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Sammanfattning 

Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på vad forskning visar gällande användning 

av kooperativt lärande i matematikundervisningen vid problemlösning. Genom 

databassökning valdes forskningsartiklar ut som sedan granskades och analyserades. 

Resultatet talar för att kooperativt lärande kan främja elevers problemlösningsförmåga inom 

matematik. Genom att arbeta med kooperativ lärande får både lärare och elever chansen att gå 

djupare in på ämnet och lära av varandra. Det krävs en del ansträngning både av läraren men 

även av eleverna.  

 

Nyckelord: Kooperativt lärande, problemlösning, matematikundervisning, lägre skolår   
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1. Inledning 

Vi är två lärarstudenter vid Linköpings Universitet (Bilaga 1 och 2). De erfarenheter vi tagit 

med oss från vår verksamhetsförlagda utbildning gav oss intresset att granska forskning kring 

matematisk problemlösning i grupp. Vi upplevde under den verksamhetsförlagda 

utbildningen att elever under matematikundervisning ofta arbetar enskilt i arbetsbok. En klass 

hade i uppgift att lösa olika matematiska problem. Dock skedde detta i form av hemläxor där 

de även här fick lösa uppgifterna enskilt.  

 

Vi vill i denna litteraturstudie granska forskning om matematisk problemlösning i grupp. Vi 

vill också se om forskning kan ge oss idéer inför vår framtida undervisning. I denna 

litteraturstudie kommer kooperativt lärande därför stå i fokus tillsammans med 

problemlösning. Problemlösning är något som kontinuerligt kommer finnas i elevernas 

vardag nu och i framtiden (Ahlström, 1991). Lärarens samhällsuppdrag är att kommande 

generationer får den utbildning och fostran som behövs för framtiden (Lärarens handbok, 

2014). I läroplanen under matematikämnets presentation beskriver Skolverket (2018) att 

elever har större möjlighet att förstå samhällets beslutsprocesser om de har god kunskap i 

matematik och problemlösning. De kan även med detta lättare göra välgrundade beslut i 

vardagen (Skolverket, 2018). 

  

Vi ser kooperativt lärande som en undervisningsmetod som vi kan ha användning av i 

framtiden. Ur ett professionsperspektiv kommer vi som blivande lärare säkerligen behöva 

använda oss av olika undervisningsmetoder. Detta för att få med oss alla elever. 

Undervisningen i matematik ska enligt Skolverket (2018) bidra till att eleverna utvecklar sin 

förmåga att kunna föra matematiska resonemang samt formulera egna frågor för att lösa 

problem. I matematikundervisningen är det viktigt som lärare att få elever att vilja lära sig 

och skapa en förmåga att kunna lösa problem (Ahlström, 1996). Enligt Ahlström är 

problemlösning ett verktyg som kan leda till att elevernas intresse stimuleras. Eleverna får 

även chans att utveckla egna tankar och idéer samt planering för att lösa ett problem. 
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Genom kooperativt lärande arbetar elever tillsammans för att uppnå både sina egna och 

gruppens mål (Johnson & Johnson, 2003). Vi vill i denna litteraturstudie ta reda på om 

kooperativt lärande kan utveckla elevers problemlösning. Det eftersom vi vill se om 

samarbete mellan elever kan främja deras prestationer. Likaså vilka utmaningar som kan 

uppkomma genom denna typ av undervisningsmetod. Genom att granska och analysera 

forskning hoppas vi kunna gå djupare in på om kooperativt lärande kan främja elevernas 

problemlösning inom matematik.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur lärare kan arbeta med problemlösning i 

tidiga skolår. Vi analyserar forskning som redovisar hur elever arbetar i grupp för att nå ett 

gemensamt mål. Genom detta vill vi granska funktionen av kooperativt lärande vid 

problemlösningen inom matematikundervisningen. Ur syftet reser sig följande 

frågeställningar: 

 

● Hur kan användandet av kooperativt lärande vid problemlösning i 

matematikundervisningen främja elevernas problemlösningsförmåga? 

● Vilka utmaningar kan finnas för lärare och elever i arbetet med kooperativt lärande i 

matematikundervisningen? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala för studien och bakgrund till vad 

problemlösning är i relation till begreppen. Exempel på begrepp är problemlösning och 

kooperativt lärande. Dessutom redogörs för en bakgrundsteori genom sociokulturellt-

perspektiv. 

3.1 Problemlösning 

Matematiska problem är enligt Skolverket (2017) uppgifter eller situationer där elever inte 

känner till hur problemet ska lösas från början. Dessa problem kan beskrivas som icke 

rutinuppgifter. Där måste eleverna undersöka och prova sig fram för att finna en lösning på 

problemet (Skolverket, 2017). Lester (1983) definierar ett matematiskt problem som en 

uppgift där en individ eller grupp behöver hitta en lösning. Det finns ingen tydlig struktur på 

hur uppgiften kan lösas. Därför krävs en ansträngning av individen eller gruppen för att lösa 

uppgiften. Grevholm (1991) beskriver problemlösningsuppgifter som är mer krävande för 

eleverna och där eleverna behöver använda sitt förnuft och matematiska kunnande. Vidare 

menar Grevholm att problemlösningsuppgifter inte nödvändigtvis behöver behandla 

vardagliga ting.  

 

Problemlösning beskriver Wistedt och Johansson (1991) som ett medel som används då 

eleverna ska få en matematisk förståelse. Genom att lösa problem kan eleverna enligt Ulin 

(1996) exempelvis utveckla sina tankar, idéer, självförtroende och analysförmåga. 

Problemlösning kan ske genom individuellt eller grupparbete (Ulin, 1996).  

 

Polya (2004) beskriver 4 steg för att kunna lösa ett problem; förstå problemet, planera en 

lösning, genomföra planen och slutligen utvärdera lösningen. Polya menar att eleven först ska 

skapa sig en förståelse kring problemet. I det andra steget menar Polya att eleven ska arbeta 

självständigt för att komma fram till en relevant lösning. I det tredje steget ska eleven 

genomföra sin lösning och slutligen i det fjärde steget kontrollera sitt resultat samt reflektera 

kring det (a.a.).  
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3.2 Problemlösning i skolmatematiken 

Problemlösning är idag en central del i kursplanen i matematik (Skolverket, 2018). Eleverna 

har som mål att lära sig olika strategier för att lösa matematiska problem samt kunna ställa 

egna frågeställningar till hur problem kan lösas. Däremot är problemlösning en komponent 

inom matematik som inte alltid varit aktuell eller relevant i kursplaner över tid. Lesh och 

Zawojewski, (2007) menar att forskning genom åren har pendlat fram och tillbaka för 

huruvida problemlösning gynnat undervisningen. Problemlösningsperspektivet inom 

matematikundervisningen är dock en faktor som kan hjälpa eleverna när de går ut skolan och 

behöver använda matematikkunskaperna i sitt vuxna liv (Grevholm, 2014). Exempelvis 

genom att behandla problem som elever möjligtvis i framtiden kan stöta på i sin vardag. I det 

centrala innehållet i matematik för årskurs ett-tre framgår det att elever ska undervisas i 

strategier för problemlösning i enkla situationer och matematisk formulering av 

frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer (Skolverket, 2018). Vissa forskare menar 

enligt Grevholm (2014) att eleverna genom att arbeta med problemlösning kan ha lättare för 

att gå från verkligheten till matematiken.  

3.3 Kommunikation och Samarbete 

Ahlström (1996) anser att det är viktigt att läraren varken överskattar eller underskattar 

kommunikationens roll vid grupparbeten. Det räcker inte att ge eleverna tillfälle för 

matematiksamtal och förlita sig på att eleverna har utvecklande samtal. Det gäller att läraren 

är uppmärksam vid samtalen om exempelvis en elev har det svårt att göra sig förstådd i 

gruppdiskussionen (Ahlström, 1996). Läraren dominerar tyvärr stora delar av talandet i 

klassrummet (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Sahlberg och Leppilampi menar att eleverna 

bör få mer talutrymme samt att diskussioner i små grupper är en mycket bättre strategi att 

använda för att främja elevernas inlärning. Genom samarbete kan eleverna tillsammans 

utveckla färdigheter och det bidrar även till en inlärningsgemenskap (National research 

council, 2004). 

 

Enligt Skolverket (2003) har elever vid gemensamma samtal i matematiken upplevt att de 

kan diskutera lösningsstrategier enklare och ser positivt på grupparbetet. Genom samarbete 

inom problemlösning tränas även elevernas resonemangsförmåga. Enligt Grevholm (2014) är 
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det gynnsamt om lärare men även läraren tillsammans med elever kan använda varandra som 

hjälpmedel. Detta genom att visa metoder och tillvägagångssätt att lösa en uppgift. Eftersom 

det skapas ett samarbete bildas ett kooperativt lärande tillfälle.  

3.4 Kooperativt lärande 

Johnson och Johnson (2003) beskriver kooperativt lärande som att elever tillsammans utför 

ett arbete för att nå ett gemensamt mål vilket också bidrar till att de stöttar och motiverar 

varandra i processen. Genom Kooperativt lärande lär sig eleverna både att få och ge råd, 

lyssna på andra elevers idéer och lösa problem på ett demokratiskt sätt (Gillies, 2007). 

Genom ett demokratiskt samarbete mellan eleverna får alla komma till tals och säga sin egen 

åsikt samt att de får en känsla av delaktighet. 

 

Som Gillies (2003) nämner så är det inte bara att gruppera eleverna och förvänta sig att de 

ska arbeta kooperativt. Det måste ske med hjälp av en lärares genomtänkta organisation av 

grupper samt tydliga instruktioner och stöd under lektionsmoment. Eleverna behöver kunna 

visa varandra respekt under arbetet eftersom ett dåligt samarbete kan påverka 

klassrumsklimatet negativt. Enligt Jacob (1999) nämner ofta eleverna att sociala koder är en 

viktig faktor i kooperativt lärande, exempelvis hur eleverna behandlar varandra och att de 

under arbetet ska respektera varandra. Detta eftersom det annars kan uppstå konflikter när 

vissa elever exempelvis pratar rakt ut eller inte visar respekt mot sina gruppmedlemmar. 

Därför är lärarens roll en betydande faktor för hur elevernas prestation vid kooperativt 

lärande kommer gå till (a.a.). 

3.5 Teoretiskt perspektiv 

I denna undersökning som fokuserar på kooperativt lärande inom problemlösning kopplas 

frågeställningarna till den sociokulturella teorin av Lev Vygotskij (Woolfolk & Karlberg, 

2015). Den sociokulturella teorin går ut på att individer lär sig genom ett socialt samspel. 

Exempelvis använder den sociokulturella teorin begrepp som den proximala 

utvecklingszonen och kommunikativa stöttor som påverkar elevernas utveckling i skolan 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Kommunikativa stöttor går ut på att elever får stöd i sitt 

lärande genom ledtrådar och vägledning i sitt genomförande av uppgifter. Om elever får hjälp 
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i sitt kognitiva tänkande att lösa problem kommer de förhoppningsvis kunna klara det på egen 

hand vid nästa undervisningstillfälle. Vygotskij och Cole (1978) använder uttrycket “Den 

proximala utvecklingszonen”. Den proximala utvecklingszonen kan användas för att tolka 

elevens mentala utveckling och beskrivas som ett läge mellan vad eleven klarar på egen hand 

och det som eleven klarar med hjälp av någon mer erfaren (Vygotskij & Cole, 1978). 

Vygotskij och Cole menar att elever snabbare kan lära sig att lösa problem själva om de till 

en början får vägledning av antingen lärare eller kamrat. 
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4. Metod 

Det här avsnittet redovisar vilka tillvägagångssätt vi använt oss av när vi har sökt artiklar och 

de urval som gjorts. De artiklar vi inkluderat och analyserat i arbetet kommer att presenteras i 

en tabell.  

4.1 Litteraturstudie 

Det här är en litteraturstudie där forskning har analyserats för att komma fram till resultat 

som kan nyttjas i denna undersökning. Studien liknar en systematisk litteraturstudie. Det 

innebär att innehållet har en tydlig beskrivning om hur sökningen av litteratur genomförts och 

de metoder som används för att hitta relevant forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013) Det tillkommer även en tabell med de valda artiklarna för att tydliggöra 

vilka artiklar som valts att ta med i undersökningen. 

4.2 Litteratursökning 

Vår litteratursökning har gjorts genom både databassökning och manuell sökning.  

Databassökningarna har gjorts via Unisearch vid Linköpings Universitetsbibliotek. Unisearch 

är ett verktyg som söker i flera databaser samtidigt och är till för studenter och anställda. Vi 

fokuserade i början på att söka på begrepp som exempelvis “primary school, problem solving 

in mathematics och cooperative learning”. Genom denna sökning hoppades vi kunna hitta 

flera intressanta artiklar för våra frågeställningar. Vi tänkte även att begreppen kunde sålla 

bort artiklar som inte var av intresse. Som exempelvis studier gjorda på äldre elever eller i 

andra ämnen än matematik. 

 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kan manuell sökning ske på olika sätt. Exempelvis att 

den som söker artiklar studerar en funktionell artikels referenslista för att hitta ytterligare 

artiklar som berör samma typ av ämne. När vi sökte litteratur studerade vi artiklars och annan 

litteraturs referenslistor. 
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4.3 Avgränsningar och urval 

I denna litteraturstudie har sökningarna av artiklar dels fokuserat på en avgränsning gällande 

deltagarnas ålder. Vår tanke var först att artiklarna skulle ta upp studier som involverat elever 

i åldrarna 7–12 år. Det då dessa åldrar är nära åldrarna som vi kommer undervisa för i 

framtiden. Artiklarnas ålder är avgränsade från år 1990–2018. Vi gjorde den här 

avgränsningen då forskningen i artiklarna skulle vara förhållandevis aktuella. Därför sökte vi 

endast på artiklar mellan dessa årtal. Vid sökandet av litteratur och artiklar har enbart texter 

som är peer-reviewed använts, för att artiklarna då är vetenskapligt granskade och håller en 

pålitlig kvalitetsnivå. 

 

Vid artikelsökningen användes olika sökord, kombinationer och citationstecken för att 

optimera sökningen. Vi ville även använda en strategi under hela artikelsökningen som en 

metod för att fånga de viktigaste delarna. För att göra en sådan avgränsning använde vi denna 

strategi: 

1. Använd LiU-Unisearch sökportal. 

2. Fyll i så det står peer-rewied. 

3. Använd citationstecken och tre olika sökord för att få fram artiklar som innehar 

cooperative learning, primary school, problem solving in mathematics. 

4. Avgränsa åldersspannet till de åldrar som är relevanta för vårt framtida yrkesliv. 

 

Genom att använda dessa strategier blir sökningarna enklare och mer begränsade till vårt 

område. Citationstecken är ett användbart verktyg som leder till att orden bredvid varandra i 

sökningen även hamnar bredvid varandra i artiklarna som dyker upp i sökningen. Då 

begränsas även sökningen på det sättet att de blir betydelsefulla för situationen. 
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Tabell 1 I tabellen presenteras de sökord vi använt oss av i vår sökning och antal träffar de gav. 

Sökningarna är gjorda i Unisearch. 

 

Sökord: Antal träffar:

  

Antal 

använda: 

Cooperative learning, problem solving, 

primary school 

172 4 

“Cooperative learning”, mathematics, 

problem solving 

611 3 

Cooperative learning in the classroom, 

problem solving, math 

227 0 

Cooperative learning, mathematical problem 

solving, primary school 

30 0 

"cooperative learning", mathematics problem 

solving, primary school 

52 0 

"cooperative learning" in the classroom, 

mathematics problem solving, primary school 

26 0 

Mathematics problem solving, 

”cooperative learning” in the classroom, 

Primary school or elementary school 

179 3 

 

 

Efter att avgränsningarna gjorts påbörjades urvalsprocessen. Först undersökte vi artiklarnas 

rubriker om de lät intressanta. Därefter granskade vi sammanfattningarna för att förstå 

innehållet i artiklarna bättre. Om artikeln fångade vårt intresse och var relevanta för vårt 

område läste vi vidare i artikeln. Då fokuserade vi mer på artikelns metod-, resultat- och 

diskussionsavsnitt. 
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Tabell 2 I tabellen nedan har vi sammanställt de artiklar vi valt ut för att se en översikt. Artiklarna är 

presenterade i den ordning de publicerades med men yngsta artikeln först. 

 

 

Artikel Författare Årtal Land Databas Metod/Design 

Small-Group Interactions as a Source 

of Learning Opportunities in Second-

Grade Mathematics 

Yackel, E, Cobb, P 

och Wood, T  

1991 USA UniSearch/P

sycINFO 

Observation, 

anteckningar, 

videoinspelning 

Effects of Metacognitive Training 

Embedded in Cooperative Settings on 

Mathematical Problem Solving 

Mevarech, Z R 1999 Israel Unisearch/J

STOR 

Journals 

För- och eftertest 

Teaching Children How to Use 

Language to Solve Maths Problems 

Mercer, N och 

Sams, C 

2006 England UniSearch/ 

BASE 

 

observationer och 

tester 

The effects of cooperative learning on 

preschoolers’ mathematics problem-

solving ability 

Tarim, K 2009 Turkiet Unisearch/J

STOR 

Journals 

Intervjuer, 

observationer och 

tester 

Second-grade “professors” Using 

graphic organizers and the 

mathematician's chair enhances 

second graders' proficiency in solving 

word problems. 

Wu, Z., An, S., King, 

J., Ramirez, M., 

Evans, S. 

2009 USA Unisearch/B

ritish 

Library 

Document 

Supply 

Centre 

Inside 

Serials & 

Conference 

Proceedings 

Tester och 

observationer 

Engaging with others’ mathematical 

ideas: Interrelationships among student 

Webb, N M, Franke, 

M L, Ing, M, Wong, J, 

2013 USA UniSearch/S

cienceDirect 

För- och eftertest, 

observation 

https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0883035513000141?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0883035513000141?via%3Dihub#!
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participation, teachers’ instructional 

practices, and learning 

Fernandez, C. H, 

Shina, N och Turrou, 

A C 

Individual versus collaborative 

problem solving: divergent outcomes 

depending on task complexity 

Sears, A D 

Reagin, M J 

2013 USA UniSearch/J

STOR 

Journals 

För- och eftertest 

Implementing cooperative learning in 

Australian primary schools: Generalist 

teachers' perspectives. 

Hennessey, A och 

Dionigi, R 

2013 Australi

a 

ERIC Intervjuer 

Cooperative learning in a Hong Kong 

primary school: perceptions, problems 

and accommodation 

Chan K, W 2014 Hong 

Kong 

Unisearch 

(British 

Library 

Document 

Supply 

Centre 

Inside 

Serials & 

Conference 

Proceedings

) 

Observation, 

videoinspelning, 

frågeformulär 

A Comparison between Cooperation 

Learning Method and Traditional 

Teaching Method with the Aim to 

Improve the Ability of Solving Math 

Problems 

Hassan-Nejad, E, 

Behzadi, H M, 

Shahvarani, A och 

Rostamy-Malkhalifeh, 

M. 

 

2015 Iran Unisearch/B

ASE 

Tester 

4.4 Metoddiskussion 

Under vår artikelsökning upptäckte vi att det inte var enkelt att hitta artiklar som riktades 

både mot ett kooperativt lärande och problemlösning. Det krävdes även ansträngning att hitta 

artiklar som studerat elever i den ålder vi avgränsat oss till. Arbetet i skolan som eleverna 

utför under de första skolåren brukar mestadels handla om mål att lära sig räkna, läsa och 

skriva (Skolverket, 2003). Eftersom det var svårt att hitta relevanta artiklar kan det bero på att 

forskningen är begränsad kring kooperativt lärande på lågstadienivå där undervisningen 

samtidigt gäller problemlösning. Vissa av de utvalda artiklarna i granskningen stämde först 

https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0883035513000141?via%3Dihub#!
https://www-sciencedirect-com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0883035513000141?via%3Dihub#!
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inte in på den avgränsning vi satt från början gällande deltagarnas ålder. Vi valde däremot 

ändå att använda oss av dessa eftersom de låg nära vår avgränsning. Exempelvis var vissa 

studier gjorda med elever i åldrarna 6 och 13 år. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi redogöra vad artiklarna handlar om genom att sammanfatta syfte, 

metod och resultat från artiklarna. Resultatdelen är indelad i tre delar som tematiserar 

avsnittet. Dessa är elevers prestationsutveckling, elevers samarbetsutveckling samt lärarens 

roll och utmaningar. Dessa kategorier utvanns vid läsandet av artiklarna. 

5.1 Elevers prestationsutveckling 

Wu, An, King, Ramirez och Evans (2009) undersöker hur lärare kan använda sig av 

gruppaktiviteter i klassrummet för att aktivera eleverna i deras lärande. Detta för att gynna 

elevernas lärande inom problemlösning. Studien utfördes i en årskurs två. Eleverna fick först 

instruktioner i helklass och därefter lät läraren eleverna arbeta i smågrupper. Eleverna i 

grupperna började med att lösa problemet enskilt på ett papper där lösningen skulle redovisas 

stegvis för att förtydliga för de andra eleverna. Efter det fick eleverna diskutera sina resultat 

med varandra i gruppen och presentera sina lösningar. Aktiviteten som användes i 

undersökningen pågick under en veckas tid. Varje dag fick en grupp gå fram och presentera 

en möjlig lösning för klassen samt vad de kommit fram till. Resultatet visade att genom att 

arbeta med denna typ av gruppaktivitet i klassrummet tillsammans med kooperativt lärande 

förbättrade elevernas prestationer (a.a.).  

 

I en annan studie undersökte Webb et al. (2013) sambandet mellan elevers deltagande i 

klassrumsaktiviteter och hur läraren undervisar i problemlösning inom matematik. I studien 

deltog sex lärare och 111 barn i åldrarna åtta-tio år. Under vardagliga matematiklektioner 

observerades eleverna. Eleverna fick även skriva ett för- och eftertest. Klasserna observerades 

varje vecka under en sex månaders period. Där utfördes noteringar, filmande och intervjuer 

med lärarna. Elever och lärare filmades när de diskuterade hur de kunde utföra 

problemlösning under helklass- och gruppdiskussioner. Studiens resultat visade att elever 

som lyssnat och engagerat sig i andra elevers idéer som låg på en hög nivå visade en hög 

prestation vare sig den andra eleven var engagerad eller inte i den första elevens idéer. Elever 

som engagerar sig i andra elevers idéer genom att komma med förslag visade en högre 

prestation än de elever som inte gjorde det (a.a.). En annan studie som visade på liknande 

resultat var Mercer och Sams (2006) studie. Studien handlar om införande av ett 
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undervisningsprogram som användes för att se om lärare kan användas som modeller och 

guida eleverna att nyttja sitt språk för att lösa problem. Artikeln handlar om hur elever kan 

använda sig av ett matematiskt språk som redskap i matematiska aktiviteter. Mercer och 

Sams undervisningsprogram sattes in i skolor i England bestående av 406 elever i åldrarna 

nio-tio år. 14 klasslärare deltog i studien. Programmet varade mellan år 2002–2004. Mercer 

och Sams program gick ut på att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. Detta för att se 

om eleverna lättare kunde föra resonemang och diskussioner inom problemlösning under 

matematiklektionerna. Studien utfördes med hjälp av observationer och formell bedömning 

på eleverna. Forskarna jämförde sedan dessa målklasser med andra kontrollklasser på andra 

lokala skolor. Mercer och Sams (2006) resultat visade att eleverna i målklasserna förbättrat 

sina resultat mer än kontrollklasserna. Eleverna hade även engagerat sig mer under 

lektionerna och arbetade kooperativt med varandra. Mercer och Sams resultat visade även att 

om eleverna har språket med sig och kan resonera i grupp, utvecklas deras prestationer och 

deltagande.  

 

I en iransk studie undersöker Hassan-Nejad, Behzadi, Shahvarani, och Rostamy-Malkhalifeh 

(2015) hur effektivt kooperativt lärande är för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga. 60 elever bestående av pojkar från årskurs sex deltog i Hassan-

Nejads et al. studie. För att samla in data till studien valde Hassan-Nejad et al. först 

slumpmässigt ut två klasser som bestod av en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Båda 

grupperna bestod av 30 elever var. Eleverna fick göra för- och eftertest. Under studien 

arbetade eleverna kooperativt med matematiska problemkort. Första kortet innehöll ett 

problem med en färdig matematisk lösning. Ett kort innehöll ett liknande matematiskt 

problem som det första kortet, nu utan lösning. Det sista kortet användes för elever som 

befann sig på en högre nivå och som behövde mer utmaning. Dessa kort var individanpassade 

beroende på vilken matematisk nivå eleverna låg på. Eleverna grupperades med hjälp av detta 

och arbetade sedan i grupper. Här var grupperna inte större än sex elever per grupp. När alla 

elever i gruppen löst problemuppgifterna diskuterades lösningarna med resterande elever i 

klassen. Hassan-Nejad et al. (2015) kom fram till att eleverna ökat sina prestationer vid 

problemlösning med hjälp av korten. Genom korten kunde de lågpresterande eleverna få 

hjälp av de högpresterande vid diskussion av sina resultat. De högpresterande eleverna 

gynnas även eftersom de kunde nyttja det tredje och mer utmanande kortet. 
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Ytterligare en artikel som undersöker kooperativt lärande är skriven av Mevarech (1999). 

Artikelns syfte var att genom tre olika undervisningsmiljöer undersöka effekten av dessa på 

elevernas problemlösningsförmåga. I alla tre undervisningsmiljöer arbetade eleverna 

kooperativt. 174 sjundeklassare från Israel deltog i studien. De arbetade i grupper med en 

högpresterande elev, två medelpresterande elever och en lågpresterande elev. Därefter 

delades eleverna in i tre olika metodgrupper som alla utgick från kooperativt lärande. De 

olika metodgrupperna bestod av en som arbetade med metakognitiv träning. Metakognitiv 

träning är till för att eleverna ska träna sig på att reflektera kring sitt eget lärande 

(Mittuniversitetet, u.å.). En som arbetade med strategisk träning samt en kooperativ 

kontrollgrupp. Den metakognitiva gruppen arbetade med problemen genom att svara på 3 

frågor. Dessa tre frågor var: (1) vad får vi veta/vad vet vi om problemet? (2) hur är problemet 

likt/olikt det tidigare problemet? och (3) vilka strategier är lämpliga att använda för att lösa 

problemet? Den strategiska gruppen arbetade med strategier och diskussioner om vilken 

strategi som bör användas för att lösa problem och användandet av strategin. Kontrollgruppen 

arbetade i små grupper men utan metakognitiv träning eller direkt träning i användandet av de 

olika strategierna. Mevarechs (1999) eftertester visade att den metakognitiva gruppen 

överträffade den strategiska gruppen och den strategiska gruppen överträffade 

kontrollgruppen. De lågpresterande eleverna presterade bäst i den metakognitiva gruppen och 

de presterade sämst i den grupp som enbart fick inlärning i olika strategier. De lågpresterande 

i den strategiska gruppen fick till och med sämre medelresultat än de lågpresterande i 

kontrollgruppen.  

 

För att sammanfatta kan vi alltså se att eleverna i dessa artiklar har höjt sina prestationer i 

problemlösning med kooperativt lärande, vilket har uppmärksammats i och med testerna som 

gjorts i slutet på studierna.  

5.2 Elevers samarbetsutveckling   

I en studie utförd i Hong Kong undersökte Chan (2014) hur låg-, medel- och högpresterande 

elever såg på kooperativt lärande. Likväl vilken av elevgrupperna som främst föredrog 

kooperativt lärande. Chan studerade även vilka problem som uppstod vid kooperativt lärande. 
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Eleverna i studien intervjuades i olika stadier av studien där klassrumsobservationer 

genomfördes för att se elevernas arbete med kooperativ inlärning i kärnämnena. Sex klasser 

ingick i studien med totalt 198 elever i åldrarna 6–13 år. 12 lektioner observerades i ämnen 

som exempelvis kinesiska och matematik. De strategier som lärarna använde sig av var 

strategier de undervisats i innan studien påbörjades. Den metod som användes vid 

undersökning var baserad på en modell. Modellen bestod av sex cykler med sex faser i 

vardera cykel. Faserna var kopplade till kooperativt lärande. I slutet av varje cykel 

rapporterade lärarna feedback kring personalutvecklingen som Chan därefter använde vidare i 

sin studie. Chans (2014) resultat visade att eleverna var generellt positiva till kooperativt 

lärande trots att det uppstod problem i samarbetet. Genom kooperativt lärande ansåg eleverna 

att de fick kontroll och inflytande över sitt eget lärande samt hur de hanterar uppgifterna i 

undervisningen. En faktor som påverkade resultatet berodde på vilket ämne som undervisats.  

 

I en annan studie undersökte Tarim (2009) effektiviteten av Kooperativt lärande på 

förskolebarns verbala matematiska problemlösningsförmågor. I studien deltog 54 elever 

varav 31 pojkar och 23 flickor. Eleverna delades in i två experimentgrupper och en 

kontrollgrupp. Experimentgrupperna arbetade kooperativt när de löste problem medan 

kontrollgruppen arbetade i grupper vid spelaktiviteter. I helklass arbetade eleverna med 

problemlösning. I varje grupp använde Tarim ett förtest och ett eftertest för att undersöka 

utvecklingen av kooperativt lärande. Tarim observerade även elevgrupperna under 13 

veckors tid genom klassrumsobservation. Lärarna som deltog i studien intervjuades även av 

forskaren för att höra deras perspektiv på kooperativt lärande.  Lärarna deltog i workshops 

före användning av kooperativt lärande i klassrummet. Tanken var att lärarna skulle besitta 

mer kunskap kring kooperativt lärande innan det användes i studien. Tarim kom fram till att 

eleverna som arbetat med kooperativt lärande i båda experimentgrupperna förbättrat sin 

samarbets- och problemlösningsförmåga signifikant. Kontrollgruppens eftertest visade inte på 

en lika stor förbättring. Vid slutet av processen visade även resultatet att eleverna förbättrat 

sina färdigheter i att lyssna på lärarens instruktioner mer noggrant.  

 

En annan studie som även den visade på en förbättring av elevers problemlösningsförmåga är 

Yackel, Cobb och Woods (1991) studie. Syftet med studien var att undersöka hur ett 

kooperativt lärande kan påverka elevernas utveckling inom matematisk problemlösning. 20 
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elever från en skola deltog i studien. Eleverna i en årskurs två fick arbeta med 

problemlösning genom Kooperativt lärande. De arbetade med problemlösningen i små 

grupper och följde upp med diskussioner i helklass. Artikeln fokuserar på andra året av en 

treårig studie. Data samlades in genom observationer, anteckningar och videoinspelningar. 

Eleverna arbetade i små grupper med olika matematiska problem samtidigt som läraren gick 

mellan grupperna. Då kunde läraren observera hur eleverna arbetade och för att kunna 

vägleda eleverna vid behov. Yackel et al. (1991) resultat av studien visade att eleverna genom 

grupparbete får möjlighet att använda olika aspekter av varandras lösningar. Där kan eleverna 

få inspiration till sin egen lösning. Resultatet visade att grupparbete kan hjälpa elever hitta 

verktyg för att analysera en felaktig lösningsmetod. De ges även möjlighet att utvidga sina 

egna idéer genom att förstå andras lösningar i syfte att gruppen ska hitta en gemensam 

lösning. Webb et al. (2013) visade också med deras studie att elever som diskuterar med 

varandra och lyssnar på varandras idéer har lättare att komma fram till en möjlig lösning. 

 

I en amerikansk studie undersökte även Sears och Reagin (2013) vilken påverkan grupparbete 

gentemot individuellt arbete kan ha på elevers prestationer vid problemlösande aktiviteter. I 

Sears och Reagins studie deltog 110 sjundeklassare. Undersökningen bestod av fem olika 

klasser där eleverna sedan delades in i grupper. Den gruppindelningen som användes var 

beroende på om eleverna skulle arbeta individuellt eller samarbeta i grupper. Tre klasser 

arbetade genom traditionell matematikundervisning. Två klasser arbetade individuellt eller i 

grupp beroende vilken hastighet de arbetade i under matematikundervisningen. Studien 

påbörjades med ett förtest och under studien arbetade eleverna med så kallade Magic 

Triangle1. I Sears och Reagins (2013) resultat visade samarbetsgrupper i den traditionella 

undervisningsklassen på en förbättring medan den hastighetsanpassade samarbetsgruppen 

snarare visade på en försämring, i förhållande till de eleverna som arbetade individuellt. 

Resultatet visade att de elever som arbetade individuellt, i den hastighetsanpassade klassen, 

fick ett bättre resultat än de eleverna som arbetade i grupp.  

 

                                                
1 Ett matematikpuzzel som går ut på att eleverna ska placera ut siffrorna 1–6 runt om en triangel så att summan 

av siffrorna på varje sida om man plussar ihop dem blir densamma på alla sidor (Bilaga 3).  
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Sammanfattningsvis har forskningen visat på att elevernas förmåga att arbeta i grupp och 

samarbeta förbättrats genom att arbeta med problemlösning kooperativt. Elevernas 

problemlösningsförmåga har också enligt studierna förbättrats i och med ett kooperativt 

arbetssätt.    

5.3 Lärarens roll och utmaningar 

Hennessey och Dionigi (2013) intervjuade 12 grundskollärare från Australien angående deras 

förståelse kring kooperativt lärande. Detta i samband med upplevda faktorer som påverkar 

dess genomförande. Forskarna undersökte även utvecklingen av lärarnas kunskaper kring 

kooperativt lärande och hur de uppfattade samt hanterade olika situationer i klassrummet. I 

undersökningen deltog 12 lärare varav tre var män och nio var kvinnor. Lärarna hade olika 

erfarenhet av yrket mellan 1–16 års spann. I undersökningen använde sig Hennessey och 

Dionigi av semi-strukturerade intervjuer för att undersöka lärarnas kunskaper kring 

kooperativt lärande. Efter detta analyserades de inspelade intervjuerna där forskarna 

granskade vad lärarna besatt för kunskap kring kooperativt lärande. Hennessey och Dionigi 

(2013) kom fram till att av dessa tolv lärare hade endast två kunskaper kring kooperativt 

lärande som uppfyllde forskarnas kriterier. Resultatet visade att de hinder och problem som 

läraren stötte på hanterades samt skiljdes åt beroende på vilken kunskap läraren besatt kring 

kooperativa inlärningsfunktioner. Resultatet visade att lärarnas kunskap inom kooperativt 

lärande i klassrummet påverkade deras upplevelse och hantering av olika faktorer. 

Exempelvis elevernas ålder, storlek på klass, lärarkontroll och elevbeteende.  

 

En utmaning i arbetet med kooperativt lärande kan exempelvis vara vad Chans (2014) 

resultat visade. Chans resultat visade nämligen att sociala färdigheter var betydande i 

undersökningen för att kooperativt lärande skulle kunna ske. 

Om vi fokuserar på lärarens roll vid kooperativ inlärning är ett exempel på detta Wus et al. 

(2009) resultat som visade att elevernas prestationer förbättrades genom läraren sätt att ge 

elever mer tid, strategier och stöd vid undervisningen, vilket resulterade i att eleverna kunde 

förstå problemlösningsuppgifterna enklare. Mevarechs (1999) menar att kooperativt lärande i 

sig inte är tillräckligt för att höja elevernas matematiska prestation. Istället behövs enligt 
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Mevarech strukturering av grupper som arbetar metakognitivt, för att höja elevernas 

resonemangsförmåga på en högre nivå.  

 

För att sammanfatta avsnittet har dessa artiklars resultat visat att läraren har en betydande roll 

för elevernas utveckling av problemlösning genom kooperativt lärande. Lärare behöver 

fokusera på att planera och utföra sina lektioner på ett tydligt sätt. Vilket kan ske på ett 

enklare sätt om läraren är medveten om hur kooperativ inlärning fungerar innan. Läraren 

behöver exempelvis ha elevernas ålder, gruppernas storlek och elevernas sociala färdigheter i 

åtanke vid kooperativt lärande. 
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6. Diskussion 

I den här delen kommer vi diskutera våra frågeställningar utifrån artiklarnas resultat. Genom 

resultaten framgår det att kooperativ lärande påverkar elevernas problemlösningsförmåga.  

6.1 Elevers prestationsutveckling 

Forskningsartiklarna som granskats talar för att kooperativt lärande har en positiv inverkan på 

elevers problemlösningsförmåga. Hassan-Nejad et al. (2015) använde sig av problemkort vid 

problemlösning där ett av korten var anpassad för en mer avancerad nivå. Hassan-Nejad et al. 

kom fram till att elevernas prestation höjdes för både låg- och högpresterande. Detta genom 

att de lågpresterande eleverna kunde resonera med de högpresterande eleverna. Vår tolkning 

av detta är att lågpresterande elever kan få hjälp att se på uppgifter ur ett annat perspektiv 

genom högpresterande elever. Vygotskij och Cole (1978) menar att genom att elever får hjälp 

av en mer erfaren person får den lättare att utveckla sina kunskaper. De lågpresterande 

eleverna kan få enligt vår tolkning använda de högpresterande eleverna som en 

kommunikativ stötta. Då kan enligt oss de högpresterande eleverna användas som en brygga 

för de lågpresterande eleverna. Genom bryggan kan de lågpresterande eleverna gå från vad de 

nästan klarar av till att lösa och förstå problemet själva, tänker vi. Detta benämner den 

sociokulturella teorin som den proximala utvecklingszonen (Vygotskij & Cole, 1978). Även 

de högpresterande eleverna utmanades genom att de kunde använda sig av det mer 

avancerade problemkorten (Hassan-Nejad et al., 2015). Vi bedömer detta som framtida lärare 

att det är till både lärare och elevers fördel att vara utrustad med extramaterial på högre nivåer 

för elever som blir klara snabbt eller behöver extra utmaning. 

 

Mevarechs (1999) eftertester visade att gruppen som presterade bäst var den som arbetade 

metakognitivt. Eleverna i den strategiska gruppen presterade bättre än eleverna i gruppen som 

enbart fick en introduktion i kooperativt lärande. De lågpresterande eleverna presterade bäst i 

den metakognitiva gruppen och sämst i den grupp som enbart fick inlärning i olika strategier. 

De lågpresterande eleverna i den strategiska gruppen fick till och med ett sämre medelresultat 

än de lågpresterande i kontrollgruppen. Enligt vår tolkning är det viktigt att läraren inte bara 

undervisar olika lösningsstrategier. Läraren bör enligt oss istället ge mer stöd genom att låta 

eleverna reflektera kring sitt eget lärande. Det handlar enligt oss att man kan diskutera mer 
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kring en fråga och reflektera kring lösningar än att enbart försöka finna ett enkelt svar. Sjödin 

(1991) menar att samtidigt som elever utvecklas genom prestation i grupp är det viktigt att 

eleverna även utmanas individuellt. Detta för att utveckla elevernas förmåga att kunna 

förbättra sina matematikkunskaper.  

 

Webb et al. (2013) menar att elevernas engagemang i varandras idéer har en inverkan på 

elevernas prestationer. Webb et al. kom fram till att de elever som engagerat sig i andra 

elevers idéer visade på en högre prestation än de elever som inte var så engagerade i arbetet. 

De elever som låg på en hög nivå visade en hög prestation vare sig den andra eleven var 

engagerad eller inte (a.a.). Om elever arbetar i grupp menar Ahlström (1996) att de behöver 

delge sina egna erfarenheter och komma med förslag till lösning. Detta leder till att eleverna 

blir medvetna om sitt eget tankesätt och lär sig förstå andras tankegångar (Ahlström, 1996). 

Som tidigare nämnt anser vi att det är viktigt att eleverna får se på uppgifter ur en andras 

perspektiv för att utvecklas ytterligare. Även Mercer och Sams (2006) upptäckte att 

engagerade elever presterade bättre under lektionerna om eleverna arbetade kooperativt. Vi 

anser att elevernas engagemang är betydelsefullt för att upprätthålla ett samarbete. Detta 

genom att alla eleverna får känna sig sedda och vara en bidragande del till att arbetet utförs. 

Vi tänker även att uppgifterna är betydelsefulla för elevernas engagemang i grupparbetet. Det 

kan enligt oss handla om variationen på uppgifters svårighetsgrad. Sedan att uppgifterna 

behandlar olika teman kontinuerligt för att väcka elevernas olika intressen. Enligt Ahlberg 

(1991) behöver elever förstå att deras engagemang i grupparbetet är viktigt eftersom det är 

avgörande för inlärningen. För att grupparbetet ska bli produktivt behöver eleverna förstå 

målet med kooperativt arbete (Ahlberg, 1991). Wu et al. (2009) visade att eleverna som 

arbetade i grupper, med hjälp av studiens gruppaktivitet, ökade sina prestationer och resultat. 

Däremot menar Ahlberg (1991) att elevers prestation inom problemlösning inte kan förbättras 

automatiskt genom att elever arbetar i grupper eftersom det inte kan ersätta 

klassrumsundervisningen. Ahlberg (1991) talar istället för att kooperativt lärande kan vara 

användbart, men som ett komplement till en lärarledd undervisning. 
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6.2 Elevers samarbetsutveckling 

Tarim (2009) kom fram till att elever som arbetat med kooperativt lärande förbättrat sin 

samarbets- och problemlösningsförmåga signifikant jämfört med kontrollgruppen. Som 

enbart arbetade i grupper vid spelaktiviteterna. Tarims resultat visade även att eleverna i 

slutet av processen förbättrat sina färdigheter i att lyssna på lärarens instruktioner mer 

noggrant. Alla elever i studien var i slutet positivt inställda att arbeta med problemlösning i 

grupp (Tarim, 2009). I Chans (2014) studie visade resultatet att trots problem i samarbetet var 

även dessa elever generellt positiva till arbete kring kooperativt lärande. Genom kooperativt 

lärande ansåg eleverna att de fick mer kontroll och inflytande i sitt lärande samt hur de skulle 

utföra uppgifterna. Enligt Skolverket (2018) ska eleverna kunna ta ansvar och motiveras att 

vara aktiva och delaktiga i sin utbildning. Vi anser att genom att alla elever får uttrycka sin 

åsikt i grupparbetet bildas ett forum som öppnar upp för både diskussion och inflytande i sitt 

eget lärande. Det kan enligt Sahlberg och Leppilampi (1998) vara svårt att arbeta med 

samarbetsinlärning till en början eftersom eleverna är vana vid lärarledd undervisning. Det 

krävs att som lärare planera de första lektionerna noggrant (Sahlberg & Leppilampi, 1998). 

För att elever ska utvecklas i samarbetsgrupper krävs det enligt Ahlström (1996) att eleverna 

får uppmuntran och stöd från både sina klasskamrater och läraren.  

 

Sears och Reagin (2013) resultat visade att elever som arbetade genom traditionell 

undervisning presterade bättre om de arbetade i grupp. I den hastighetsanpassade 

undervisningen presterade däremot de elever som arbetade individuellt bättre än de som 

arbetade i grupp. Detta tänker vi kan vara ett tecken på betydelsen på utformning av grupper.  

Utifrån resultatet tänker vi att lärare bör forma grupper som består av elever som befinner sig 

på olika prestationsnivåer. Om samarbetet i dessa grupper fungerar tänker vi att det kan leda 

till att alla parter gynnas. Detta med tanke på att grupperna ur studien som presterade sämre 

var de som var sammansatta ihop på samma kunskapsnivå. Sjödin (1991) anser att en faktor 

som kan vara gynnsamt för problemlösning i grupp är att gruppen består av elever som har 

varierande kunskaper och färdigheter. Även Sahlberg och Leppilampi (1998) talar för att 

samarbetsgrupperna bör vara heterogena.  

 



26 

 

 

Yackel et al. (1991) visade att eleverna genom att arbeta tillsammans ges möjlighet till att se 

problemet från ett annat perspektiv. Eleverna ges också möjlighet att utveckla sina egna idéer 

genom att lyssna på och diskutera varandras lösningar. Webb et al. (2013) studie visade även 

att grupper har enklare att komma fram till en möjlig lösning om eleverna har diskuterat och 

lyssnat på varandras idéer innan. Utifrån dessa studiers resultat funderar vi på att även om det 

är positivt att arbeta på detta sätt vid problemlösning kan det likaså vara positivt vid övrig 

matematikundervisning. Detta kan exempelvis handla om att eleverna mitt under ett enskilt 

moment stannar upp och får diskutera och lyssna på andras idéer. Ahlström (1996) anser att 

arbete i grupp är positivt eftersom elever då behöver delge sina egna erfarenheter och komma 

med förslag till lösning. Ahlström anser också att ur en idé kan nya idéer uppkomma i 

gruppen vilket för arbetet framåt. Vidare menar Yackel et al. (1991) att arbete i grupp även 

kan hjälpa eleverna hitta verktyg att upptäcka och analysera felaktiga lösningsmetoder.  

6.3 Lärarens roll och utmaningar 

Hennessey och Dionigi (2013), i vars studie lärare intervjuades insåg att få lärare från studien 

besatt kunskap kring kooperativt lärande. Det ledde till att hinder och problem som läraren 

stötte på hanterades väldigt olika beroende på kunskapen kring kooperativa 

inlärningsmetoder. Intervjuerna visade att lärarnas kunskap inom kooperativt lärande i 

klassrummet påverkade deras upplevelse och hantering av olika faktorer. Exempel på faktorer 

är elevernas ålder, storlek på grupperna, lärarkontroll och elevbeteende. Lärarna som hade 

begränsad kunskap kring kooperativt lärande såg potentiella svårigheter med att arbeta 

kooperativt med yngre elever. Exempelvis var de oroliga över elevers förmåga att arbeta med 

samma uppgift och att samarbeta (Hennessey & Dionigi, 2013). Från vad vi upplevt vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen samt vad Hennessey och Dionigi kom fram till anser vi att 

det är viktigt att även yngre elever får testa på arbete med kooperativt lärande. Utifrån 

resultatet tänker vi att lärare bör arbeta med kooperativt lärande kontinuerligt vilket troligtvis 

gör att även läraren utvecklas på vägen. Lärarna i studien som inte var besatt kunskap om 

kooperativt lärande förutspådde svårigheter att arbeta kooperativt med yngre elever. Vi tänker 

dock att om läraren inte är påläst inom kooperativt lärande spelar det inte någon roll om 

eleverna är sju eller sjutton år.  
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Något som Chans (2014) studie visade var att elevernas sociala färdigheter var betydande i 

undersökningen för att eleverna skulle kunna arbeta kooperativt. Detta kan enligt oss bli en 

utmaning både för elever och lärare vid problemlösning i grupp. Detta på så sätt att eleverna 

måste våga uttrycka sig i gruppen och att alla medlemmarna ges utrymme i diskussionerna. 

För läraren kan det enligt oss bli en utmaning på så sätt att läraren behöver känna till 

elevernas sociala färdigheter vid gruppindelningen exempelvis. Alla elever måste känna att 

de kan uttrycka sig i gruppen (Ahlström, 1996). En viktig faktor som påverkar elevernas 

inlärning är enligt Sahlberg och Leppilampi (1998) relationerna mellan läraren och eleverna, 

men även det sociala samspelet mellan eleverna. Läraren behöver ha elevernas sociala 

färdigheter i åtanke när hen sätter ihop grupper för att kunna ge alla elever möjlighet till 

utveckling (Sahlberg och Leppilampi, 1998). Bildning av grupper genom lottning har också 

visat sig vara en bra metod (Sahlberg & Leppilampi, 1998). För att skapa en god diskussion 

inom grupperna bör problemen enligt Ahlberg (1991) vara formulerade på så sätt att de 

bjuder in till samtal. Ju mer öppna problemen är desto mer öppnar de upp för möjligheter 

inom gruppen genom kommunikation och samarbete (Ahlberg, 1991). Det är även av vikt att 

blivande lärare varierar problemtyperna eleverna arbetar med eftersom alla elever besitter 

olika erfarenheter, förutsättningar och intressen (Ahlström, 1996). Det Sahlberg och 

Leppilampi (1998) vill se i väl fungerande samarbetsgrupper är; att eleverna arbetar 

koncentrerat och nära varandra. Även att de hjälper varandra, delar ansvaret och använder 

gemensamt material för att hitta en lösning (Sahlberg & Leppilampi, 1998).  

 

Mevarechs (1999) studie kom fram till att elever behöver strukturer och vägledning för hur de 

ska arbeta med kooperativ lärande för att lösa problem. Detta ger även den sociokulturella 

teorin exempel på, där de talar om kommunikativa stöttor (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Kommunikativa stöttor går ut på att läraren ger vägledning och ledtrådar för att eleverna 

lättare ska klara sig på egen hand vid problemlösning (Woolfolk & Karlberg, 2015). Om 

eleverna får stöttning vid uppgifter kan eleverna få med sig verktyg som kan nyttjas till andra 

uppgifter, tänker vi. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det är viktigt att eleverna får tydliga 

ramar och en tydlig struktur vid bearbetning av problemlösningsuppgifter. Genom detta ser vi 

på kooperativt lärande som att läraren alltid behöver ha struktur i åtanke eftersom det senare 

kan hjälpa eleverna i vidare uppgifter. 
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Den grupp i Mevarechs (1999) studie som visade på bäst resultat var som tidigare nämnt i vår 

resultatdel, den metakognitiva gruppen. Det var den grupp som arbetade med problemlösning 

genom att svara på tre frågor till varje uppgift för att få en djupare förståelse och komma fram 

till en mer utförlig lösning. Denna metakognitiva gruppen visade sig vara gynnsam för 

eleverna, oavsett vilken prestationsnivå de befann sig på. Detta tolkar vi som att det är 

betydelsefullt att inte enbart undervisa och/eller modellera med olika lösningsstrategier. Utan 

att även ge eleverna mer struktur och underlag med hjälp av att de får reflektera gentemot de 

frågor som ställts. Skolforskningsinstitutet (2017) har beskrivit några verktyg som läraren kan 

använda för att stödja elevernas deltagande i utforskande samtal. Exempelvis kan läraren 

ställa öppna frågor, lyssna noga på eleverna och ta tillvara på deras idéer samt att uppmuntra 

elevernas engagemang i varandra idéer (a. a.). Liksom Mevarechs (1999) studie menar även 

Wu et al. (2009) att eleverna presterade bättre när läraren gav dem mer tid, strategier och mer 

stöd. Utifrån detta tänker vi att kooperativt arbete inte bör äga rum vid tidsbrist, detta för att 

eleverna ska få den stöttning som hjälper deras utveckling.  
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7. Slutsatser 

Efter att ha analyserat artiklarna tillsammans med litteraturen drar vi slutsatsen att kooperativt 

lärande kan vara en positiv inlärningsmetod vid problemlösning inom matematik. 

 

Genom att arbeta kooperativt krävs en hel del ansträngning från lärarens sida eftersom elever 

inte kan arbeta i grupp utan direktiv och tydlighet. Läraren behöver ha kunskap kring 

kooperativt lärande samt ämnet innan eleverna påbörjar arbetet i klassrummet. Det är viktigt 

att vi som blivande lärare ser skillnad på samarbetsinlärning och kooperativt lärande. Det 

eftersom kooperativt lärande bara är en undervisningsmetod till samarbetsinlärning. Därför 

drar vi slutsatsen att lärarens roll i klassrummet är en viktig pelare vid elevernas utveckling i 

problemlösning. 

 

Vi drar även slutsatsen att elevernas problemlösningsförmåga stärks när de får arbeta 

kooperativt med varandra. Då eleverna ges möjlighet till att se problemlösningar ur andras 

perspektiv kan deras egna reflektioner och tankar ändras. Eftersom eleverna får möjlighet till 

detta kan de utveckla sina egna lösningar men även att de kan lära av varandra. 

7.1 Slutsatser för vår framtida undervisning 

Genom att arbeta med att granska forskning kring kooperativt lärande i undervisningen har vi 

kommit fram till flera punkter som är användbara för oss i vår framtida undervisning. 

Kooperativt lärande har exempelvis visat oss att elevers utveckling i problemlösning 

resulterat i bättre resultat och högre prestationer oavsett kunskapsnivå. Exempelvis genom att 

elever delger sina kunskaper och erfarenheter med varandra sker ett samspel mellan dem. 

Eleverna kan därefter ta del av varandras idéer och samarbeta vilket även är viktigt för 

framtida syften. Som lärare kan man då direkt se elevernas tankar när de diskuterar med 

varandra vilket är viktigt för vidare bedömning av eleverna. Elevernas tankar ger läraren en 

chans att även kunna hjälpa till när problem uppstår. Vi kommer som lärare behöva ge 

eleverna tid att lösa uppgifterna men också stöd och råd.  
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7.2 Vidare forskning 

För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka mer om lärarnas intresse, 

kompetens och arbete med kooperativt lärande och vad detta kan ge för elevernas 

matematiska utveckling. Det kan även vara intressant att studera fler elever i de lägre 

skolåren med tanke på att majoriteten av forskningen är gjord på äldre elever. 

 

Genom vidare forskning anser vi också att det skulle vara intressant att undersöka mer kring 

kooperativt lärande. Forskning visar att mellan åldrarna sju-nio är forskningen begränsad 

vilket leder till att det går utanför vår yrkesprofession. Vid vårt framtida produktionsarbete 

får vi själva uppleva hur kooperativt lärande fungerar i praktiken. Även att det är en process 

som kan följas under en längre period. Då får vi vidare se utvecklingen av kooperativt lärande 

och om det kan vara en positiv faktor i undervisningen för våra elever i årskurs 1–3. 
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8. Avslutande reflektion 

I denna litteraturstudie har vi kommit fram till att kooperativt lärande genom granskad 

forskning tytt på att de flesta elever gynnas av denna typ av arbetsmetod. Vid problemlösning 

inom matematik har de elever som prövats på kooperativt lärande ökat sina prestationer. 

Exempelvis visade forskningen att lågpresterande elever utvecklas mer vid arbete i grupp där 

eleverna är på olika prestationsnivåer. Lågpresterande elever utvecklades när de fick delta i 

diskussioner och visa sina lösningar för gruppmedlemmarna. Forskningen visar även att 

högpresterande elever utvecklades när de deltog och engagerade sig i andra elevers ideer vid 

problemlösning i grupp. 

 

Forskningen pekade även på vilka utmaningar elever och lärare kan stöta på i arbetet med 

kooperativt lärande. Detta kan exempelvis vara svårigheter vid samarbete vid 

gruppsammanhang. Det kan handla om att eleverna är på olika nivåer vilket leder till att 

läraren behöver ha i åtanke att elever behöver utmanas på sin nivå. Forskningen kom fram till 

lärare exempelvis behöver tänka på elevers sätt att kunna komma överens för att samarbetet 

ska fungera. Elever behöver även ha särskilda sociala färdigheter för att stärka samarbetet 

mellan eleverna. Slutligen kom forskningen fram till att lärarnas kunskap kring kooperativt 

lärande är en viktig faktor för att eleverna ska få chans att utvecklas. 
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Bilaga 1 

Mitt och Lovisa Freidenvalls litteraturstudie genomfördes mestadels tillsammans. Vi läste 

artiklarna enskilt och sammanfattade dessa kort. Efter det valde vi tillsammans ut de artiklar 

som vi skulle använda i arbetet. I bakgrunden har vi delat in rubrikerna tillsammans och 

sedan delat upp skrivandet. Resultatdelens rubriker har vi diskuterat och beslutat tillsammans. 

Vi har båda läst alla artiklar och vi har delat upp skrivandet. Rubrikerna i diskussionsdelen 

har vi också diskuterat och beslutat tillsammans. Vi har både delat upp skrivandet och skrivit 

tillsammans. Vi har under arbetets gång stött lite problem, exempelvis till en början innan vi 

hade bestämt den slutgiltiga inriktningen på arbetet. Vi har arbetat ihop när vi stött på 

problem och samarbetet har fungerat bra.  

 

 

 

Bilaga 2 

Jag och Caroline Öhman har under denna litteraturstudie arbetat tillsammans större delarna 

av tiden. Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som läser till grundskollärare, F-3 

som inriktning. När vi valde ut artiklarna läste vi dem först enskilt och därefter valde vi ut de 

relevanta artiklarna tillsammans. Bakgrunden är indelad på det sättet att vi valt rubrikerna 

tillsammans och därefter kunnat skriva enskilt uppdelning. Vi har läst varandras delar hela 

tiden för att kunna komma fram till gemensamma beslut. Resultatet har vi först delat upp 

beroende på vilka artiklar man läst eller fokuserat på. Därefter beslutade vi tillsammans vilka 

teman artiklarna passade bäst samt kollat igenom vad den andra parten har skrivit. Under 

diskussionen arbetade vi fram innehållet i texten tillsammans och diskuterade med varandra. 

Detta för att lättare kunna problematisera texten. Vi har kompletterat varandra bra eftersom 

den ena är bättre på att exempelvis söka referenser eller artiklar och den andra skriva/läsa 

fort. Däremot har båda parterna varit delaktiga vid alla beslut och ändringar i texten. 

Förövrigt har samarbetet fungerat bra. 
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Bilaga 3 

Nedan presenteras The Magic Triangle Puzzle ur Whitin och Whitin (2004) vilket är ett 

matematiskt pussel. 

 
 

 

 

 

 


