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BAKGRUND: Valet av undersökningsområde bygger på att den forskning som har 

refererats i den kurslitteratur som använts under min utbildning 
trycker på att samarbete är bra för kunskapsinlärning. Ytterligare 
forskning inom området visar att det finns hinder för att genomföra 
undervisning byggd på samarbete mellan eleverna. Tidigare genom-
förda studier visar att enskilt arbete och kommunikation styrd av pe-
dagogen är vanligare förekommande än samarbete elever emellan i 
undervisningen. 

 
SYFTE: Syftet med min undersökning är att se på vilket sätt pedagoger anser 

att samarbete elever emellan påverkar elevers inlärning i matematik.  
 
METOD:  Undersökningen är en kvalitativ studie där pedagogers tankar om 

elevsamarbete har indelats i olika kategorier. Tidigare forskning 
inom området ligger till grund för undersökningen som bygger på 
intervjuer med fem pedagoger som undervisar matematik för årskurs 
tre.  

 
RESULTAT: Resultatet visar att de integrerade pedagogerna anser att samarbete 

mellan elever är bra för kunskapsinlärningen i matematik. Flera av 
pedagogernas tankar om varför samarbete är bra för eleverna över-
ensstämmer med den tidigare forskningen. De svårigheter  som den 
tidigare forskningen visar på är hinder som pedagogerna inte själva 
tar upp. Pedagogerna ger andra förslag på hinder som kan finnas för 
att använda elevsamarbete i undervisningen.  
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1. Inledning 
Under min pågående utbildning till lärare på Högskolan i Borås talas mycket om samarbete mellan 
elever i undervisningen. Det sägs att gemensamt arbete och möjligheter till intressanta diskussioner 
utvecklar och bidrar till elevers egen kunskapsutveckling. I diskussionerna som förs kring detta mel-
lan studenter och personal i anknytning till utbildningen, anses detta gälla alla skolämnen och inte få 
utvalda sådana. I detta arbetet kommer jag enbart att belysa frågan utifrån matematikämnet. 
 

I kursplanen för matematik under ämnets syfte och roll i utbildningen står det: 
Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommu-
nicera med matematikens språk och uttrycksformer.  (Grundskolan: kursplaner och betygskrite-
rier 2000) 
 
Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i 
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insik-
ter och lösningar på olika problem. (Grundskolan: kursplaner och betygskriterier 2000) 
 

Ute på skolorna där jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning (VFU)  har jag upplevt det som 
att samarbete och samtal mellan elever förekommer mycket sällan. Det har känts som att många lära-
re inte förstår varför elever skall samarbeta, eller vet hur de ska få in det i sin undervisning på ett bra 
sätt. Många av de situationer där jag bevittnat samtal i matematikundervisningen består i att läraren 
berättar något för eleverna eller förhör dem på deras kunskaper genom att ställa frågor. I övrigt så 
verkar den större delen av matematikundervisningen ägnas åt enskilt arbete genom att lösa uppgifter 
i en matematikbok. Då och då förekommer problembaserade uppgifter och under dessa tillfällen är 
samarbete där eleverna samtalar med varandra betydligt vanligare än i den vardagliga matematikun-
dervisningen. Jag är därför intresserad av både förekomsten av samarbete mellan elever i undervis-
ningen men också förekomsten av samtal och diskussion med tanke på om den är befintlig vid ma-
tematikboksräknande. 

 

Syfte 
Jag skall undersöka  om pedagogerna ute på skolorna tycker att samarbete är en bra inlärningsmetod 
i matematikundervisningen. I sådana fall där de tycker att det är bra skall jag också ta reda på varför.  
  
Syftet med min undersökning är att se på vilket sätt pedagoger anser att samarbete elever 
emellan påverkar elevers inlärning i matematik.  
 
Frågeställningar  
Anser lärare att eleverna skall samarbeta i matematikundervisningen? 
Använder lärarna samarbete för att det är ett lustfyllt arbetssätt, för att det ger viktiga kunskaper, 
eller både och? 
Anser lärarna att elevernas sociala status i klassen påverkar samarbetsmöjligheterna?  
Hur mycket anser lärarna att samarbete mellan eleverna bidrar till deras inlärning? 
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2. Bakgrund 
I avsnittet belyses, med hjälp av tidigare forskning, samarbete mellan elever utifrån två synvinklar. 
Den första tar upp varför elever bör samarbeta för att utvecklas. Den andra tar upp ett par av de even-
tuella hinder som kan finnas för samarbete i skolundervisningen, samt synpunkter på varför samarbe-
te i skolundervisningen kan vara föga förekommande. Avsnittet tar också upp tidigare studier gjorda 
inom området men visar inte alltid studiernas resultat utan snarare vad den som genomfört studien 
har för tankar. 

2.1 Vikten av kommunikation i undervisningen 
Enligt Lars Mouwitz, Göran Emanuelsson och Bengt Johansson Myndigheten för skolutveckling 
(MSU 2003, s. 12 ) kommer en klassrumsmiljö där det i gemenskap talas matematik, och där argu-
ment vägs mot varandra, att stödja skolans arbete med att utveckla elevers demokratiska kompetens. 
Utöver det påtalas att matematikdidaktisk forskning visar att undervisning där kommunikation bidrar 
till förståelse, och där ett engagemang bildas genom argumentation är effektivare än den traditionella 
undervisningen (MSU 2003) 
 
Fil. dr. Ann Ahlberg (1995, ss. 53,54) menar att matematiken är ett kommunikativt ämne och att dis-
kussioner därför borde vara ett naturligt inslag i undervisningen. Kommunikationen är ett verktyg för 
att utveckla kunskaper, inte för att överföra dem. Om eleverna ges möjligheter att lyssna till andras 
lösningar så skapas en större förståelse för problemets innebörd samtidigt som den som talar ökar för-
ståelsen för sina egna tankegångar. Eleverna kan också uppmärksammas på att det ibland kan finnas 
enklare och bättre sätt för att nå en lösning än den de själva tänkt. 
 
Ahlbergs tankar stämmer överens med psykologen Lev Vygotskijs då han säger att samarbete i små-
grupper skulle  underlätta för elevernas begreppsbildning (Ahlberg 1995, ss. 42-44). Genom att ta del 
av andras synpunkter på hur ett problem kan lösas och delge sina egna tankar kan de utnyttja hela 
gruppens kompetens och åstadkomma mer än på egen hand. Diskussionen leder till att eleven kan ta 
hjälp av gruppens lösning och de andras tankar vid problemlösning på egen hand. Det skulle också 
motverka att eleven såg på lärarens sätt att lösa problemet som det enda rätta och vägra ta till sig 
något annat som kanske skulle vara mer förståeligt för henne/honom. 
 
Utvecklingspsykologen Jean Piaget (Barnes 1978, s. 96) tar tankarna steget längre och hävdar att 
barn inte har någon egen reflektionsförmåga för att kritiskt granska sitt eget tänkande. Han menar 
därför att barn behöver diskutera med någon annan för att se sitt eget tänkande genom en annans 
ögon. Detta menar Piaget krävs för att barnet skall kunna bygga upp teorier som är hållbara. 
 
Elever behöver både talet och skriften för att anpassa kunskapen de tar in i skolan till sina egna syf-
ten och sin egen vardag (Barnes 1978, s. 20). Han menar på att detta gäller i alla ämnen och då också 
i matematiken där symbolspråket är det ledande. Talet och skriften kan användas för att tydligöra 
tidigare erfarenheter och på så sätt använda dessa för att lösa nya problem. ”Om vi vet vad det är vi 
vet, kan vi förändra det” (Barnes 1978, s. 20). 
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Forskaren Gudrun Malmer (1990, s. 39 ) anser att det skrivna språket är överlägset det talade då tan-
karna finns kvar och det är enkelt att gå tillbaka för att se sin egne tankestruktur. Då det skriftliga 
språket tydliggör tankarna anser Malmer att det är lättare att finna eventuella fel i t.ex. en problem-
slösning, och korrigera dem. Hon anser att språket, både det talade och det skrivna i matematik hjäl-
per barnet komma underfund med vad det vet och också hur det vet det. 
 

Språket är ett nödvändigt medel att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar om 
matematiska förhållanden. Det har av det skälet stor betydelse för inlärningen, varför man bör 
ägna betydligt mera tid åt detta moment än vad som vanligen sker (Malmer 1990, s. 41). 

 
Att talet och den löpande skriften1 används så lite i matematikundervisningen gör att det matematiska 
språket av många elever ses som en form av skolspråk. Det är då svårt att förstå och problematiskt att 
koppla samman med vardagliga situationer menar Malmer (1990, ss. 39-41). 
 
 
Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (MSU 2003) sammanfattar vikten av kommunikation i mate-
matikundervisningen med: 

 
Matematisk problemlösning innebär att eleven tränas i att strukturera sitt eget tänkande och att 
argumentera för sina idéer och lösningsförslag muntligt och skriftligt. Dessa övergripande kog-
nitiva och kommunikativa färdigheter har ett värde långt utöver matematikkunnandet som så-
dant. Den ökade tilltron till den egna förmågan hos en elev som på detta sätt bearbetat, diskute-
rat och löst matematiska problem leder också till att eleven kommer att känna sig mer motive-
rad och kapabel att ta itu med andra problemställningar i vidare mening inom skola, samhälle 
och yrkesliv (MSU 2003, s. 11) 

 

2.2  Hinder för att skapa kommunikation i undervisningen 
Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (MSU 2003, s. 8) menar att vi i dagens samhälle behöver en 
högre matematisk kompetens för att lösa vardagliga problem än under tidigare år. Detta beror på 
mängden av information som vi dagligen tar del av genom olika former av media och marknadsfö-
ring. Mouwitz, Emanuelsson och Johansson anger att alla elever skall ges möjlighet att skaffa sig 
sådana matematiska kunskaper att de kan kritiskt granska informationen de matas med. Vidare menar 
de att grundskolan och gymnasieskolan skall ge eleverna matematiska kunskaper som är till nytta 
även i andra ämnen och för vidare studier (MSU 2003).  
 

Demokratisk kompetens: För att individen ska kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle 
krävs goda kunskaper i matematik, dels för att kunna förstå och diskutera samhällsproblematik 
inom t.ex. ekonomi och politik, dels för att få en bild av det matematiserade samhället. En del 
av den demokratiska aspekten är att alla samhällsmedborgare har rätt att få lära väsentlig ma-
tematik, inte bara en utvald elit 
(MSU 2003, s. 21). 

 
För att uppnå detta och för att vara delaktig i samhällets utveckling har kraven på användandet av 
kommunikation och problemlösning i matematikkurserna höjts. Genom att kraven på kommunika-
tion, för att uppnå förståelse, har ökat och tar större del av den tänkta matematikundervisningen än 
tidigare, har också betoningen på mekanisk räkning minskat. Detta har enligt Mouwitz, Emanuelsson 
och Johansson (MSU 2003) lett till stora problem i utbildningen då många elever inte når de mål som 
satts upp. 

                                                       
1 Skrift som innebär en sammanhängande text om än en kort sådan. 
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Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (MSU 2003)  påpekar att de mål som idag står i läroplaner 
och kursplaner för matematikundervisningen står i strid med den traditionella undervisningen. Detta 
skulle kunna vara en bidragande faktor till de problem med måluppfyllelse som uppstått. Den tradi-
tionella matematikundervisningen som bygger på skriftliga beräkningar efter bestämda regler och 
former upprätthålls av lärare. Detta görs genom att lärare bestämmer undervisningens innehåll och 
tillvägagångssätt, ibland i strid med nuvarande syften. Tillsammans med en ålderdomlig styrning, en 
kvantitativ bedömningsmetod och ett läromedelsberoende bidrar till den långsamma utvecklingen 
inom matematikundervisningen. (MSU 2003)  
 
Fil. dr. Olga Dysthe (1996) menar att även om strävan i Sverige efter en undervisning som baseras på 
dialog i klassrummet varit god, så kan vi nå ännu längre. Det traditionella skriftliga läxförhöret har 
ersatts med muntligt samtal, men där samtalet tyvärr domineras helt av läraren. Det innebär att det 
muntliga förhöret i sig inte skiljer så mycket från det tidigare, skriftliga. De syftar båda till att eleven 
skall ha memorerat kunskap som den sedan kan återge utan någon egentlig förståelse för kunskapens 
innebörd. Elevens roll i ett sådant förhör bygger enbart på att fylla ut de tomrum som läraren lämnar. 
Istället menar Dysthe att det i klassrummet bör föras en öppen dialog mellan läraren och eleverna där 
en djupare förståelse och mening bakom den memorerade kunskapen kan bildas (Dysthe 1996).  
 
En av svårigheterna med att forma en öppen dialog i klassrummet menar pedagogikprof. Ulf Lund-
gren (Dysthe 1996, s. 224) är att lärare behöver släppa ifrån sig lite av den kontroll de annars har. 
Dysthe menar dock att det kan göras så pass små förändringar i undervisningen för att skapa en 
klassrumsmiljö med en öppen dialog att lärare inte behöver släppa sin kontroll. Hon påpekar också 
att det krävs en kunskap för hur dessa förändringar kan göras för att lyckas genomföra det på ett bra 
sätt (Dysthe 1996, ss. 224,225).  
 

2.3 Tidigare studier 
Ahlberg (1995, ss. 30,31) hänvisar i sin genomgång av tidigare forskning till Lauren Resnick som 
menar att matematiken i skolan enbart handlar om ett individuellt tänkande. Hon anser att undervis-
ningen i matematik istället bör fokusera på att stämma överens med den problemlösning eleverna 
stöter på i vardagen. Den stora skillnaden mellan skolans undervisning och elevernas vardag är att 
eleverna, i vardagen, tar hjälp av andra och av aktuella hjälpmedel för att förstå och lösa problem 
medan de i skolan arbetar enskilt. 
 
Detta synsätt stärks av Ljung (Ahlberg 1995, s. 34) som i en nationell utvärdering uppger att hela 76 
% av eleverna i årskurs fem säger att de nästan bara räknar enskilt under lektionstid. Ljung menar att 
den förståelse som borde skapas inom matematiken förbises i skolan. Ett sätt att förändra detta skulle 
vara att ge eleverna tillfälle för diskussion och reflektion över vad de gör. Ljung anser också att ma-
tematiken i skolan bör knyta an till elevernas vardagsvärld för att skapa större förståelse.  

I de grupparbeten som pedagogikforskaren Douglas Barnes (1978, ss. 71,72) har studerat fann han 
att eleverna använde sig av två olika förhållningssätt (det öppna och det slutna förhållningssättet).  
Han anser själv i sin studie att det mest framgångsrika är det öppna förhållningssättet. Det innebär att 
eleverna i gruppen är öppna mot varandras förslag vilket leder till diskussioner och antaganden. Dis-
kussionerna blir ofta långvariga då de försöker organisera sina idéer och uppslag. Det öppna förhåll-
ningssättet leder till ett omfattande samarbete där eleverna utnyttjar varandras inlägg genom att själ-
va utvidga eller modifiera dem. Eleverna arbetar också för att genom diskussion reda ut eventuella 
tvister sinsemellan. I det slutna förhållningssättet förekommer sällan en öppen diskussion kring äm-
net eller frågan som ålagts eleverna. Gruppen strävar efter att lösa uppgiften de fått snabbt, smidigt 
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och problemfritt. De inlägg som görs av individer i gruppen accepteras eller avisas av de andra (i 
gruppen tar man inte åt sig andras inlägg genom att utveckla eller modifiera dem)  
(Barnes 1978, ss. 71,72).   
 
Webb (Ahlberg 1995, s. 57) säger att metoder och mätinstrument för att sammanställa forskningen 
kring inlärningen i grupparbeten är så pass outvecklade att det är svårt att avgöra vad resultatet blir. 
Han hävdar ändå att inlärningen blir minst lika bra vid grupparbete som om eleven hade arbetat en-
skilt, kanske till och med lite bättre.  
 
Universitetslektorn Jan Wyndhamn (1995, s. 1) har i sin studie observerat hur lärare och elever 
kommunicerar i matematikundervisningen. Tyngden i hans studie ligger på att se hur läraren sätter in 
det matematiska innehållet i ett sammanhang och hur den sociala ojämlikheten i kommunikation 
mellan lärare och elever hanteras. I sin ämnesteoretiska bakgrund till studien förklarar Wyndhamn att 
lärare måste omstrukturera uppgifter de presenterar i klassen, till ett för eleverna begripligt språk. 
Detta kan ske på två sätt. Det ena innebär att eleverna får en uppgift att lösa med förutbestämda reg-
ler och matematiska formler för att nå det rätta resultatet. Det andra är att uppgiften presenteras på ett 
sådant sätt att eleverna kan diskutera runt den och på så sätt resonera sig fram till en tänkbar formel 
för att lösa uppgiften. Han menar också att kommunikationen kan ses som ett redskap för reflektion 
över det redan tänkta. 
 
Liksom Wyndhamn (1995, s. 1) menar att en matematisk formel visar vägen till svaret på ett pro-
blem anser Fredrik Brink (2007) att en uppdelning av en uppgift till mindre frågor med självklara 
svar är ledsagande för eleverna. Han påpekar dock att sådant ledsagande är effektivt men kan inne-
bära att eleverna inte förstår innebörden av det de räknar ut. Han menar också att det är viktigt att 
varje elev får samtala kring olika lösningar för att skapa ett förtroende för sitt eget kunnande. 
 
I Wyndhamns (1995, ss. 19-22) studie kom han fram till att det oftast är läraren som styr kommuni-
kationen och för den framåt genom att ställa frågor till eleverna. Enligt Brink (2007) skapar eleverna 
då ingen tilltro till sin egen kunskap.  
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3. Teoretisk ram 
Sociokulturellt perspektiv 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om hur individer, organisationer och samhälle ut-
vecklar, återskapar och håller aktuella kunskaper och färdigheter vid liv  
(Säljö 2000). 
 
Professorn Roger Säljö (2000, s. 37) skriver att kommunikationen är central i människors lärande. 
Det är genom kommunikation som människor tar del av varandras tankar och idéer och på så sätt 
hela tiden bygger ut sin egen kunskapsvärld. Vygotskij (2001) säger att eleven  genom kommunika-
tion och interaktion med andra människor, som kunskapsmässigt ligger längre fram, kan utveckla sin 
egen förmåga. När det gäller att kommunicera med tal och skrift överensstämmer Säljös och Vygots-
kijs tankar då de båda anser att det talade och skrivna språket är det som tydliggör tanken. De menar 
att utan språket skulle inte tanken utvecklas. Detta för att varje barn behöver någon form av symbol 
för de saker som de hela tiden upptäcker omkring sig.  
 
Vårt lärande är också beroende av den kultur vi lever i och den historia som kulturen bär med sig. 
Tillgången till kunskap och information är idag mycket större än vad den var för bara 20 år sedan. Vi 
har genom teknisk utveckling ökat tillgängligheten av information och också pressen av att bära kun-
skap. Detta är skrivit ur ett västerländskt nutida perspektiv. Ser vi till kulturer där talspråket är myck-
et viktigare  än skriftspråket finns ett högt krav på att memorera den kunskap du är i behov av. I des-
sa kulturer liksom i vår historia finns inte möjligheten att ta reda på information vid den tidpunkt du 
behöver den (Säljö 2000). 
 
I skolans verksamhet förmedlar man kommunikativa färdigheter genom att tala, läsa, skriva och räk-
na. Genom dessa samspel kan individer ta del av varandras kunskaper och knyta dem till sina egna 
(Säljö 2000). Lärandet är självklart inte enbart knutet till institutioner som skolverksamheten, utan 
sker också i interaktion mellan människor i vardagen där det övergripande syftet inte är inlärning. I 
varje situation där interaktion förekommer finns en möjlighet att en individ eller grupp tar med sig 
kunskap som de kommer att använda i en framtida situation. Det är detta som kan betecknas som 
lärande (Säljö 2000). 
 
Oavsett om kunskapen förmedlas muntligt eller via skriftliga kanaler bygger den på kommunikation 
och ofta viss interaktion mellan människor. Det är detta som är centralt i min undersökning som syf-
tar till att påvisa kommunikationens betydelse för lärande. 
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4. Metod 
Avsnittet är indelat i två delar (kvalitativ metod och datainsamlingsmetod). Den första belyser den 
forskningsmetod som har använts, för att ge en ram för insamling och bearbetning av studiens mate-
rial, och sätter den i relation till en annan valbar forskningsmetod (den kvantitativa). Den andra bely-
ser den valda insamlingsmetoden (riktad öppen intervju), den tar också upp två andra former av in-
tervjuer (öppen intervju och strukturerad intervju).   

4.1 Kvalitativ metod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod då min undersökning går ut på att se hur en viss fö-
reteelse (i detta fallet samarbete i matematikundervisningen) uppfattas av pedagoger. Genom att an-
vända en kvalitativ metod får jag ett resultat där jag kan se vad pedagogerna anser att samarbete har 
för effekt på elevernas inlärning. Om syftet hade varit att se till hur stor påverkan samarbete mellan 
eleverna har på deras utveckling i matematik så skulle den kvantitativa metoden lämpa sig bättre.  
 
I den  kvalitativa metoden karaktäriseras eller gestaltas en företeelse för att beskriva dess egenskaper 
(Larsson 1986).  I vissa fall kan också flera olika företeelser äga rum och då behövs en förmåga att 
kunna se vad var och en av företeelserna innebär samt vad de får för betydelse tillsammans. Företeel-
sernas gemensamma betydelse kan vara något helt annat än vad de var för sig visar på (Starrin & 
Svensson 1994). Den kvalitativa ansatsen måste därför innehålla ett stort mått av flexibilitet för att ge 
utrymme åt de olika betydelserna (Backman 1998, s. 50). De olika betydelserna skall placeras in i 
olika kategorier som beskriver dess innebörd. Detta innebär att kategorierna skapas efter de olika 
betydelser som uppfattas och inte att företeelser uppfattas efter redan förutbestämda kategorier (Lars-
son 1986).  Backman (1998) menar därför att det är viktigt att använda sig av öppna sinnen vid utfö-
randet av en kvalitativ analys. Detta eftersom det krävs en föreliggande datainsamling innan några 
hypoteser kan bildas. Det kan således inte finnas förutfattade meningar om resultatets utfall som kan 
komma att påverka uppfattning av de studerade företeelsernas betydelse (Backman 1998). 
 
Den kvantitativa går i motsats till den kvalitativa ut på att först forma en hypotes och sedan se om 
den håller i verkligheten. På så sätt innebär det att den kvantitativa metoden söker efter företeelser 
som kan ses som antingen sanna eller falska och placera in dessa i redan förutbestämda kategorier 
(Larsson 1986). Backman (1998, s. 47,48) menar att i den kvalitativa metoden är individerna en del 
av dess omgivning medan den kvantitativa metoden särar på individen och dess omgivning. Detta 
innebär att den kvalitativa metoden ser på hur individer påverkar sin omgivning.  En övervägande 
skillnad är också att den kvantitativa metoden ofta utmynnar i resultat som sammanställs med hjälp 
av siffror och diagram medan det i den kvalitativa metoden oftast används resultatsammanställningar 
som byggs av text. 
 
De generella datainsamlingsmetoderna för kvalitativ metod är intervju, observation, brev och bilder 
samt kombinationer av dessa. I användandet av ett kvalitativ perspektiv kan också övriga datainsam-
lingsmetoder användas så som enkät och olika tester men det är ovanligt förekommande (Backman 
1998, s. 31). 
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av intervjuer för att samla in data till undersökningen. Intervjuer var ett självklart 
val då jag ville ge de som ingick i undersökningen möjlighet att ge långa svar och även ge mig möj-
lighet att ställa följdfrågor. Jag ville också ha möjlighet att ställa följdfrågor som inte var tänkta från 
början men som kanske kan bidra till ett mer djupgående svar på frågan.  Kihlström påpekar att det 
är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser till att det håller sig till ämnet, men 
trots det så får intervjuaren inte leda svaret på frågorna åt något håll (Khilström 2006, s. 39). Kihl-
ström menar att den som intervjuar måste bortse helt från de tänkta svar som finns när frågorna 
skrivs och lyssna till de svar som ges utifrån den intervjuades tolkning av frågan. Kihlström (2006, s. 
39) nämner också möjligheten att använda följdfrågor som följer den intervjuades tankegångar, och 
metoden överensstämmer med det sätt som jag har arbetat på. Lantz (2007, ss. 29-32) benämner en 
intervju som bygger på större, vidare öppna frågor men som är riktade med hjälp av följdfrågor som 
en riktad öppen intervju. Hon menar att frågorna i en riktad öppen intervju är av det slaget att re-
spondenten svarar på vad han/hon anser att ett fenomen har för innebörd. Genom att göra så försöker 
intervjuaren se verkligheten ur respondentens perspektiv (Lantz 2007). 
 
Lantz (2007, ss.29-32) visar också på två andra former av intervjuer. Den öppna intervjun och den 
strukturerade intervjun. Den öppna intervjun innebär i likhet med den riktade öppna intervjun att 
intervjuaren ställer vida, stora frågor men här utan följdfrågor. Det ger respondenten möjlighet att 
fritt utveckla sina tankar. Den strukturerade intervjun som också kan vara en enkät bygger på i för-
väg formulerade frågor, som har en specifik följdordning, och där varje fråga har förutbestämda 
svarsalternativ.  



11 
 

5. Genomförande 
Samtliga respondenter har blivit tillfrågade om de vill vara med i undersökningen genom att de har 
fått ett missivbrev samt intervjufrågorna skickade till sig (se Bilaga 1 och 2). Genom missivbrevet 
har respondenterna tagit del av studiens sammanhang och syfte samt de rådande forskningsetiska 
principerna gällande anonymitet och medverkan. På så sätt har de haft vetskap om att medverkan var 
helt frivillig och att de närsomhelst kunde välja att avbryta den. Jag har träffat varje respondent en-
skilt på en plats som har varit utvald av dem själva, i fyra fall innebar detta deras arbetsplats och i det 
femte fallet innebar det respondentens bostad. Vid varje möte med varje enskild respondent har jag 
påmint dem om att medverkan är helt frivillig och om deras anonymitet. De har också upplysts om 
att intervjun kommer att spelas in och de har godkänt detta innan inspelningen påbörjats. När inspel-
ningen påbörjats har varje fråga ställts i tur och ordning och respondenten har givits god tid till att ge 
sitt svar. Jag har inte avbrutit respondenten genom att ställa nästa fråga utan inväntat någon form av 
tecken på att respondenten kände sig nöjd med sitt svar och var redo för att gå vidare. 
 

5.1 Urval 
Jag har valt att intervjua pedagoger för årskurs 3 eftersom eleverna då befinner sig i ett  
stadium där de lär sig många nya begrepp och grundläggande regler inom matematiken. Eleverna har 
fortfarande inte hunnit lära sig de allra mest väsentliga grundbegreppen men de nosar lite på mer 
avancerad matematik och problemlösning. Därför är användandet av samtal och diskussioner både 
förekommande och icke förekommande. Jag anser att det vid inlärning av matematiska grundbegrepp 
brukar föras en ”traditionell” undervisning där läroböcker och läraren dominerar. Vid problembaserat 
lärande som jag tycker verkar vara mer frekvent i äldre åldrar, tror jag att grupparbeten och samtal 
användas oftare. Min erfarenhet är att pedagogernas möjligheter att påverka utformningen av sin 
undervisning utifrån kursplaner och styrdokument är större i de lägre åldrarna. Utifrån det anser jag 
att pedagogerna till stor del själva kan välja hur de vill att eleverna skall lära sig matematik och i stor 
grad vilket eller vilka material de vill använda sig av.  
 
Jag har haft svårt att hitta pedagoger som har haft möjlighet och lust att ställa upp på en intervju. 
Urvalet har därför blivit de som tackade ja. Missivbrevet och frågorna har utgått till rektorerna i 20 
skolor runt om i Västra Götaland med förhoppningen om att få kontakt med deras pedagoger. Ett 
fåtal rektorer svarade och gav ut namn till de aktuella pedagogerna. Allt som allt har missivbrev samt 
intervjufrågor utgått till 19 pedagoger och av dessa är 5 intervjuade. Tre av pedagogerna arbetar på 
samma skola och de andra två på olika skolor. Jag har inte lagt någon vikt vid hur deras arbetsplats 
eller var den är förlagd påverkar resultatet. Däremot så ser jag till om det är så att de 3 pedagogerna 
på samma skola uppfattar och svarar på frågorna på mycket likvärdiga sätt och om detta i så fall kan 
bero på att de är arbetskamrater. Jag tar också hänsyn till om just de tre (benämnda A,B och C) skil-
jer sig markant ifrån de andra två (D och E).  
 
Pedagog A är 57 år och har arbetat som lärare i 36 år och har alla åren undervisat matematik. Hon är 
utbildad lågstadielärare. 
 
Pedagog B är 32 år och har arbetat som lärare i 9 år och har alla åren undervisat matematik. Hon är 
utbildad lågstadielärare. 
 
Pedagog C är 60 år och har arbetat som lärare i 37 år och har alla åren undervisat matematik. Hon är 
utbildad lågstadielärare. 
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Pedagog D är 25 år och har arbetat som lärare i 2,5 år och har alla åren undervisat matematik. Hon är 
utbildad lärare för de tidiga åren med inriktning mot natur och teknik. 
 
Pedagog E är 59 år och har arbetat som lärare i 35 år och har alla åren undervisat matematik. Hon är 
utbildad lågstadielärare. 
 

5.2 Etik 
Enligt Peter Singer (Björkdahl-Ordell, 2006, s. 18,19) bygger etiken på vårt förnuft. Han menar ock-
så att förnuftet är oberoende av samhälle och makthavare varför etik inte kan vara relativ eller sub-
jektiv. Singer argumenterar för allas lika värde och vår rätt att protestera mot det som strider mot vårt 
förnuft. 
 
I den form av undersökning jag gör handlar det om att överföra etiken som Singer talar om till att 
gälla förhållandet mellan de inblandade i undersökningen (främst förhållandet mellan intervjuaren 
och respondenten). För att göra detta har jag tagit hjälp av vetenskapsrådets forskningsetiska princi-
per (Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning) och hänvisar ned-
an till deras fyra huvudkrav. 
 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 
 

• Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. 

 
För att uppfylla detta krav har jag innan undersökningens genomförande delgett respondenterna mitt 
syfte samt intervjufrågorna och ett brev som förklarade till vad och hur deras svar kommer användas. 
På så sätt fick de berörda en möjlighet att reflektera över mitt ändamål och sin syn på det jag har 
tänkt undersöka.  
 

• Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

 
Jag har i brevet som skickades ut varit tydlig med att medverkan är helt frivillig och närsomhelst kan 
avbrytas. Jag har också i mötet för intervjuerna kontrollerat att de har förstått att det är en frivillig 
medverkan. Jag har också varit tydlig med att varje fråga i sig är frivillig att ställning till och svara på 
utan att det på något sätt påverkar deras fortsatta medverkan. 
 

• Konfidentiellitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentiellitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. 
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I en intervjuundersökning  som den jag har genomfört är anonymitet inte helt problemfritt. Jag har 
dessutom spelat in intervjuerna för att i sammanställningen kunna lyssna till vad som verkligen sagts. 
Vid inspelningen har respondenten talat om i vilka ämnen den undervisar och för vilken årskurs. Det-
ta innebär att namn och skola inte har nämnts. Respondenterna har vid renskrivningen fått fingerade 
namn i form av bokstäver. Även de fall där elevers namn nämns har de fått fingerade namn men 
verkliga sådana. För att uppnå full konfidentiellitet har jag raderat all inspelning direkt efter 
renskrivningen av intervjuerna. 
 

• Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 
För mig innebär det att jag inte får sprida det insamlade materialet vidare . Det är enbart jag som får 
ta del av det och jag får endast använda det vid den sammanställning som respondenterna har god-
känt att medverka i. Det betyder att jag inte kan spara materialet för egen framtida forskning och 
återanvända det utan att få ett nytt godkännande av respondenten för att göra så. Skulle jag vid en ny 
forskning vilja använda mig av samma material kan jag hänvisa till min tidigare sammanställning 
men inte direkt till respondenten. 
 

5.3 Tillförlitlighet och giltighet 
Som jag lyfte i avsnittet om urval var det svårt att finna respondenter till undersökningen. Det är 
möjligt att de som valde att ställa upp gjorde det av olika anledningar som skulle kunna påverka un-
dersökningens tillförlitlighet. I och med att ett missivbrev gick ut till de tillfrågade där undersök-
ningens syfte förklarades kan det vara så att de som ställde upp har ett särskilt intresse för det under-
sökta området. Jag säger inte att så är fallet och det finns inga egentliga belägg för att det skulle vara 
så men jag vill ändå påpeka att möjligheten finns. 
 
I ett intervjusammanhang finns det främst två möjligheter för att öka tillförlitligheten (Patel & Da-
vidson 1994). Dessa är att: 

 
1. använda sig av en observatör som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren.  

 
Överensstämmelsen mellan svaren som intervjuaren och observatören har antecknat utgör ett mått på 
reliabiliteten kallat interbedömarreliabilitet. 
 

2. använda sig av ljudupptagning. 
 
Ljudupptagning innebär att det är enkelt att gå tillbaka och lyssna till vad som verkligen sagts vid 
intervjun. Som intervjuare får jag också en möjlighet att slappna av och fokusera på respondenten 
under intervjun istället för att försöka hinna med att anteckna. Utskriften av ljudupptagningen blir 
ordagrant vad respondenten svarat medan antecknande under intervjun kan komma att resultera i 
korta sammanfattningar. 
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Som nämnts i avsnittet om etik har jag använt mig av ljudupptagning. Genom att göra det har jag 
kunnat lyssna till mig själv och försökt tyda om jag på något sätt påverkade respondentens svar. Vid 
ljudupptagningen har jag fått med tillfällen då jag eller respondenten hostar och gör en paus som kan 
ha haft inverkan på svaren. Dessa hostningar och pauser har jag skrivit ut i min renskrivning. Huru-
vida jag uppfattar att de har haft en sådan inverkan på ett svar att det är relevant för min studie tar jag 
ställning till i analysen. Anser jag att det inte har haft någon påverkan på svaret plockar jag bort det 
för att få en mer lättläst text. Det som också kan ha påverkat respondentens svar på mina frågor är 
mitt kroppsspråk som jag tyvärr inte kan upptäcka via ljudupptagning.  
 
Studiens giltighet uppfylls genom att jag har undersökt det som enligt studiens syfte skulle undersö-
kas. Det har delvis gjorts genom att intervjufrågorna är bearbetade tillsammans med handledaren för 
arbetet, för att se om frågorna uppfattades som av mig tänkt. Och delvis genom att jag har använt 
mig av en öppen riktad intervjuform, där jag, genom att ställa följdfrågor har styrt intervjun i syftets 
riktning. 
 

5.4 Analys/bearbetning  
Jag renskrev ljudupptagningarna av intervjuerna för att kunna läsa dem och lättare se likheter och 
olikheter i respondenternas svar. Genom att läsa intervjuerna kunde jag märka likheter i åsikter som 
respondenterna hade givit. Dessa åsikter delade jag in i större kategorier. Den första kategorin förhål-
ler sig enbart till den första intervjufrågan då den olikt de andra handlar om vilka tankar pedagogerna 
får när de hör begreppet samarbete genom samtal. Den kategorin var därför enkel att sammanställa 
då alla synpunkter fanns att finna under samma intervjufråga. För att se de andra kategorierna och 
möjliggöra en sammanställning av dem har jag ringat in stycken i de olika intervjusvaren som berör 
samma övergripande kategori. För att se de likheter och olikheter som sedan fanns att finna i varje 
större kategori använde jag mig av överstrykningspennor i varierande färger. Med dessa markerade 
jag påståenden som jag ansåg tyda på lika åsikter. Detta gjordes genom att jag började med ett eller 
flera liknande påståenden i en av intervjuerna och sedan letade efter liknande påståenden i de andra. 
Det förfarandet fortgick tills det inte fanns några påståenden i någon intervju som överensstämde 
med något påstående i någon annan intervju. De påståenden som fanns kvar gavs därför egna färger 
för att bilda egna underkategorier och är på så sätt de olikheter som fanns att finna. Jag har inte haft 
några förutbestämda kategorier som jag har letat efter i intervjuerna utan jag har låtit svaren på mina 
frågor styra min sammanställning. Detta innebär till exempel att ett svar på en intervjufråga kan ha 
delats in under flera olika kategorier och sammanställts med delar av svar på andra frågor. I slutet av 
analysen har jag kunnat se om det fanns påståenden kvar i intervjuerna som tillhörde någon av de 
övergripande kategorierna men inte någon av underkategorierna. I de fall där det förekom har dessa 
påståenden fått en egen underkategori för att deras betydelse för resultatet inte skulle gå förlorat.  
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6. Resultat 
Resultatet visar enbart de delaktiga pedagogernas synpunkter om samarbeteelever emellan. Därför 
kan och skall resultatet inte förväntas vara pedagogers synpunkter kring det undersökta området i 
allmänhet. 
 
Jag kommer i resultatet att benämna pedagogerna enbart vid de bokstäver de har tilldelats och inte 
med bokstav  föregående av begreppet pedagog eller lärare. Samtliga resultat som visas är pedago-
gernas åsikter och inte deras handlingar, då det är dessa som jag har undersökt. I några citat talar 
pedagoger om vad elever har sagt, huruvida det överensstämmer med vad eleverna verkligen har sagt 
låter jag vara upp till var och en att tolka. Elever som omnämns har fingerade namn.  
 
Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier med olika antal underkategorier.  
Huvudkategorierna är: 

1. Samarbete genom samtal, som berör pedagogers tankar när de hör formuleringen samarbete 
genom samtal elever emellan, och vid vilka tillfällen de kopplar den formuleringen till. 

2. Samarbete i praktiken, som berör pedagogernas tankar och erfarenheter kring när eleverna 
samarbetar i matematikundervisningen. 

3. Vikten av samarbete mellan eleverna, som berör pedagogernas tankar kring de positiva effek-
ter samarbete har för elevernas utveckling. 

4. Hinder för samarbete, som berör pedagogernas tankar och erfarenheter kring vilka hinder 
som kan finnas för ett bra samarbete mellan elever.  

 

6.1 Samarbete genom samtal 
Pedagogerna tar upp fyra olika sammanhang som de anser är de första de tänker på när det gäller 
samarbete genom samtal mellan eleverna. De två sammanhang som flest pedagoger är överens om 
(båda omnämns av tre pedagoger, dock inte samma tre) är vid problemlösning och vid praktiskt arbe-
te. De andra två tillfällena (det första nämns av två pedagoger  och det andra av enbart en) är när 
eleverna hjälper varandra genom att förklara uppgifter för varandra, och när något nytt introduceras i 
matematikundervisningen. 

6.1.1 Problemlösning 
A, B och C talar om samtal vid problemlösning i det stora hela men B kommer in på att de har läxor 
med problemlösning och att det vid genomgångarna av dessa blir mycket samtal. 

 
Men sen är det ofta med problemlösning vi har ju läxor med problemlösning, åh man går ige-
nom dom så blir det ju väldigt mycket samtal mellan elever om hur de har löst och hur de ritade 
och hur de formulerade sig (B). 

6.1.2 Praktiskt arbete 
D säger att hon tänker på att eleverna samarbetar och samtalar när de använder praktiska material i 
matematiken som de själva får hämta och arbeta kring. 
 
A talar om att eleverna samarbetar vid praktiskt arbete som bland annat kan inträffa vid arbete med 
enheter som meter och kilometer, där hon ger exemplet att de skall mäta ett klassrum. 
 

E säger att eleverna samarbetar vid utematte. Hon preciserar inte tydligare vad eleverna gör när de 
arbetar med utematte, men det är ett vedertaget begrepp. Det innebär att matematikundervisning hålls 
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utomhus och gärna med de material som kan finnas i naturen, men också med material hämtat in-
ifrån, exempelvis från ett klassrum. 

6.1.3 Barn lär barn 
B och E anser båda att elever förstår varandras förklaringar bättre än vad de förstår vuxnas förklar-
ingar. B menar att de därför gärna frågar en annan elev istället för en lärare. E benämner detta feno-
men ”barn lär barn” och säger vidare att hon hela tiden inser vilken resurs det är och att den borde ta 
tills vara på i större grad än vad som sker. 
 

Jag utnyttjar det, att de förklarar på ett annat sätt, för det tycker jag stämmer både för lite äldre 
elever och för väldigt små barn 0- klasserna som vi säger här (E). 

6.1.4 Vid initialskedet 
C säger att en av sakerna hon tänker på när hon hör samarbete genom samtal är när de skall börja på 
något nytt för då diskuterar de hur de skall lösa olika saker i det området. 

6.2 Samarbete i praktiken 
Alla pedagogerna talar om hur de gör i praktiken, i vilka olika sammanhang och skeenden som sam-
arbete genom samtal förekommer i undervisningen. De olika tillfällen där pedagogerna menar att 
samarbete förekommer är indelat fyra kategorier. Den första kategorin är ”arbete med material som 
påbjuder samarbete”. Tre av pedagogerna menar att de använder sådant material. Den andra är ”till-
fällen då pedagogen påbjuder samtal” och nämns också av tre pedagoger. Den tredje är ”tillfällen då 
eleverna lyfter problem” Även denna sådana tillfällen omnämns av tre pedagoger. Den sista katego-
rin är ”tillfällen då eleverna hjälper varandra”. De belyses av två pedagoger. 

6.2.1 Arbete med material som påbjuder samarbete 
A och C arbetar på samma skola och med samma matematikmaterial. De förklarar båda att deras 
material är uppbyggt så att matematikboken har tillhörande häften med laborationer och spel. Vid 
laborationerna samarbetar och samtalar elever med varandra för att lösa den tilldelade uppgiften och 
spelen kräver att elever arbetar tillsammans.  
 
D använder också en matematikbok i undervisningen som på ett enkelt sätt bidrar till samarbete mel-
lan elever.  
 

Våran bok är uppbyggd så att de har mer mattetal och sedan är det avsnitt där de skall skriva i 
sitt räknehäfte där det är mer lästal med problemlösning och sånt, och vi är en så stor klass på 
31 barn och då är det oftast några som är på samma ställe och då säger man, då kan ni gå in och 
sätta er vid det bordet och så tar ni det materialet ni behöver (D). 

6.2.2  Tillfällen då pedagogen påbjuder samtal 
B lyfter att hon vill att alla skall få komma till tals vid genomgången av ”matteläxan”. Då får elever-
na visa sina uträkningar och förklara hur de har tänkt och också försvara sin metod. Detta innebär 
samtalande i klassen som är styrt och till viss del leds av pedagogen. Hon säger också att samarbete 
mellan eleverna sker vid grupparbeten men att det även då är styrt av henne. 
 
D säger att samtal ofta sker vid genomgångar men påpekar att det då är ett samtal  pedagog gentemot 
elever.  
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A talar om att det ibland förs en allmän diskussion i klassrummet men att hon då är den som leder 
samtalet. 

6.2.3  Tillfällen då eleverna lyfter problem 
Två pedagoger (B och D) talar om att eleverna ibland lyfter problem eller kommer med påståenden 
som bidrar till en spontan diskussion med matematiska inslag. De här problemen är oftast vardagsba-
serade och behöver inte komma upp under en matematiklektion. B ger ett exempel på en sådan situa-
tion. 
 

Nån kom och sa häromdan ”jag har växt 40 cm på ett år”, ”nä”, sa en annan, ”det är inte möjligt 
att du har växt 40 cm på ett år” Jo men det hade han ju gjort. Så då kom de ju fram till att det 
var 4 cm, 40 millimeter (B). 

 
B säger också att hon tycker att det är de spontana diskussionerna  som är de mest givande för ele-
verna. Detta för att det oftast innebär att någon annan kommer in och hjälper så att de tillsammans 
kan lösa problemet som de har stött på. Vidare ger hon ett exempel som handlar om att en elev hade 
tolkat avståndet som stod skrivet på en vägskylt som 13 mil istället för 13 kilometer och hur de då 
började diskutera vad som egentligen står på olika skyltar.  

6.2.4 Tillfällen då eleverna hjälper varandra 
D och E berättar om att deras elever hjälper varandra när någon tycker att en uppgift är svår. E talar 
om att elever då frågar någon annan om hur de skall lösa en uppgift och komma fram till ett resultat. 
D säger att hennes elever är mycket omtänksamma och gärna vill hjälpa varandra genom att försöka 
förklara hur ett problem som någon annan finner vara svårt kan lösas. Hon säger också att om de 
båda tycker att det är svårt så hämtar de ofta praktiska material som de använder för att försöka lösa 
problemet tillsammans.  

6.3 Vikten av samarbete mellan eleverna 
Samtliga pedagoger menar att de anser att samarbete är viktigt i matematikundervisningen. Fyra av 
pedagogerna ger mer än ett skäl för att samarbete är viktigt och totalt kan skälen sammanställas i fyra 
olika kategorier.  Den första kategorin är ”samarbetets inverkan på inlärningen” där samtliga peda-
goger delger åsikter om positiv inverkan på inlärningen. Den andra är ”samarbetets inverkan på ele-
vernas självförtroende”. Den berör två pedagogers tankar. Tredje kategorin är ”samarbetets inverkan 
på att göra arbetet lustfyllt” och området berörs av två pedagoger. Den sista kategorin är ”samarbe-
tets inverkan på trygghet i undervisningen” och belyses enbart av en pedagogs tankar. 
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6.3.1 Samarbetets inverkan på inlärningen 
Samtliga pedagoger menar på att samarbete mellan elever på ett eller annat sätt bidrar positivt till 
inlärningen i matematik. Ett av de positiva exemplen som ges av pedagogerna är att eleverna kan 
lösa svårare uppgifter tillsammans än på egen hand. De anser att det delvis är på grund av att samtal 
tydliggör elevernas tankegångar. 
  

Många gånger är det såhär tycker jag att om de inte pratar nånting utan bara räknar i sina räk-
neböcker så vet de inte vad det är de gör utan det är siffror och plus och sånt där men de tänker 
inte på vad de gör egentligen, för många gånger, de kan ju räkna mycket större, mycket svårare 
saker när de pratar än när de sitter med böckerna för då blir de så fokuserade på siffror och 
tecken och grejer, om man pratar så kan de ju lösa mycket svårare grejer (C). 

 
Ytterligare en positiv effekt som ett par av pedagogerna (A och D) belyser är att kunskapen ”fastnar” 
bättre och att eleverna i större grad minns det de har lärt sig genom samarbete än genom enskilt arbe-
te. 
 

Det är ju en stor del av inlärningen är ju att samtala, att man får säga med egna ord sina grejer 
som man kan eller som man har fattat och att diskutera är ju det som gör att man kommer ihåg 
grejer på ett helt annat sätt än om du bara sitter för dig själv (A). 

 
Två av pedagogerna (B och D) menar också på att eleverna genom samarbete utökar sina egna räk-
nestrategier. De tycker att det är viktigt att eleverna får ta del av varandras tankegångar när det gäller 
uträkningar för att se nya möjligheter till lösningar på olika problem.  
 

Alla har ju sina tankestrategier och det tycker jag är kanonbra för att alltså när jag tänker 4*8 så 
tänker jag 4*4+4*4 istället för åhh tycka 4*8 det är ett jättesvårt tal jag förstår ingenting så kan 
jag tillsammans med min kompis, jaha tänker du så men va bra det sättet kan jag förstå också 
(D). 

6.3.2 Samarbetets inverkan på elevernas självförtroende 
Två av (A och B) pedagogerna belyser att ett samarbete där eleverna får visa vad de kan för varandra 
är stärkande för elevernas självförtroende. En av pedagogerna menar att det alltid är viktigt att våga 
prata och att våga stå för sina åsikter även om övriga elever inte håller med. 
 

Det gäller ju inte bara i matte utan i alla ämnen. Jag tycker att de får en självförtroendedel som 
är himla bra, att känna att man behärskar och att andra kanske inte heller har helt klart för sig, 
eller många såna saker som gör att man stärker sig själv, och sen är det alltid nyttigt att ha egna 
åsikter och våga stå för det även om kompisen inte har kommit fram till samma sak och det 
handlar mycket om självbilden. Att våga prata är viktigt (A) . 

 
 6.3.3 Samarbetets inverkan på att göra arbetet lustfyllt 
Två av pedagogerna (B, E) anser att det blir en roligare  undervisning genom samarbete.  
B tror att eleverna tycker att det är kul att få visa och förklara sina uträkningar för varandra. E menar 
att eleverna upplever det som ett skönt avbrott från matematikboksräknandet att få lov att titta upp 
och att prata med någon en stund.  
 

som Astrid sa idag, ”om man tycker nånting är tråkigt”, då var det en hel sida där det stod till 
exempel 780 – och så var det en öppen utsaga, är lika med 560 och så skulle man komma fram 
till skillnaden. Det var ganska många såna uppgifter, ”det blir liksom roligare eftersom det är så 
tråkigt E så blir det roligare om jag får sitta och prata med”, så var det en kompis som hon satt 
och pratade med (E). 
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6.3.4 Samarbetets inverkan på trygghet i undervisningen 
Under denna kategorin är det enbart en pedagog (E) som belyser att samarbete innebär en trygghet 
för eleverna. Hon beskriver det som att eleverna genom samarbete har ett bollplank att kolla av sina 
kunskaper med. Genom att se om deras tankegångar stämmer överens så kan de få en aning om att de 
är inne på rätt spår. 
 

Alltså det blir mer när man får lov att ha nån att bolla med, få lov att fråga och vara på samma 
ställe. Det är som att ha en pedagog hela tiden bredvid sig (E). 

 

6.4 Hinder för samarbete  
Pedagogernas tankar kring vilka hinder som finns för att skapa samarbete mellan eleverna i matema-
tikundervisningen är indelade i fyra kategorier. Den första kategorin är ”gruppkonstellationer” och 
där delger alla pedagogerna tankar. Den andra är ”individanpassning” och berörs också av samtliga 
pedagoger. Tredje kategorin är ”den rumsliga miljön” och även den belyses av samtliga pedagoger. 
Den sista är ”bibehållande av ordning”. Det är två pedagoger som talar om det hindret.  

6.4.1 Gruppkonstellationer 
Samtliga pedagoger tycker det är viktigt att alla eleverna i en grupp får komma till tals.  
För att uppnå det är pedagogerna är överens om att eleverna i en grupp bör vara på samma kun-
skapsmässiga nivå inom området de skall arbeta med. E menar att om eleverna ligger på olika nivåer 
så kan det bli att de starka hjälper de svaga för mycket. Det innebär att de svaga eleverna inte tar lika 
mycket ansvar för uppgiften, och på så sätt, inte utvecklar sina kunskaper i lika stor grad som de 
starkare eleverna. D har en annan tanke kring varför eleverna bör ligga på samma nivå, nämligen att 
en stark elev kanske inte kan förklara en uppgift på ett sådant sätt att en svagare elev kan förstå. Hon 
menar då att den hjälp som kan ges från en starkare elev till en svagare uteblir. I både E och D:s fall 
innebär problematiken med en grupp där eleverna är på olika kunskapsmässiga nivåer att samarbetet 
inte blir effektivt.  
 
Enligt E och C minskar också effektiviteten i grupp om eleverna är för många. 
 

Två och två funkar rätt bra i denna åldern, tre tycker jag oftast att en blir passiv och fyra, fem 
så blir det mer babbel, det blir liksom ostrukturerat då (E). 

 
för de här små känns det mest meningsfullt när de inte är för många för då försvinner några 
bort och är inte med (C). 

 
 
Några av pedagogerna (A, B och D) tycker att det spelar roll vilken social status en elev har för hur 
de sätter samman grupper. De menar att en elev med hög social status i klassen tar mycket plats i en 
grupp och att de andra kanske inte vågar ifrågasätta honom/henne.  
 

En himla kaxpelle, sätter man ihop fel personer med honom så är det ju bara han, då är det ju 
ingen som vågar säga, ens om alla vet att han har fel så är det ingen som vågar säga det. Sen 
kan det ju finnas de som är superdåliga på matte men som har en hög status ändå och som kan 
hävda sina saker i en grupp beroende på vilka som är i gruppen (A). 
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B menar att eleverna måste lära sig vara kritiska till vad de hör och ser. Hon säger att någon med hög 
status är en person som andra ofta lyssnar på, oavsett vad personen i fråga säger.  Därför menar B att 
det är viktigt att eleverna lär sig att var kritiska och att tänka efter när de möter ett påstående.  
 

Det är samma sak när vi vuxna pratar att man medvetet lurar dem ibland och skriver 6+7=20 att 
de inte skall köpa det utan att de skall vara lite kritiska och tänka och inte bara matas (B). 

 
D säger också att elevernas egna självförtroende spelar roll för hur väl samarbetet fungerar i en 
grupp. Hon berättar om en elev i klassen som är mycket osäker och därför väljer att inte medverka i 
gruppens arbete av rädsla för att göra fel. 

6.4.2 Individanpassning 
Alla pedagogerna anser att samarbete inte passar alla elever. De har olika anledningar till varför de 
tycker så.  
 
D säger att en del elever tycker att det är svårt att samarbeta med andra. Även här är det exemplet 
med den osäkra eleven som nämns i avsnittet ovan som är aktuellt. Elevens rädsla är ett så stort hin-
der för samarbete att enskilt arbete lämpar sig bättre för denna elev. 
 
A anser också att samarbete passar olika barn olika bra. Hon hävdar att vissa elever vill arbeta enskilt 
i sin mattebok. Hon säger att de trivs bäst med att räkna tal som de kan, och att de inte vill behöva 
dra några slutsatser eller ta ställning till nåt. 
 
B och C säger att vissa elever helt enkelt tycker att det är mer motiverande och roligare att få arbeta 
själva. C menar också att det inte bara behöver vara räkna i matteboken, utan det kan vara att lösa 
andra uppgifter, men att vissa ändå vill lösa dem på egen hand. 
 
E säger att hennes elever tycker att det är kul att samarbeta men att några gärna vill få sitta för sig 
själva och ha ett lugn runt sig. I övrigt använder hon sig nästan alltid av samarbete mellan elever, 
med undantag för provsituationer, och tillfällen då någon elev av olika orsaker inte hanterar att sam-
arbeta vid en viss tidpunkt.  
 

Ja en och annan kan ju se det som en direkt bestraffning att behöva sitta helt för sig själv. Det 
händer ju att somliga får sitta helt för själva Vissa dagar är en och annan elev ganska orolig och 
det blir ganska mycket kringsnack och mycket stök och bök och då får de sitta och lugna ner 
sig i en ensam hörna eller så, eller sitta själva vända åt ett annat håll och det upplever de är tris-
tare då, då är det bara jag och boken och det är mycket tråkigare (E). 

6.4.3 Den rumsliga miljön 
E ger många exempel på hur de kan utnyttja den fysiska miljön på hennes och elevernas arbetsplats. 
 

Vi har ju tillgång till två rum, man kan släcka ner, man kan sitta i dagsljus, vi kan sitta på två 
mjuka stolar man kan lägga sig på golvet till exempel om vi har konkret material eller sådär vi 
har en liten matta, man kan gå ut i matsalen och sitta i en stol så vi har ju lite alternativ det har 
vi. Och jo vi har ju hörselskydd faktiskt för det finns ju de som absolut inte kan störas, vissa 
dagar i alla fall. så vi har ju lite alternativ (E). 

 
Hennes svar visar egentligen inte på några hinder med miljön för att det skall fungera med samarbete 
utan mer förutsättningar för hur det kan vara. Det är genom en jämförelse med hennes tankar kring 
sin arbetsmiljö som bristerna i de andra pedagogernas miljöer synliggörs.   
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A, B och C arbetar på samma skola och har alla rektangulära traditionella klassrum utan möjlighet 
till ytterligare utrymmen. A genomför samarbete i klassen i alla fall och säger att hon inte är ljud-
känslig, men att det säkert finns vissa som skulle ha jättesvårt för den höga ljudnivån. Hon vill gärna 
ha fler rum i närhet till klassrummet. B tycker också att det vore bra med tillgång till fler rum. Hon 
säger att det inte är alla som klarar av ett sorl i klassrummet utan som vill ha lugn och ro när de arbe-
tar. C tycker också att det vore bra med mindre utrymmen men anser att den rumsliga miljön inte 
skall utgöra något hinder för samarbete. 
 
D tycker att det är viktigt med bra utrymmen för att kunna ha ett samarbete. Hon säger att de elever 
som sitter tillsammans inte alltid jobbar på samma uppgift, utan att elever kan behöva gå iväg och 
arbeta med någon annan. Hon anser också att miljön måste innehålla praktiska material som eleverna 
kan använda som hjälpmedel för att lösa olika problem. 

6.4.4 Bibehållande av ordning 
A och E ger exempel på problem med att behålla kontrollen över klassen när de skall ha samarbete. 
De menar då främst samarbete som involverar alla elever i klassen under samma tillfälle. A anser 
dock inte att förlorandet av kontrollen i sig är något problem. 
 

Jag tycker att det är kul att sätta igång diskussioner och svåra arbeten som jag inte vet om de 
klarar av och som kan bli liksom cirkus ibland men som de oftast löser i slutet, det gäller bara 
att ha is i magen (A).  

 
E säger att hon har tagit över grupper där eleverna inte har varit vana vid den formen av samarbete 
som hon använder sig av. Det kan då uppstå problem med att eleverna skapar en för hög ljudnivå, 
eller att de pratar om privata angelägenheter som är irrelevanta för uppgiften de har ålagts att lösa. E 
säger då att hon blir en ”tråkfröken”, och menar med det att hon minskar ner på arbete där  eleverna 
får samarbeta. Hon säger att hon återgår till  ett striktare arbetsätt med mer enskilt arbete.  
 
 
 



22 
 

7. Diskussion  
Avsnittet är uppdelat i resultatdiskussion, didaktiska konsekvenser, metoddiskussion samt förslag till 
fortsatt forskning. Resultatdiskussionen binder samman resultatet med forskning och teorier som 
lyfts i bakgrunden och den teoretiska ramen, samt en mindre del av egna tankar. De didaktiska kon-
sekvenserna belyser mina egna tankar kring elevsamarbete i matematikundervisningen samt hur de 
har påverkats av den genomgånga litteraturen och studiens resultat. I metoddiskussionen lyfter jag de 
positiva aspeker som jag anser att den kvalitativa metoden har inneburit för studien och dess sam-
manställning. Under ”förslag till fortsatt forskning” ger jag exempel på fortsatta studier, efter eget 
intresse, som kan göras inom området.  

7.1 Resultatdiskussion 
Avsnittet är indelat i två kategorier som är enkla att koppla till tidigare delar av arbetet. Detta för att 
kategoriernas innebörd är de samma som innebörden av kategorierna i bakgrunden och i resultatet.  
Den första kategorin bygger på positiva aspekter av samarbete mellan elever och den andra på even-
tuella hinder för ett bra samarbete. 

7.1.1 Positiva effekter av samarbete elever emellan  
Pedagogernas åsikter kring varför samarbete mellan eleverna är bra och på vilket sätt det påverkar 
inlärning, överensstämmer med många av de positiva tankegångarna kring samarbete som lyftes i 
bakgrunden. D talade om att eleverna genom att ta del av andras strategier för att lösa problem kan 
utöka sina egna. Ahlberg (1995, ss. 53,54) menar att eleverna genom möjlighet till att lyssna på 
andras lösningar, inte bara utvecklar fler tankestrategier utan de får också en större förståelse för de 
strategier som de redan använder. Säljö (2000) säger att det beror på att eleverna relaterar andras 
tankestrategier till sina egna. På så sätt kan de se de egna strategierna i förhållande till de övrigas, 
och genom en jämförelse påvisa fördelar och brister med sitt eget resonemang. 
 
I avsnittet om den teoretiska ramen står att Säljö (2000), och Vygotskij (2001) båda anser att kom-
munikation med andra behövs för att tydliggöra sina egna tankar. På samma sätt menar Ahlberg 
(1995, ss. 42-54) att samarbete bidrar till en ökad förståelse för problemets innebörd. Även dessa 
påståenden förstärks av resultatet av intervjuerna där bland annat C anser att eleverna inte tänker på 
hur de löser ett problem när de arbetar enskilt. Hon säger att eleverna vid enskilt arbete fokuserar 
mer på siffror och tecken än på själva problemet i sig. Utöver att eleverna genom samarbete får en 
djupare förståelse för problemets innebörd säger C att eleverna klarar mycket mer när de arbetar till-
sammans. Vygotskij (Ahlberg 1995, ss. 42.44) förklarar det med att eleverna genom samarbete och 
deltagande av alla olika tankestrategier som finns i gruppen kan maximera gruppens kompetens. 
Kompetensen för hela gruppen blir då större än vad den är för varje enskild individ. 
 
Min studie visar att grupparbeten ofta används för att eleverna skall samarbeta med problemlös-
ningsuppgifter. I studien exemplifieras detta när elever samarbetar med material som påbjuder sam-
arbete och vid tillfällen då de själva spontant lyfter en matematisk fråga. I bakgrunden skrev jag om 
hur Mouwitz, Emanuelsson och Johansson (MSU 2003) menar att eleverna genom problembaserade 
matematiska uppgifter får möjlighet att argumentera för sina tankestrategier inför andra. Mouwitz, 
Emanuelsson och Johansson (MSU 2003) menar, liksom A att detta är värdefullt för eleverna, och att 
det ger dem ytterligare kunskaper utöver de matematiska som behandlas, så som kommunikativa 
färdigheter. A säger också att eleverna genom träning i att försvara sina egna tankar vid ifrågasättan-
de av andra kan stärka sitt självförtroende. Även Brink (2007) säger att elever genom att samtala om 
kring olika tankestrategier kan skapa ett förtroende för sitt eget kunnande. 
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I övrigt så visar min studie att de intervjuade pedagogerna anger skäl till varför samarbete mellan 
eleverna är bra, som inte är belysta tidigare i bakgrundsavsnittet. Det framkommer tankar om att 
kunskapen fastnar bättre genom att eleverna får samtala med varandra. Eleverna får då lov att använ-
da sina egna ord för att förklara och diskutera ämnet eller problemet som bearbetas. Det kan vara så 
att eleverna genom att använda sig av ett bekant språkbruk, och en aktiv diskussion, kan få en djupa-
re förståelse av ämnet eller uppgiften som behandlas. Möjligheten finns att skapandet av en förståel-
se ökar möjligheten för att behålla kunskapen en längre tid.  
 
Ett annat skäl som lyfts av ett par av pedagogerna är att samarbete bidrar till en lustfylld undervis-
ning. Kanske är det så att någonting som upplevs som roligt är lättare att till sig, och gör det möjligt 
att arbeta med ämnet i längre pass. E säger också att samtal med en kompis innebär ett avbrott i räk-
nandet vid enskilt arbete. Genom att få lov till sådana kortare pauser i sitt arbete, kanske eleverna 
kan hålla ett bättre fokus på lösandet av uppgifter när de arbetar. På så sätt finns möjligheten att de 
presterar mer än vid räknade utan avbrott under till exempel ett helt lektionspass. 
 
Det tredje skälet som enbart lyfts av en av pedagogerna var att samarbetet innebär en trygghet för 
eleverna. Genom att eleverna får lov att samtala med varandra kan de kontrollera om deras egna upp-
fattningar angående hur en uppgift skall lösas stämmer överens med klasskamratens. Gör den inte det 
så kanske det ger eleverna en tanke om andra möjliga sätt att lösa uppgiften vilket kan leda till en 
diskussion kring olika lösningsstrategier. På så sätt kan eleverna hjälpa varandra att finna rätt lösning 
och genom närheten till den sortens hjälp kan eleverna känna en trygghet i klassrummet. 

7.1.2 Hinder för samarbete elever emellan  
I bakgrunden skrev jag om några av de eventuella hinder som kan finnas för att använda samarbete i 
en högre grad i undervisningen. Dessa var att den grad av samarbete undervisningen enligt kurspla-
nerena skall innehålla står i strid med den traditionella undervisningen, och att pedagoger kan finna 
det svårt att släppa ifrån sig kontrollen som i traditionell undervisning är lätt att bevara. Resultatet av 
studien visar att dessa hinder inte är påtagligt förekommande för de inblandade pedagogerna i studi-
en. Däremot visar pedagogernas tankar på en problematik gällande gruppsammansättning av elever 
som motsäger en av Vygotskijs (2001) tankar, av mig återgiven i avsnittet om den teoretiska ramen.  
 
I i min studie redovisar enbart två av pedagogernas (A och E) tankar att det kan finnas en problema-
tik med att behålla kontrollen över klassen och undervisningen vid elevsamarbete.  Ulf Lundgren 
(Dysthe 1996) säger att pedagogens förlorande av kontroll innebär en svårighet för att skapa en öp-
pen dialog i klassrummet. Av de två pedagogerna som upplever att det finns tillfällen då de förlorar 
en del av sin kontroll över klassen är det enbart en som upplever det som negativt. Den pedagog (E) 
som upplever det som negativt, väljer vid tillfällen där hon förlorar kontrollen, att återgå till en mer 
traditionell undervisning med mycket enskilt arbete. Dysthe (1996, ss. 224,225) menar att E med en 
kunskap om hur hon kan genomföra förändringar för att skapa en undervisning med mycket samar-
bete inte skulle behöva förlora sin kontroll. De tillfällen där E tycker att hon förlorar kontrollen är 
oftast när hon får gå in och undervisa en grupp som inte är vana vid undervisning med mycket sam-
arbete. Eftersom E anger att hon inte har problem med att låta den klass som hon i vanliga fall un-
dervisar samarbeta, kan det betyda att E besitter de kunskaper som Dysthe (1996) pekar på. Det är 
därför möjligt att E i längden skulle kunna förändra undervisningen med enskilt arbete, till en under-
visning med samarbete för de grupper där hon tycker sig förlora kontrollen. A:s tankar visar att hon 
också stöter på tillfällen där hon förlorar kontrollen över klassen och undervisningen men att hon inte 
ser det som ett problem. Hon menar att eleverna allt som oftast löser de uppgifter som de har blivit 
tilldelade även om det sker under ostrukturerade former. Studien kan dock inte visa om kunskapsin-
lärningen för eleverna blir större genom att pedagogen har kontroll över lärandesituationen eller ej. 
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Dysthes (1996) anger också att det är viktigt med en öppen dialog mellan pedagogen och eleverna 
och inte enbart ett samarbete eleverna emellan. Med en öppen dialog menas att alla involverade par-
ter kommer med frågor och egna åsikter. Detta kan jämföras med en dialog som egentligen innebär 
en monolog med jakanden eller nekande av en motpart, eller en dialog där den styrande ställer frågor 
med förutbestämda svar. Dysthe (1996) menar då att de som svarar inte har en djupare förståelse för 
frågans innebörd, utan enbart en memorerad kunskap som de kan återge utan reflektion över innehål-
let. Samtliga pedagogers tankar visar att de strävar efter den formen av öppen dialog som Dysthe 
(1996) menar är den önskvärda undervisningssituationen. Även om alla pedagogerna använder sig av 
öppna dialoger i undervisningen så visar studien att det finns tillfällen då dialogen blir styrd av peda-
gogen. I intervjun med D säger hon att klassen vid genomgångar av uppgifter för ett samtal, men att 
det samtalet sker pedagog gentemot elever. Även tankarna som lyfts av A och B visar på samtal i 
undervisningen där pedagogen är den styrande. Även om pedagogen är den styrande i samtalet inne-
bär det inte att eleverna inte får komma med egna åsikter och ståndpunkter. 
 
Genom ett undervisningsklimat där eleverna får komma med egna åsikter och ståndpunkter tränas 
eleverna i att ifrågasätta och kritiskt granska den information som tilldelas dem. Enligt Mouwitz, 
Emanuelsson och Johansson (MSU 2003) skall alla elever ges möjligheten att ta del av sådan träning. 
B menar att sådan träningen är av stor vikt och säger att hon medvetet kollar av om eleverna tänker 
efter när de får information eller om de bara tar emot den. I resultatet visas detta med ett citat där B 
lurar sina elever genom att ge dem felaktig information. Att använda matematik för att ge den typen 
av träning kan leda till att eleverna får en insikt i att matematik kan användas för att lösa problem i 
olika situationer och inte enbart i matematikundervisningen.  
 
Samtliga pedagogers intervjusvar visar att de låter eleverna lösa olika former av problem för att träna 
på samarbete. Genom samarbete övar de på att diskutera och komma fram till ett gemensamt resultat. 
Enligt Vygotskij (2001) skall en elev utveckla sin egen förmåga genom att samarbeta med någon 
som kunskapsmässigt ligger längre fram, då inom det område som de arbetar. Resultatet av studien 
visar att pedagogerna inte anser att det är det ultimata för elevernas kunskapsutveckling, utan att de 
anser istället att eleverna bör ligga på samma kunskapsmässiga nivå. I studien kan utläsas exempel 
på varför två av pedagogerna tycker så. Det ena är att en svagare elev inte tar lika stort ansvar för 
uppgiften som en starkare och därför inte utvecklas i lika stor grad. Det andra är att en stark elev 
kanske inte kan förklara sina tankegångar på ett, för en svagare elev, begripligt sätt och att den sva-
gare eleven därför inte utvecklar sina kunskaper. 

7.2 Didaktiska konsekvenser 
Utifrån min litteraturstudie har jag blivit medveten om att diskussionen kring vikten av samarbete 
mellan elever som har förts under min lärarutbildning, och som jag berättar om i inledningen, inte 
har byggts på löst tyckande utan är förankrad i forskning inom området. Genom resultatet av min 
studie har jag tagit del av ytterligare tankar kring varför vi skall använda samarbete mellan elever i 
matematikundervisningen. Den tidigare forskningen samt resultatet av min studie har förstärkt min 
egen övertygelse om att samarbete mellan elever är viktigt för deras matematiska kunskapsutveck-
ling. Den största frågan gällande ämnet jag har ställt mig själv är hur jag som pedagog kan låta ele-
verna samarbeta på ett bra sätt. Jag har ansett att det finns hinder genom att ha för lite utrymme för 
att samtal skall kunna ske i en god miljö. Med en god miljö menar jag ett arbetsklimat där alla invol-
verade kan trivas. Genom intervjun med E fick jag många nya tankar om hur jag kan utveckla en och 
samma fysiska miljö till att bli mer mångfasetterad. Hon visade mig genom sina tankar att miljön 
inte slutar med den yta som finns att tillgå. Genom att göra förändringar och ta till vara på de föränd-
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ringar som naturligt sker i den fysiska miljön, går det att skapa många olika samarbetsplatser och  
även platser för enskilt arbete.  
 
Vid studiens början hade jag en tanke om att samarbete kanske kunde vara en arbetsmetod att alltid 
använda sig av. Jag grundade detta på egna tankar om att det utvecklade alla individer både kun-
skapsmässigt och socialt. De åsikterna förstärktes av genomläsningen av den tidigare forskningen 
som jag tog del av. Genom mitt resultat som visar att de involverade pedagogerna anser att samarbe-
te inte är den optimala inlärningssituationen för alla elever, har jag kommit att tänka om. Jag har in-
sett att det krävs en individanpassning och därför menar jag att miljön inte bara skall anpassas till 
samarbetsövningar utan också till enskilt arbete. Det ena arbetssättet utesluter inte det andra. Jag har 
genom intervjuerna förstått att det handlar om att skapa ett arbetsätt som jag själv kan trivas med och 
där varje elev kan få utvecklas på det sätt som passar den bäst.  De tankarna stärks genom att resulta-
tet visar på motsättningar mellan hur elevernas självförtroende påverkas av samarbete, kontra hur 
elevers självförtroende kan påverka möjligheterna till samarbete. Den positiva aspekten som lyfts är 
att samarbete stärker elevernas självförtroende genom en möjlighet att visa vad de kan för varandra. 
Problematiken visade sig vara att elever också kan bära på en stor osäkerhet som gör att de inte vågar 
visa sina styrkor för andra. Jag hoppas och tror att elever som känner en ovilja till samarbete på 
grund av osäkerhet, gradvis kan bygga det självförtroende som krävs för att eleven skall våga visa 
sina tankar och kunskaper för de andra. Genom att anpassa undervisningen till varje individ kan jag 
förhoppningsvis finna lösningar som är stimulerande för elevers självförtroende. På så sätt kan en 
tillit byggas upp mellan eleverna och mig som pedagog, men också eleverna emellan. Tilliten kan 
innebära att rädslan för att misslyckas minskar och då kan samarbetsmöjligheterna öka. 

7.3 Metoddiskussion 
Jag valde den kvalitativa metoden för att jag ansåg att det var den mest lämpade för den undersök-
ningen som jag ville göra. I efterhand kan jag nu också säga att jag tycker att det var en bra metod 
som var till stor hjälp vid sammanställningen av resultatet. Jag ser det som självklart när en under-
sökning skall genomföras att det finns förutfattade meningar om vad resultatet kan komma att bli. 
Jag skrev i metodavsnittet att det vid en kvalitativ undersökning inte får finnas några sådana förutfat-
tade meningar då de skulle kunna påverka analysen av resultatet. Genom att använda den kvalitativa 
metoden kunde jag lägga mina egna åsikter och tankar åt sidan och fokusera på vad pedagogerna 
hade sagt. Detta var möjligt eftersom den kvalitativa metoden krävde att jag placerade in pedagoger-
nas tankar i kategorier skapade efter pedagogernas tankarna och inte efter mina egna. Kategorierna i 
arbetet är en sammanställning av de medverkande pedagogernas tankar vilket innebär att en större 
studie skulle kunna komma att visa på fler kategorier eller helt andra kategorier.  
 
Insamlingsmetoden av data gjordes med hjälp av intervjuer, en annan möjlighet i den kvalitativa me-
toden är observation. Jag anser att valet av intervju var rätt då tiden för att genomföra insamlingen av 
data var kort. Det innebar att jag enbart kunde undersöka pedagogernas tankar kring samarbetets 
inverkan på inlärningen och inte den verkliga inverkan. Genom observation under lång tid skulle 
möjliga utsagor om samarbetets verkliga inverkan på elevernas inlärning kunna sammanställas. Un-
der den tid som denna studie har genomförts fanns möjligheten att genom observation se ett urval av 
hur samarbete kan genomföras, men jag anser inte att vilken inverkan det har på inlärningen skulle 
kunna framställas. 
 
Fem pedagoger har ingått i undersökningen. Missivbrevet med undersökningens syfte och de aktuel-
la intervjufrågorna utgick till flertalet pedagoger. Det innebär att de fem som valde att medverka kan 
ha ett särskilt intresse för det området som undersökts, och även att de kanske känner sig trygga i sin 
undervisning, på så sätt att de själva anser att samarbete är förekommande i matematiken. Trots 
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eventuell påverkan av resultatet anser jag att det var rätt att skicka ut både syfte och intervjufrågor i 
förfrågan om medverkan. Detta för att ge pedagogerna en insikt till vilken undersökning de tackar ja 
eller nej till att medverka i. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Jag har i min undersökning sett hur pedagogerna erfar att samarbete mellan elever påverkar elevernas 
inlärning i matematik. Jag anser att det skulle vara intressant att genomföra observationer på de med-
verkande pedagogernas undervisning. Detta för att se om resultatet i min studie överensstämmer med 
resultatet av observationer som visar hur det ser ut i praktiken. Det skulle även vara intressant att 
genomföra en liknande studie som den jag har gjort, men där fokus ligger på elevernas uppfattningar 
kring hur samarbete påverkar deras inlärning i matematik. 
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8. Tack till  
Jag vill tacka de pedagoger som har medverkat i undersökningen och på så sätt bidragit till att jag har 
kunnat genomföra min studie. Ett tack går också ut till de vänner som har hjälpt mig med korrektur-
läsning av arbetet. Slutligen vill jag tacka min handledare för de värdefulla synpunkter hon har givit 
mig.   
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Karin Nilsson och jag studerar till lärare på Högskolan i Borås. Som en del av min ut-
bildning skall jag skriva ett examensarbete där jag skall intervjua ett fåtal lärare i matematik och jag 
undrar om du skulle vilja vara en av dem.  
 
Jag skall ta reda på vad lärare anser om samarbete mellan eleverna i matematikundervisningen. För 
att göra detta kommer jag som sagt använda mig utav intervjuer. Jag kommer under intervjuerna att 
spela in det som sägs för att vara säker på att ingen viktigt information går till spillo. Det är helt fril-
ligt att vara med i min undersökning och det går bra att när som helst avbryta och säga att du inte vill 
medverka längre. Det är också så att varje fråga i sig är frivillig att svara på. Alla frågorna står nedan 
så att du om du vill medverka kan få en djupare inblick i vad det handlar om, och en möjlighet till att 
känna dig lite förberedd inför intervjun. 
 
Ditt namn och vilken skola du arbetar på kommer inte på något sätt framgå i arbetet utan där kommer 
du att vara helt anonym. Du kommer också att få tillbaka intervjun renskriven för att läsa igenom 
den, och godkänna den innan jag skriver mitt arbete. Det gör också att vi har möjligheter att ändra 
om det skulle vara någonting som du upplever inte överensstämmer med det sagda i intervjun eller 
med det som du egentligen menade.  
 
Jag skulle vara mycket tacksam om du oavsett om du vill medverka eller inte kan höra av dig inom 
en kort tid och låta mig få reda på ditt svar. Intervjun beräknas ta ca en timma. Om du vill medverka 
vore det bra om du funderade på en dag och tid då vi skulle kunna träffas. Jag kommer att möta dina 
önskemål om tidpunkt och plats i största möjliga mån tänkbart.  
Du kan nå mig på telefonnummer XXXXXXXXXX eller XXXXXXXXX. 
Det går också bra att skicka en e-post till XXXXXXX@XXX.XX.XX  

 
 
Med vänlig hälsning Karin Nilsson 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Kvinna      Man 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur lång tid har du arbetat som lärare i matematik? 
Vilken årskurs är du lärare för? 
 
 
Vad är det första du tänker på när du hör samarbete genom samtal mellan elever i matematikunder-
visningen? 
 
Initierar du eleverna till samarbete genom samtal? 
Hur gör du detta? 
 
I vilken form förekommer mest samarbete genom samtal mellan elever?  
 
Vilket ”språk” använder sig eleverna utav när de samtalar/diskuterar? 
  
Vad samtalar/diskuterar eleverna om, när eller om de får prata fritt med varandra under matematik-
undervisning? 
 
Om du låter dina elever samarbeta, varför gör du det? Vad ger det eleverna? 
 
 
Hur mycket påverkar samarbete mellan elever till deras inlärning i matematik? 
 
Kan du se någon skillnad på elevernas motivation när de arbetar enskilt eller när de samarbetar med 
samtal?  
 
 
På vilket sätt påverkar elevernas sociala status i klassen deras samtalande/diskuterande? 
Vilka effekter får det?                           
 
Ser du några hinder med att låta eleverna samarbeta genom samtal? 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med min undersökning är att se på vilket sätt pedagoger anser att samarbete elever 
emellan påverkar elevers inlärning i matematik.  
 


