tillförlitlighet har jag under intervjuerna använt mig av 

respondentvalidering, detta för att jag som intervjuledarna ska behandla intervjumaterialet så 

objektivt som möjligt och inte låta resultatet färgas av mina egna tolkningar. Bryman (2011) 

framhåller respondentvalidering som en metod där deltagarna ger kommentarer efter intervjun som 

ska verifiera eller ändra på det som forskaren har uppfattat som viktigast. Respondentvalideringen 

i denna undersökning skedde genom att intervjuerna följdes upp genom att jag muntligt 

presenterade samtalet såsom jag uppfattade det för att kunna diskutera om denna uppfattning 

stämmer eller inte. 

Eftersom studien enbart har fyra informanter så är det svårt att generalisera resultatet från 

intervjuerna. Det lärarna har mött i sin verksamhet går förmodligen inte att överföra till alla 

verksamheter eftersom alla klasser är olika. Målet med denna studie är dock inte att hitta en enda 

lösning på grupproblematiken utan lyfta fram olika lärares förhållningssätt till den. 
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Etiska ställningstaganden 
 

Under intervjuerna var det viktigt att deltagarna kände att de kunde uttrycka sig och känna sig 

trygga i konversationen. Av denna anledning fick lärarna i början av intervjuerna veta de 

omständigheter som rådde angående intervjumaterialet, så som att de fick avbryta när de ville eller 

välja att inte svara på någon fråga om de hade behövt det. De fick även veta i både 

informationsbrevet (se bilaga 2) och i intervjun att deltagandet är anonymt samt att fastän samtalet 

spelas in så stannar inspelningen mellan oss. Dessa tillvägagångssätt kan kopplas till de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet (2002) för fram. De lyfter fram att det finns krav 

på forskaren som innebär att deltagarna har rätt att få information om studiens syfte, att de ska få 

bestämma över sin egen medverkan och att det material som kommer utav deras medverkan endast 

ska användas till den aktuella forskningen. I min kontakt med lärarna hade jag dessa krav i åtanke 

vilket bidrog till en tydlighet under intervjun som innebar att om de inte ville svara på en fråga så 

kunde de avstå eller om de ville avbryta intervjun så hade de rätt till det. Informationsbrevet syftade 

till att klargöra för lärarna vad deras deltagande innebär: syftet, anonymitet, vad som händer med 

materialet efter intervjun samt att intervjun spelas in. Det fjärde kravet handlar om att deltagarna 

har rätt att få vara anonyma. Inga beskrivningar av lärarna förekommer, istället så används 

fingerade namn. Lärarna kallas i denna text Adam, Beatrice, Catrin och Daniel. Dessa namn har 

valts enbart utifrån alfabetets ordning och har inget att göra med personernas ålder eller etniska 

bakgrund. 

 

Som intervjuledare är det svårt att vara helt objektiv, vilket jag under intervjuerna hade i åtanke. 

Detta ledde till att jag under intervjuerna var medveten om vikten av att låta informanten svara i 

lugn och ro genom att låta läraren få tänka efter samt vara så öppen som möjligt för alla typer av 

svar samt att jag i mina följdfrågor försökte att inte lägga någon slags värdering av det läraren 

tidigare sagt. Det är svårt att vara helt objektiv, men frågorna som ställdes var inte formulerade på 

ett sätt som kunde tolkas som kritik eller medhållande. Frågorna var av karaktär som ”Kan du 

berätta hur du tänker då?” utan att lägga till några personliga åsikter.  
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Resultat 
 

Här nedan presenteras det innehåll som producerades vid intervjuerna samt de kontraster och 

likheter som har uppkommit mellan litteraturen om samarbetsinlärning och lärarnas synpunkter. 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier. Dessa är den kommunikativa ansatsen, sociala 

omständigheter samt lärares förhållningssätt kring metod och struktur.  

 

Den kommunikativa ansatsen 
 

Matematiken är delvis kommunikativ. Den framhålls av lärarna som ett ämne som inte enbart ska 

utövas genom tyst arbete i läroboken, utan det anses viktigt att eleverna får prata om innehållet så 

att de på så sätt kan utveckla sina egna färdigheter och samtidigt få kunskap om att utövare av 

matematik kan tänka olika. Samtliga lärare som har intervjuats lyfter fram att fördelen med att 

arbeta i grupp är att eleverna får kommunicera med varandra kring ämnesinnehållet. Beatrice 

inleder med att berätta att ”Matematiken är ju kommunikativ, det är ju ofta mer bokstyrt än vad det 

kanske borde vara (…)”. Detta indikerar att hon ser att det finns en risk att läromedlet endast är 

anpassat efter enskilt arbete. Hon fortsätter dock vidare med att säga att ”men även om man har en 

mattebok, så kan man ju använda den på olika sätt”. Beatrice berättar vidare att hon använder en 

metod som kallas för EPA-metoden, som står för Enskilt – Par- Alla, för att eleverna ska få 

möjligheten att höra någon annans tankar kring det som tas upp i klassrummet. Catrin ser på arbetet 

i grupp på ett liknande sätt, hon uttrycker att ” ja, det blir ju tillfällen för eleverna att höra vad andra 

tycker, och de får själva säga hur de tänker. Jag tänker att det är ett komplement till att bara jag står 

och pratar framme i klassrummet”. Detta tyder på att Catrin har en tanke om att det är positivt för 

eleverna att med egna ord omformulera det läraren tidigare har försökt förmedla. 

 

Både Adam och Daniel framför att arbete i grupp gynnar elevernas resonemangsförmåga. Adam 

menar till exempel att eleverna kan komplettera varandra eftersom de kan bidra med olika 

kunskaper. ”till exempel i problemlösningsuppgifter, att de kan ge varandra någonting. Ja, men att 

någon är bra på huvudräkning, men kanske inte vet hur denne ska lösa uppgiften och det kanske är 

en annan elev i gruppen som kan”. Adam berättar vidare att han för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga, enligt läroplanen från 2011, försöker få eleverna att resonera, både i 
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gruppsammanhang men även i helklass. Däremot framhäver han att i små grupper kan det var 

lättare för elever som inte vågar yttra sig i helklass och menar att när eleven enbart behöver förklara 

för sin grupp så blir det inte lika laddat. Även Daniel uppfattar arbetet i grupp som ett tillfälle att 

lära av varandra. 

 

Jag tycker det är väldigt viktigt med grupparbeten, just det att de får dela med sig av sina 

erfarenheter med varandra (.) Jag tänker att matematik, att man kan se det på olika sätt, det 

finns inte en entydig bild, och ett sätt att få se det är att få dela erfarenheter med varandra. 

(Daniel). 

 

Daniel fortsätter vidare med att säga att han använder arbetet i grupp för att eleverna ska få förklara 

för varandra, att eleverna får omvandla det dem förstår så att de andra också kan förstå. Han påpekar 

också att han inte nödvändigtvis ser att den kommunikativa delen av matematik bara hör till arbetet 

i grupp, utan att eleverna även kan gynnas av varandra under ”vanliga” lektioner. Som exempel 

ger han ”att en som har kommit längre kan hjälpa någon som har fastnat”, med det villkor att det 

görs på ett pedagogiskt sätt och att inte eleven enbart berättar svaret.                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sociala omständigheter 
 

Något som har synts tydligt i intervjuerna är lärarnas uppfattning om hur viktigt gruppdynamiken 

är för att samarbetsinlärning ska fungera. En viktig fråga är vilken storlek de nämner att grupperna 

bör vara, som exempel att ”det är svårt att ha grupper om fyra, sex personer, för det är ju lätt så att 

någon faller undan (.) framför allt när de är så små” (Beatrice). Adam är inne på liknande tankar 

när han säger ”tre eller fyra max, så att alla får utrymme och alla har något att göra”. Gruppstorleken 

beskrivs alltså som viktig att ha i åtanke så att alla får chans att vara delaktiga. Adam anser vidare 

att eleverna ska arbeta med olika personer. Han säger att arbete i grupp ”är en bra erfarenhet när 

de lär känna andra elever” och att ”bästa kompisar kanske inte alltid ska vara med varandra”. Fastän 

Adam ser samarbetsinlärning som ett tillfälle att möta varandras synpunkter så framhäver han att 

det svåra i genomförandet och planeringen är att förutspå vilka som kan arbeta tillsammans på ett 

konstruktivt sätt samt hur han ska kunna motarbeta att det uppstår friktion mellan några elever 
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under arbetet. Daniel uttrycker att när han ska sätta ihop en grupp så måste han tänka på ”vilka som 

kan jobba tillsammans (…) alla funkar inte lika bra socialt med varandra”. 

 

När man sätter ihop några som inte trivs tillsammans, så kanske man tappar fokus och syftet 

blir att de ska komma varandra närmare och bygga upp relationer istället, och då tänker jag, 

vad händer med dom andra? Dom kanske hamnar vid sidan av.” (Daniel). 

 

Daniel lyfter fram att han som lärare ”verkligen måste jobba på gruppdynamiken, förebygga och 

lära eleverna att respektera varandra.” Gruppens sociala omständigheter påverkar hur lärarna ser 

på arbete i grupp. ”Det som är svårt är att få till en bra grupp, det finns sådana som lätt tar över (.) 

även om man i den bästa av världar säger att det här är en grupp och vi samarbetar, så är dom ju så 

små så det kan lätt bli att någon är starkare” (Adam). Det finns en svårighet i att eleverna ska 

diskutera med varandra och den handlar enligt Adam om att eleverna är individer utanför 

klassrummet också, de tar med sig både positiva och negativa erfarenheter av varandra vilka 

påverkar hur eleverna kommunicerar med varandra. En osäker elev kan bli ännu osäkrare om någon 

annan ”tar över” eller ”säger till varandra att man har fel”. När lärarna under intervjuerna får frågan 

om vilka förkunskaper eleverna behöver ha för att grupparbetet ska gynna alla svarar Beatrice: 

 

Mina erfarenheter, i alla fall, säger att man behöver gå igenom vissa saker, vad som gäller 

i ett grupparbete, det är inte alltid så självklart (…) vad det innebär att samarbeta, att alla 

får komma till tals, lyssna på en i taget, lyssna på alla (.) 75 procent kan säkert köra på, 

men, allt som man tror är självklart för alla, är inte självklart för alla. (Beatrice). 

 

Daniel resonerar inom samma kategori att ”man måste ge dem rätt förutsättningar” eftersom 

grupparbetet ska ge något i efterhand och inte bara vara ”en pratstund”.  Beatrice och Daniel tänker 

kring förkunskaper i nästan samma banor. De tror att man måste ge eleverna rätt förutsättningar 

för att arbetet i grupp ska gynna alla. Några förutsättningar de nämner är att läraren i ett tidigt skede 

måste arbeta med klassdynamiken och klassrumsmiljön. Miljön måste vara tillåtande och trygg. 

Catrin ser en risk med att tro att alla elever kan samarbeta hur som helst. Det finns sociala faktorer 

som påverkar eleverna. ”Att lära eleverna att respektera varandra och (.) ja, se till att ingen känner 

sig dålig tar nog lång tid (…) kanske inte för alla, men för några”. Hon pekar på att när en lärare 
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ska planera en samarbetsövning så bör ”man tänka på vilka som tar det bästa hos varandra och 

vilka som tar fram det sämsta hos varandra”. Hon menar att om vissa elever arbetar tillsammans så 

kan det bli så att de ser en chans att slippa ifrån arbetet ”genom att stoja eller sitta och sova”. 

 

 

Lärares förhållningssätt kring metod och struktur 
 

Förutom att informanterna lyfter fram den kommunikativa delen av samarbetsinlärning och sociala 

aspekter så kommer deras förhållningssätt fram genom hur de ser på syftet med att arbetet i grupp. 

Är syftet att eleverna ska lära sig att samarbeta med vem som helst så struktureras uppgiften 

annorlunda än när syftet är att alla elever ska lära sig ny kunskap. Catrin pratar om att det går att 

arbeta med uppgifter som är ganska lätta för att de ska lära sig att prata med varandra om 

matematik. I andra fall är det bättre med mer utmanande uppgifter så att de både lär sig att formulera 

hur de tänker och inhämtar nya kunskaper. Beatrice uppfattar att strukturen ”är jätteviktig (…) var 

de ska vara, hur de ska vara, uppgiftens karaktär, om det är mycket att läsa eller ett 

tändsticksproblem”. Däremot ser hon inte samarbetsinlärning som en metod som passar i alla lägen. 

 

Det där med alla är alltid svårt, det är klart att man måste ha den ambitionen, att det ska 

vara bra, men jag tror att det är svårt att lyckas med det. För alla passar inte med alla, det 

är så mycket olika individer (…) Jag har svårt att tro att man faktiskt når hundra procent, 

oavsett metod. (Beatrice) 

 

Beatrice som snart har jobbat i tjugo år tycker att arbete i grupp är ”jättebra” men att den behöver 

kompletteras med bänkundervisning och andra metoder. Lärarna fick under intervjuerna ett 

exempel som gick ut på om eleverna kan lära sig ett ämnesinnehåll enbart genom att samarbeta och 

diskutera i grupp. Ämnet var i exemplet plana former inom geometrin. Enbart Adam såg arbete i 

grupp som tillräcklig väg, de andra ansåg att det behövdes fler komponenter. Adam lyfte att det är 

mycket som spelar in ”det kan ta längre tid, men det får ta tid. Det spelar stor roll vilka förkunskaper 

de har och att man har fått till ett tillåtande klimat”.  Han tror att det finns en möjlighet att alla kan 

lära sig genom att arbeta i grupp, men säger att ”men i och med det så kanske det finns elever som 

fortare skulle lärt sig på ett annat sätt (.) hämmas av det medan vissa gynnas av det”. 
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När lärarna tidigare har satt samman grupper och låtit dem samarbeta finns det en gemensam faktor; 

de ser sin egen roll som någon som ska finnas där för alla grupper, dels för att hjälpa grupperna att 

hålla sig till ämnet, dels för att hjälpa dem vidare. Adam uttrycker arbetet så här: 

 

Försöka leda dem mot det viktiga, i uppgiften. Få dem att förstå (…) vad måste vi plocka 

ut ur uppgiften för att göra den förståelig, tydliggöra och ge dem strategier (.) tidigt göra 

sådana här problemlösningar, att de tidigt lär sig, vad behöver jag plocka ut för att lösa den 

här uppgiften. (Adam) 

 

Han påpekar samtidigt gråzonen mellan att lotsa och att ge tips, medan Beatrice skulle föredra om 

det fanns en vuxen som kunde leda arbetet fram i varje grupp. Hon ser inte att arbetet i grupp skulle 

gynna alla elever om det inte finns en vuxen i varje grupp som kan hjälpa eleverna. Hon tror att när 

vissa elever arbetar med andra elever så ser de sin chans att smita från arbetet. När eleverna arbetar 

tillsammans förlorar lärarna möjligheten att ha full kontroll över vilka som är delaktiga eller inte, 

något som lyfts fram av Catrin. ”Det har ju hänt att elever kopierar andras svar utan att förstå vad 

svaret innebär. Sen visar det sig att när eleven ska jobba på egen hand så har eleven inte införskaffat 

den kunskap som krävs”. 

 

Likheter och kontraster mellan lärares synpunkter och tidigare forskning 
 

Resultatet av studien indikerar att både lärare och tidigare forskning ser fördelar med metoden och 

att det finns fallgropar med arbetssättet. Här nedan kommer likheter och kontraster mellan 

informanternas förhållningssätt och tidigare forskning att lyftas fram.  

 

Den kommunikativa ansatsen. 
 

En tydlig likhet är att samarbetsinlärning ses som ett arbetssätt som kan ge eleverna möjlighet att 

utveckla sina kunskaper. Forskningen och den teoretiska litteraturen poängterar att när eleverna får 

prata om det dem har lärt sig och ska lära sig blir inlärningen mer djupgående, vilket nämns bland 

annat av Zakari och Iksan (2007) och Boaler (2011). Informanterna stämmer in då de påpekar att 

kommunikationen som sker mellan eleverna fördjupar deras kunskap när de resonerar med andra 
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elever. Olikheterna mellan eleverna utmanar och stärker deras kunskap om matematikämnet. När 

det kommer till att eleverna får diskutera är både verksamma lärare och teoretiker samstämda om 

att det är en positiv erfarenhet.  

 

Sociala omständigheter. 
 

Sociala konflikter och elevernas identitetsskapande lyfts fram som ett hinder för att alla elever ska 

lära sig i och med att det tar tid från matematikinlärningen. Både Sapon-Shevin (1994) och 

informanter säger att osäkra elever kan falla undan medan elever med självförtroende stärks genom 

att de kan jämföra sig med och se ner på andra.  Informanterna lyfter fram att för att 

samarbetsinlärning ska ge ett lyckat resultat så beror det till stor del på vilken sammansättning 

klassen har, de ser inte att det finns en möjlighet att alla grupper eller klasser lämpar sig för 

samarbetsinlärning, medan tidigare forskare anser att det är applicerbart på alla klasser utifall 

lärarna arbetar med klassrumsklimatet. Författare som Sapon-Shevin (1994) lyfter fram att 

grupparbeten inte är effektiva om inte eleverna har fått lära vad ett grupparbete innebär. Hon 

nämner dock inget om samarbetet misslyckas på grund av att elever inte kan samarbeta. Kohn 

(1992) i sin tur framhäver de sociala förhållandena som en fallgrop, men pekar inte lika tydligt som 

de intervjuade lärarna mot att det skulle vara den avgörande faktorn för att samarbetet fallerar. De 

informanter som har intervjuats förhåller sig till planeringen och genomförandet av lektioner 

utifrån vilka som kan arbeta tillsammans, utifrån vänskap, bråk, vilka som kan mer eller mindre 

samt kön. Lärarna lägger alltså till ett kriterium för att samarbetet ska fungera på grund av 

erfarenhet av klassers olika individer. Lärarna anser att gruppdynamiken spelar en stor roll för att 

alla ska gynnas av arbetet i grupp, vilket inte syns lika tydligt i den tidigare forskningen. Medan 

lärarna fokuserar på sociala omständigheter utan att tänka sig att alla kan samarbeta med alla så 

fokuserar tidigare forskning på en tilltro till att konceptet kan fungera i vilken grupp som helst bara 

klassen tränar på det. 

 

Lärares förhållningssätt till metod och struktur. 
 

En annan skillnad är att informanterna lyfter att förutom sin roll i planerandet påverkas arbetets 

kvalitet av hur delaktiga lärarna är under tiden arbetet pågår. McAllister (1995) nämner att eleverna 
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bör få stöd av läraren innan arbetet i grupp, men påpekar att läraren helst ska vara i bakgrunden när 

eleverna pratar med varandra. Medan Beatrice tycker att vuxna alltid bör vara närvarande och 

Adam gärna finns där för alla när de behöver stöd, de tycker att den vuxna ska sträva efter att vara 

en del i arbetet genom att kontinuerligt gå runt och hjälpa eleverna och se dem som inte är delaktiga. 

På grund av erfarenheter av olika klasser så har lärarna kommit fram till att de behövs under 

arbetsgången. 

 

Boaler (2011) resonerar kring att elever har lätt att tro att det enbart finns ett rätt svar eller ett 

tillvägagångssätt att lösa uppgifterna på inom de matematiska området. Daniel rör vid detta när han 

talar om att eleverna i samarbetet med varandra för höra att det finns olika lösningar och Beatrice 

nämner i en viss kontrast till detta att även grupparbetet är lärarlett. Eleverna är inte ”fria” från 

klassrumskulturen, vilket påverkar lärarna när de ska samarbeta på samma sätt som de påverkas av 

detta under det enskilda arbetet. Gemensamt har alltså forskare som Boaler med informanterna att 

de är medvetna om att miljön och tidigare undervisning påverkar hur eleverna ser på 

matematikämnet. 

 

Sammanfattning av resultat 
 

Kommunikationen mellan elever då de får möta varandras olika tankar och idéer lyfts fram som en 

fördel som kommer av att eleverna ska arbeta tillsammans. Lärarna anspelar på att samarbetet är 

en gynnsam metod för att hjälpa eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga. Enligt deltagande 

läraren Daniel kan arbetet i mindre grupper vara en främjande faktor för elever som är blyga i 

helklass. I relation till att vissa elever tros ha lättare att prata när det är färre som lyssnar så 

framhäver samtliga lärare vikten av att inse att de sociala omständigheter som råder i klassrummet 

spelar stor roll för att ett grupparbete ska vara utvecklande för alla. De uttrycker att relationerna 

mellan eleverna kan orsaka att samarbetet blir hämmande för de elever som är utanför, eller de som 

ser sig som sämre i matematikämnet, men även för de som i grupp frånsäger sig ansvaret och 

”sover” bort tiden. För att ett arbete i grupp ska lyckas anser lärarna att vuxna bör vara närvarande 

och dessa vuxna ska hjälpa eleverna att hålla sig till rätt ämne och finnas där som stöd om de 

fastnar. Lärarna framhäver att metoden behöver struktureras upp innan eleverna ska sätta sig 
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tillsammans och att läraren ska tänka efter hur stora grupperna ska vara, var de ska sitta, vilket 

material de ska använda och dylikt. Detta för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.  

Lärarnas förhållningssätt och den tidigare forskning som använts i denna studie har många likheter. 

De ser att det finns fördelar med att eleverna får samtala om matematik, och de ser att det är viktigt 

att läraren ska finnas där och vara kunnig om hur de ska hantera elevernas samarbete. Den markanta 

skillnaden mellan deltagande lärares förhållningssätt och den tidigare forskningen/teorin är att 

lärarna betonar i högre grad att sociala faktorer påverkar huruvida arbetet ska kunna gynna alla 

elever. Lärarna låter påskina att gruppsammansättningen och dynamiken mellan eleverna måste 

vara perfekt för att samarbetsinlärning som metod ska kunna gynna alla elever.  

 

Analys 
 

Denna analys grundar sig på Aspelins tankar kring begreppen “normal konformism” och “rigid 

konformism” samt på de tre lärandenivåer som Forsmark presenterar. 

Konformism 
 

Som Aspelin (2010) poängterar finns det normer som eleverna anpassar sig efter och ett behov hos 

alla att få respekt under samverkan. Teoretiker, forskare och lärare är alla överens om att elevernas 

kommunikation med andra påverkar arbetsmetodens utgång. När lärare som Beatrice och Adam 

resonerar kring sociala hinder tyder det på att de har vetskap om att inlärningstillfällen inte är 

frigjorda från sociala och emotionella omständigheter. De begrepp som Aspelin behandlar syns i 

lärarnas erfarenheter och förhållningssätt om ej med samma termer. Normal konformism är det 

lärarna säger sig sträva efter och är det som framhålls för att arbete i grupp ska gynna alla elever. 

Samtidigt förhåller de sig till den rigida konformismen som ofrånkomlig. Lärarna uttrycker att 

ingen elev kan samarbeta med vem som helst utan att de sociala faktorerna påverkar dem.  I 

förhållande till det lärarna uttrycker så betyder det att elever som annars inte har en god, respektfull 

relation inte kommer att infinna sig i ett sammanhang där de plötsligt ska konformera sitt 

förhållande till den andre. Lärarnas resonemang antyder att det finns rigid konformism i varje 

klassrum eftersom alla elever är så olika samt att de inte kan komma överens med alla. Eftersom 

normal konformism är det som eftersträvas så blir det viktigt att läraren har kunskap om hur 
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relationer mellan elev och elev fungerar för att undvika att sociala omständigheter ska bli rigida. 

Om läraren är medveten om begrepp som respektsystemet och konformism så kan de i sin 

lektionsplanering upptäcka och förebygga att det uppstår problem mellan elever i samma grupp. 

Enligt de deltagande lärarna är det viktigt att vara medveten om att alla elever inte kan arbeta med 

vem som helst om målet är att de ska lära sig ett matematiskt innehåll. Respektsystemet som råder 

i ett klassrum bör enligt både Aspelin och informanterna byggas på en god grund innan ett arbete i 

grupp kan gynna alla elever. Detta märks tydligast när lärarna talar om gruppdynamik och 

diskuterar om hur viktigt det är att läraren gör ett medvetet val när denne sätter ihop grupper.  

 

Lärandets möjligheter 
 

Lärarna har inga problem med att se att kommunikation mellan elever är gynnsamt. Däremot finns 

det ett förhållningssätt hos lärarna att samarbetsinlärning inte är en metod som kan fungera för alla 

vilket leder till synsättet att denna metod behöver. Ingen av lärarna använde ofta samarbetsinlärning 

i sin matematikundervisning utan metoden sågs mer som ett komplement eller ett arbetssätt vid 

problemlösning. Forsmark (2011) tydliggör att för att eleverna ska kunna bli matematiskt litterata 

så behöver undervisningen anpassas efter elevernas egna erfarenheter. De behöver få känna att de 

är kompetenta och förstå meningen med matematik. Forsmarks förhållningssätt syns när lärarna 

framhåller den kommunikativa aspekten av samarbetsinlärning. Att eleverna får resonera och höra 

att det går att tänka på olika sätt. Lärarna förhåller sig till metoden genom att se på det som ett 

arbetssätt som varierar från de vanliga räkneövningarna. När eleverna samtalar indikerar lärarna 

att de får möta matematiken på ett annat sätt, vilket i sammanhanget kan kopplas till de tre delarna 

i Forsmarks triangel. Eleverna får chans att använda sig av aritmetikens grunder i en situation där 

det också ges tillfälle att erfara matematikens och lärandets möjligheter. I sken av intervjuerna 

framkommer det att informanterna ser samarbetsinlärning, inte som en inlärningsmetod för nya 

kunskaper utan som ett sätt för att fördjupa inlärningen. Ett synsätt som stämmer överens med 

Forsmarks tankar om att läraren måste integrera triangelns tre delar för att eleverna ska utvecklas.  
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Diskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras det resultat som framställts vid intervjuerna samt jämförelsen mellan 

tidigare forskning/teori och lärares förhållningssätt till grupparbeten. Denna diskussion följs av en 

metoddiskussion och ett avsnitt om vad resultatet kan bidra med till vidare forskning.   

 

Resultatdiskussion 
 

Av egna erfarenheter så har matematikämnet en tendens att vara inriktat mot enskilt arbete i diverse 

läroböcker, vilket, om det är det enda arbetssättet, skapar en ensidig bild hos eleverna om vad 

matematik är. Detta stämmer även Brandell och Backlund (2011) in i när de lyfter fram att ”tyst 

eget arbete dominerar på matematiklektionerna i Sverige, mer än i andra länder” (s.116). Teorin 

om att samarbetsinlärning är en kunskapsutvecklande metod pekar mot att genom kommunikation 

med klasskamrater om matematiken, så får ämnet en ny innebörd för eleverna. Det de lärt sig 

förankras och blir djupare kunskaper (Zakaria & Iksan, 2007). Denna studie har riktat in sig mot 

det pedagogiska dilemmat att även om lärandet blir mer djupgående så försvårar arbetet i grupp 

individanpassning. Detta är ett dilemma som gör att elever hamnar i skymundan under 

grupparbeten. Denna studie har som syfte att söka reda på hur lärare får grupparbeten att vara 

gynnande för alla och de medverkande lärarna har fått frågor om vad som skulle krävas för att ett 

arbete ska kunna främja alla elevers utveckling. Intressant nog så visar resultatet att lärarna har en 

viss skepticism mot arbete i grupp. Även om de framhäver de fördelar som kommer av den 

kommunikativa aspekten så poängterar samtliga att ett samarbete inte kan ske utan att elevernas 

syn på varandra och sig själva påverkar. De uttrycker att elever inte kan arbeta med vem som helst 

och att gruppsammansättningen har en avgörande betydelse för om arbetet ska handla om att bara 

få fram ett resultat eller få till ett samarbete där samtliga individer får chans att delta. De sociala 

omständigheterna framhävs också av forskare såsom Sapon-Shevin (1994) men inte alls på ett lika 

skeptiskt sätt. Hon ser riskerna men hävdar att dessa inte ska påverka gruppsammansättningen. 

Informanterna poängterar att matematiklärare bör förhålla sig till elevernas relationer till varandra 

på ett sådant sätt att de tar det i beaktning när de förbereder lektionen. För att arbetet ska vara 

gynnsamt för alla elever säger de att gruppdynamiken behöver fungera. Det låter som att lärarna 
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rör sig i samma område som Aspelin (2010)  när han resonerar kring begreppet rigid konformism. 

Såsom Aspelin uttrycker vill lärare att eleverna ska respektera varandra och de medverkande 

lärarna ser risker i att inte anpassa undervisningen så att elever som arbetar tillsammans faktiskt 

kan samarbeta. Detta är intressant att ställa mot Zakaria och Iksans (2007) resonemang om att 

samarbetsinlärning är en nyttig metod eftersom eleverna får öva på sin sociala kompetens. De här 

två synsätten kolliderar med varandra för det är svårt att tänka sig att metoden kan utveckla den 

sociala kompetensen när eleverna enbart samarbetar med de elever som de redan kan arbeta med. 

Möjligtvis kan det vara så att vid samarbetsinlärning så är det rimligare att istället för att fokusera 

på att alla ska kunna jobba med alla, fokusera på att hitta bra grupper och i dem satsa på effektivt 

arbete. Vilket på så sätt gör att eleverna lättare får en chans att uppleva matematiken på ett sätt som 

utnyttjar deras tidigare erfarenheter. Samtidigt innebär ett sådant förhållningssätt ett steg ifrån 

läroplanens syfte att eleverna ska lära sig bli självständiga demokratiska medborgare genom att de 

lär sig att kunna diskutera med olika individer. I ett demokratiskt samhälle så bör medborgarna 

kunna diskutera med och respektera individer som har andra åsikter än en själv. Det kan vara värt 

att fundera på vilket syfte samarbetet har och tänka över om det är nyttigt att tänka att elevernas 

sociala förmåga är begränsad. Är det så att ett grupparbete misslyckas på grund av sociala 

omständigheter och inte av den anledningen att eleverna inte har nog med kunskaper för att veta 

hur de jobbar i grupp? Det kanske är så att elever inte vet vilka de är i grupp. Detta skulle göra att 

de missgynnas av att inte veta hur de ska förhålla sig i ett sådant socialt sammanhang när det uppstår 

frågor om vad som är okej, hur de ska bete sig för att bli accepterade och samtidigt tro på sin egen 

förmåga. Det vore intressant att prata med de intervjuade lärarna om detta och även studera 

samarbetsinlärningens gynnande och fällande faktorer i olika klassrum. Eftersom alla individer är 

olika så blir även alla klasser olika vilket gör att det blir svårt att generalisera att det finns en orsak 

till att någon elev faller undan, men det gör det än mer viktigt för verksamma lärare att vara 

medvetna om vilka individer som finns i klassen, förbereda dem inför grupparbete så gott det går 

samt ha kunskap om vad som kan gå fel. 

 

Ytterligare en intressant faktor att fundera över är att forskare som McAllister (1996) hävdar att 

eleverna främjas av att få undervisning om hur arbetet i grupp bäst ska bedrivas medan detta inte 

lyfts av någon av de tillfrågade lärarna. Är det så att lärarna antar att eleverna har kunskaper nog 
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om detta eller är det något som de inkluderar i undervisningen men inte ser har någon större 

betydelse? Om läraren inte ser förberedande undervisning som viktig så kanske detta kan vara 

anledningen till varför de lägger så stor vikt vid de sociala omständigheterna. Denna studie visar 

hur ett antal verksamma lärare förhåller sig till arbete i grupp för att det ska bli gynnsamt för alla 

elever. Deras synsätt kan hjälpa lärare som har svårt med metoden att reflektera över det som 

behöver ändras under lektionerna för att metoden ska främja alla elever. I förhållande till hur den 

tidigare teorin/forskningen framhåller fördelarna med samarbetsinlärning så kan studien väcka 

tankar hos läraren om hur deras arbete i grupp ska utformas och förberedas. Bakgrundslitteraturen 

ger lärare inblick i hur viktig det är med en social metod medan lärarna lyfter fram vad som är 

viktigt att tänka på. En viktig faktor som denna studie lyfter fram är frågan om huruvida det är 

viktigt att lärare i varje ämne ska ha som huvudfokus att lära eleverna att fungera socialt. Under 

matematiklektionerna kanske det vore mer fördelaktigt att fokusera på att eleverna lär sig 

matematik. Detta är något som varje matematiklärare kan fundera över så att de kan tydliggöra sitt 

syfte med lektionen och få till en bättre undervisning som fungerar för alla. Studien kan även 

fungera som ett underlag för vidare diskussioner med andra matematiklärare om att 

samarbetsinlärning är en värdefull metod och att lärare behöver reflektera över hur de ska använda 

metoden, inte om. Precis som Jansen (2012) resonerar kring matematikundervisning så påverkas 

elevernas uppfattning om matematik utav hur undervisningen utförs. Eftersom Skolverket (2011) 

framhäver att eleverna ska kunna resonera och förstå andras resonemang i det matematiska ämnet 

så blir det viktigt att eleverna får utöva matematik genom arbete i grupp där de får öva på dessa 

färdigheter.  

 

Metoddiskussion 
 

I en rapport är det forskarens uppgift att kritiskt studera sitt arbete och fundera kring vad som hade 

kunnat göras bättre. Fastän detta är en kvalitativ studie så hade ett utökat antal informanter kunnat 

ge fördjupade kunskaper i ämnet. I denna rapport har informanterna gett sina svar via 

semistrukturerade intervjuer, vilket har varit en bra metod för ändamålet. Öppna frågor lyfts av 

Bryman (2011) som ett bra tillvägagångssätt eftersom de “lämnar utrymme för ovanliga eller 

oförutsedda svar” (s.244) samt att deltagarna kan berätta “med sina egna ord” (s.244). Denna metod 

bidrar till att forskaren kan få svar som vidgar dennes uppfattningar och förståelser av 
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ämnet.  Tillvägagångssättet gjorde att lärarna kunde utveckla sina svar. Bryman (2011) nämner 

dock att öppna frågor kan försvåra kodningen av deltagarnas svar. Det hade varit intressant att få 

möta informanterna vid två tillfällen för att vid det andra tillfället få svar på de frågor som har 

uppkommit efter det första intervjutillfället. Det skulle vara givande att ställa fler frågor som kan 

ge svar på hur lärarna agerar för att det sociala samspelet ska fungera så att metoden med 

samarbetsinlärning blir något som fungerar i praktiken. Med en andra intervju hade det varit lättare 

att göra en kodning.  

 

I mitt sökande efter bakgrundslitteratur så har jag ställt vissa kriterier som nämnts i metoddelen, 

dessa ansågs räcka eftersom texterna som hittades gav svar på hur forskning och teori kan se på 

samarbetsinlärning. Dock visar inte urvalet en heltäckande bild, utöver den forskning som 

presenterats finns det fler studier och fler teorier om det, exempelvis kunde det varit intressant att 

ta med forskning om gruppdynamik och sociala beteenden. Däremot skulle bakgrunden vara alltför 

tidskrävande och ta alltför stor plats om litteraturstudien utökats så därför är ändå denna 

begränsning nödvändig i denna studie. Jag kunde heller inte veta innan intervjuerna vad som skulle 

vara centralt i lärarnas förhållningssätt. Den litteratur som har använts i bakgrunden är användbar 

eftersom den delvis används i lärarutbildning och de empiriska studierna är utförda i 

klassrumsmiljö. Med hjälp av det urval av litteratur som använts har kontraster och likheter mellan 

denna och lärarnas synpunkter kunnat göras. 

 

Eftersom det bara är fyra lärare som har intervjuats så går det inte att generalisera resultatet och 

säga att alla lärare ser på samarbetsinlärning på det sätt som syns i denna studie. Däremot är det 

inte alltid fördelaktigt att generalisera eftersom alla klasser är olika. Bryman (2011) resonerar kring 

generalisering inom kvalitativ forskning så som att det är svårt att generalisera populationer men 

den kvalitativa studien kan ge exempel på “identifierbara drag” (s 369). Denna studie ger en bild 

av hur metoden uppfattas av verksamma lärare och hur den kan hanteras i klassrummet. Intervjuer 

med andra lärare hade kunnat ge andra resultat, men syftet var att ta reda på vilka förhållningssätt 

som lärare kan ha vilket har besvarats genom de informanter som deltagit. De deltagandes 

förhållningssätt ger inblick i vad samarbetsinlärning kan ha för betydelse i ett klassrum och kan 

väcka tankar om hur forskning kan bedrivas vidare. Detta kan även fungera som stöd för de lärare 
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som vill arbeta med samarbetsinlärning men som undviker arbetssättet på grund av bristande 

erfarenhet. 

 

Även fast mitt val av teori och metod har varit lämpligt i denna studie har de val som gjorts påverkat 

de resultat som har kommit fram. Jag kunde få fram vad de deltagande lärarna anser om arbete i 

grupp och hur de säger sig arbeta med metoden. Däremot kan inte intervjuer ge information om 

hur arbetssättet faktiskt går till i klassrummet och huruvida metoden arbete i grupp är fördelaktig 

för varje enskild elev. Det lärarna har sagt i intervjuerna kan möjligen ge en falsk bild av hur 

klassrumssituationen ser ut, eftersom lärarna gör sina egna tolkningar och kan missa något i 

kontexten. Bryman (2011) lyfter både för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer jämfört med 

deltagande observationer. Han menar på att observationer kan ge en tydligare och korrekt bild av 

sammanhanget, men att vissa frågeställningar passar bättre att studera genom intervjuer. Denna 

studies frågeställningar ansågs besvaras lämpligast genom intervjuer eftersom lärarnas åsikter 

eftersöktes. Dessa hade varit svårt att få fram genom observationer. Teorin valdes utifrån att 

samarbetsinlärning är en social metod, vilket ledde in studien mot det fokus kring sociala 

omständigheter som undersökningen fått. Eftersom lärarna lyfte sociala faktorer i den utsträckning 

som de gjorde så passar Aspelins och Forsmarks teorier in då de också fokuserar på inlärning i 

sociala sammanhang. Bryman (2011) resonerar kring att forskare växelvis kan använda teori och 

data som framkommit för att ytterligare fördjupa sina kunskaper. Om de teoretiska 

utgångspunkterna haft annat fokus hade även analysen sett annorlunda ut. De använda teorierna är 

lämpliga eftersom de kan bidra till ökad förståelse för vilka faktorer som kan underlätta eller 

försvåra arbetet i grupp. 

 

Vidare forskning 
 

Med avstamp i studiens resultat som visar hur lärare förhåller sig till det sociala klimatet så vore 

det viktigt att vidare undersöka metoder för att undvika att sociala svårigheter hindrar att 

samarbetsinlärning missgynnar vissa elever. Det vore värt att undersöka hur ett tillåtande klimat 

kan åstadkommas vid tillfällen då eleverna ska arbeta tillsammans när det råder sådana sociala 

omständigheter utanför klassrummet som påverkar hur eleverna ser på sina klasskamrater och på 
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sig själva. Detta har betydelse eftersom de deltagande lärarna betonar att de sociala faktorerna är 

en stor del av varför ett arbete i grupp eventuellt skulle misslyckas och därigenom skulle kunna 

hindra inte bara en elevs kunskapsutveckling utan allas i gruppen.  

Då forskning och teoretiker lägger stor vikt på att samarbetsinlärning är en utvecklande metod vore 

det även intressant att höra elevernas egna upplevelser av metoden. Vilka hinder ser de med 

arbetssättet och vad uppfattar de att de lär sig när de arbetar med sina klasskamrater? Anser 

eleverna att de lär sig mer eller mindre? Vilka anledningar finns det enligt eleverna till att 

samarbeten fungerar eller inte? Genom att undersöka elevernas perspektiv kan det komma fram 

ytterligare synsätt på hur ett arbete i grupp kan främja varje elevs matematiska färdigheter. 
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Bilaga 1 

 

Beskriv hur du ser på grupparbeten?  

 

Beskriv vad du tänker på som kan vara svårt med grupparbeten?  

 

Beskriv vad som är bra med grupparbeten?  

 

Hur ser du på dessa fördelar och nackdelar när du planerar och genomför grupparbeten? 

 

När du planerar ett grupparbete, vilka aspekter tar du hänsyn till?  

 

Beskriv hur grupparbetet måste struktureras för att alla elever ska utvecklas? 

 

Skulle grupparbeten vara en metod som fungerar i alla lägen? Varför / varför inte? 
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Bilaga 2 

 

Hej!  

 

Jag heter Annasara Renberg och jag studerar till grundskollärare för förskoleklass till årskurs tre vid 

Örebro Universitet. Jag skriver just nu en C-uppsats i ämnet grupparbeten i matematikundervisning. 

Jag söker därför lärare som är intresserade av att delta i en intervju om hur de ser på att använda 

grupparbete som metod i sin matematikundervisning. Du som vill delta ska ha erfarenhet av att din/dina 

klasser har arbetat i grupp inom matematiken.  

Information till intervjupersoner: 

 Intervjun spelas in och skrivs sedan ner på papper, men allt material behandlas enbart av mig och 

ingen annan 

 Deltagandet är under hela processen frivilligt 

 Materialet som fås fram kommer vara anonymt 

 Materialet som har samlats in kommer att förstöras efter analys 

Genom att delta i intervjun så lämnar du ditt samtycke till att studien genomförs på det sätt som har 

beskrivits i det här brevet. 

Om du vill delta kan du kontakta mig på: ********** eller ********************  

Tack för din medverkan!  

/Annasara Renberg 

 

 

 


