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Sammanfattning 

I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers 

upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och 

erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.308) 

menar på att kunskap är någonting som växer fram i interaktion mellan elever. Lärandet ses 

alltså som en del av den mänskliga gemenskapen där skolans uppgift är att involvera människor 

i samhällets kollektiva kunskaper. Fohlin et al. (2017 s.13) menar i sin tur på att det samhället 

vi lever i idag är demokratiskt och förväntas därför ha sammanlänkande roller. Varför speglas 

då inte undervisningen av ett hjälpande beteende. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s. 9) slår fast att skolan ska sträva efter att vara en levande och 

social gemenskap som ska bidra till vilja, trygghet samt lust att lära. Den ska även sträva efter 

att skapa de ultimata förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling, bildning och 

tänkande. Varje enskild elev i skolan har rätt att få utvecklas, få en ökad glädje, få möjlighet till 

att uppleva tillfredsställelse som ges vid framsteg och klara av de svårigheter som kan uppstå.  

 

Syftet med studien är därför att undersöka yngre elevers upplevelser och erfarenheter av 

arbetssättet kamratrespons inom matematikämnet. Vilka är elevernas upplevelser om 

kamratrespons och hur arbetar eleverna med kamratrespons och varför gör de det? För att finna 

svar på studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts, genom 

fokusgruppsdiskussioner.  

 

Resultatet i studien indikerar i huvudsak på att eleverna har en positiv inställning och upplevelse 

till arbetssättet kamratrespons. Det framgår även att eleverna inte endast tränar ämnesinnehåll 

utan även sociala förmågor då lärandet sker i en social kontext. Resultatet visar att 

kamratrespons har positiv inverkan på elevers kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. 

Men förmågan att ge varandra gynnsam respons kräver övning där elevernas ansvarskänsla 

behöver utvecklas, både för sitt eget men också för gruppens lärande. För att kunna genomföra 

kamratrespons på korrekt sätt krävs det prioritering från läraren under en längre period. Läraren 

behöver också ha en förståelse för att arbetssättet inte passar alla elever. Men då forskningen 

belyser goda effekter när det gäller kooperativt lärande får läraren stöd i sitt didaktiska beslut 

att arbeta med kamratrespons.  



 

 

 

FÖRORD 
Studien är genomförd i par där arbetets samtliga delar varit jämnt fördelade. Genomförandet av 

arbetet har skett på Campus Varberg vid bestämda tider då det var ett fungerande koncept vid 

genomförandet av kunskapsöversikten. Detta med anledning att vi båda vill vara lika delaktiga 

i arbetet och vi anser att det är viktigt att ständigt vara i dialog och att samarbete är nödvändigt 

i detta omfattande arbete. Fördelen med det gemensamt genomförda pararbetet är att vi 

diskuterat oklarheter och kompletterat samt motiverat varandra till ett färdigt resultat.  
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INLEDNING 

Utgångspunkten för detta examensarbete grundar sig kunskapsöversikten En för alla, alla för 

en - En kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers 

matematikinlärning som gjordes under höstterminen 2018. Där beskrivs vad forskningen 

karaktäriserar kring skillnaden mellan traditionell inlärning och kooperativ inlärning i 

matematik. Valet av ämne grundar sig i egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning 

där vi uppmärksammat att elever upplever ämnet matematik komplext. Ytterligare en anledning 

till att ämnesvalet matematik gjordes var då vi båda sett det stora behovet av att elever lär sig 

grunderna i matematik i yngre åldrar. Lärarutbildningens fokus har varit på vad eleverna ska 

lära sig men mot slutet av utbildningen ställde vi oss frågande till hur eleverna ska lära sig. Vi 

kände då ett behov av att finna en fungerande metod till vår kommande yrkesroll. Lyckosamt 

nog gav de verksamhetsförlagda utbildningsperioderna oss inblick i hur verksamma pedagoger 

arbetar med kooperativt lärande. Upplevelsen var då att metoden anses fungera då eleverna 

arbetade i korta, strukturerade interaktioner med kamrater.  

 

I kunskapsöversikten undersöktes särskilt den positiva inverkan av kooperativt lärande. Det 

visar på hur den sammantagna forskningen som kartlagts fastställde att kooperativt lärande har 

positiv inverkan på elevers prestation samt attityd gentemot matematik. Kagan och Stenlev 

(2017, s.13) nämner att den positiva synen på kooperativt lärande är utbredd men att 

utmaningen ligger i att tillämpa den i praktiken. Vidare menar de på att i ett traditionellt 

klassrum förser eleverna läraren enskilt vid den responsen som krävs för att själva lärandet ska 

ske emellertid enligt förespråkare har detta sätt en alldeles för låg ambitionsnivå. Då läraren 

inte har tid med att lära en i taget ska alltså alla lära samtidigt. Vi har under lärarutbildningen 

fått till oss vikten av att se alla elever genom trygghet, empati och att ha ett demokratiskt 

klassrum. Detta påstående intygar Fohlin et al. (2017, s.75) med att det kooperativa lärandet 

stämmer överens då skolans mål i Sverige är att varje enskild elev ska känna till demokratins 

principer samt utveckla förmåga att arbeta i demokratiska former. Men frågan som ställdes var 

då, att om kooperativt lärande har en så positiv bild i pedagogisk litteratur hur kommer det sig 

då att metoden fortfarande inte gjort ett stort genomslag i den svenska 

matematikundervisningen? Saknas det bevis på att kooperativt lärande har positiva effekter? 

Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar och tidigare kunskap har vi därför valt att 

göra en studie om vilken upplevelse elever har om kamratrespons och hur påverkar 

kamratrespons dem gällande kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. För att finna svar 

hur kamratrespons påverkar dem och sammanställa dessa frågeställningar utgår resultatet från 

det didaktiska konceptet vad, hur och varför.  

 

Eftersom kooperativt lärande inte är allmänt vedertaget av alla lärare är det intressant att söka 

evidens för hur framgångsrikt det faktiskt är att engagera elever som läranderesurser för 

varandra. Ett sådant område är elevers uppfattning om kooperativt lärande genom 

kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. Detta specifika val av inriktning för 

examensarbetet gjordes då Mikaela har ett jobb som lärartrainee vid sidan av sina 
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högskolestudier. Inom lärartraineeprogrammet diskuteras forskare såsom Torkel Klingberg, 

Angela Duckworth och Carol Dweck. Dessa forskare ligger bakom begrepp som uthållighet 

och motivation (grit) som anses ha stor inverkan på elevers kunskapsutveckling. De menar på 

för att lyckas bli riktigt bra på något krävs det av människan att vara uthållig, arbeta hårt samt 

fortsätta öva trots att det tar emot. Forskning på området indikerar att detta även gäller för att 

elever ska lyckas med sitt lärande. Detta kan ses som en självklarhet inom idrotten men inte 

inom skolan där elever uttrycker att de inte är tillräckligt bra, till exempel på matematik.  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) har ett tydligt 

syfte på resultat och målstyrning där formativ bedömning ses som en viktig del. Elevernas 

undervisning i grundskolan styrs från första dagen av kunskapskraven där formativ bedömning 

och bedömning för lärande är en viktig del av elevernas vardag. För att synliggöra elevers 

lärande rekommenderas lärarna arbeta utifrån formativ bedömning. Wiliam och Leahy (2015) 

bekräftar att lärare behöver hjälpa elever att se deras nuläge, vart de ska och hur de når sina 

mål. Vidare fastslår Lgr11 att skolans mål är att varje elev ska utveckla förmågan att bedöma 

sitt och andras resultat i förhållande till sina egna förutsättningar och arbetsprestation 

(Skolverket 2011, s. 18). Lärare behöver därför skapa situationer där elever får öva på att 

uppskatta både sin egen men också andras insats genom exempelvis arbetssättet kamratrespons. 

En positiv aspekt med formativt arbete samt att aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra är att eleverna då övar på att ta ansvar för lärandet men också på att inte ge upp då de 

strävar mot långsiktiga mål. Precis som vuxna kan barn troligen i lyckade konstellationer nå 

bättre resultat tillsammans än som enskilda individer.  

 

Som nämnts visar tidigare forskning att kooperativt lärande har positiv inverkan på elever. Trots 

detta anses elevers egna perspektiv inte vara lika välbeforskat. För att kunna motivera olika 

didaktiska val i lärarprofessionen är kunskap om effekten på lärande betydelsefulla. Det anses 

även intressant att undersöka hur eleverna upplever lärarens didaktiska val. Vad har då elever 

för upplevelser gällande kooperativt lärande i kamratrespons? Varje dag strävar lärare mot 

målet att elever får ny kunskap och mår bra tillsammans - det är då vi i skolan når framgång. 

Men för att nå dit krävs kunskap.  
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BAKGRUND 

I nedanstående del redogörs kamratresponsens innebörd och dess betydelse för studien. Vidare 

följer motivationen och uthållighetens betydelse för lärandet.   

Kamratrespons  

Att ge kamratrespons innebär att elever agerar som en välvillig mottagare av respons. De läser, 

analyserar och ger förslag på förbättringar. Mottagaren avgör sedan vad hen vill göra med 

responsen. Kamratrespons kan ges muntligt eller skriftligt och handlar om att vara så konkret 

som möjligt. Eleverna ska i minsta möjliga mån använda ord som “bra” och “dåligt” då de ska 

kunna sätta ord på sina iakttagelser. Løkensgard Hoel (2001 ss.112-113) menar på att 

kamratrespons är fördelaktigt i avseendet att eleverna får förebilder i form av en kamrat som är 

på liknande kunskapsnivå. Detta kan i sin tur bidra till elevers motivation och inspiration ökar 

samt hur elever anstränger sig ytterligare. Løkensgard Hoel (2001 s.199) påtalar även att inom 

arbetssättet kamratrespons övar elever förmågan att reflektera över sitt arbete samt hur de 

aktiveras som läranderesurser för varandra. En viktig del i lärandeprocessen anses vara denna 

metakognitiva förmåga.  

 

I syfte för att skapa motivation i skolan nämner Løkensgard Hoel (2001 ss.112-113) att positiv 

respons och beröm är viktigt. Hon menar även på att det finns dokumentation på att beröm 

gynnar lusten att lära men det finns undersökningar som påvisar motsatsen. Om kamratrespons 

ska gynna elevers motivation behöver den vara konkret, specifik och ärlig. Det finns annars en 

risk att det sker missuppfattningar i återkopplingen till eleven som kan resultera i att den får för 

höga förväntningar gentemot resultatet. I slutändan kan detta resultera i att eleven känner sig 

besviken, missnöjd och en hopplöshet till sin egen förmåga.  

Motivationens betydelse för lärande 

Torkel Klingberg har forskat om barns motivation och lärande samt förståelsen för matematik. 

Klingberg (2016, ss-109-111) påpekar att den yttre motivationen bestående av belöningar inte 

påverkar barns ansträngningar utan det är deras intresse och nyfikenhet som har betydelse. 

Vidare menar Klingberg (2016, s.121) att den yttre motivationen inte kan tillämpas i alla 

situationer, speciellt inte när det gäller att hitta ett sätt till bättre skolprestationer. I nedanstående 

del nämns Dweck och Duckworth som dels diskuterar den flexibla inställningen som Klingberg 

(2016, ss.164-166) i sin tur menar på är innebörden av individens tro på sin egen förmåga och 

kompetens. Det är alltså motivationen som har den största inverkan på elevers lärande. Dock 

behöver det inte innebära att motivation är lika med att det är roligt. Det handlar snarare om att 

kämpa mot meningsfulla mål oavsett om det är lustfyllt eller inte. Eleverna behöver få beröm 

och feedback på den ansträngning som de gör och det är lärarens roll att stödja elevernas 

utveckling i uthålligt beteende. Det är den hjälp och återkoppling som eleverna får vid träning 

av uthållighet och koncentrerad träning som ger resultat, även om det tar emot.  

 

Carol Dweck har myntat begreppen growth mindset, översatt dynamiskt tankesätt samt fixed 

mindset, översatt statiskt tänkande. Dweck (2015, ss.16-17) menar att ett statiskt tankesätt 
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innebär en tro på att de egenskaper man har är hugget i sten. Såväl har människan ett behov av 

att hela tiden visa vad den kan. Du behöver alltså visa på att du har en viss typ av intelligens 

och moraluppfattning. Har du istället ett dynamiskt tankesätt så baseras ditt tänkande på 

uppfattningen om att dina grundläggande egenskaper kan utvecklas genom ansträngning. Vare 

sig du har en viss typ av talang, temperament, anlag eller intresse så kan vi alla ändra på oss 

och utveckla erfarenhet och arbetsvilja. Vidare menar Dweck (2015, s.86) att det statiska 

tankesättet begränsar prestationerna, människors hjärnor fylls med störande tankar och det 

hårda arbetet blir motbjudande och leder därmed till sämre inlärningsstrategier. Har du istället 

ett dynamiskt tankesätt så bidrar det till bättre fokus, strategier och ansträngningar. Vidare 

bidrar det till att man slår sig samman med andra med detta tankesätt. Ett dynamiskt tankesätt 

bidrar alltså till människors utveckling och hjälper dem i deras framsteg. Som lärare bör du 

alltså inte pressa dina elever till att tro att de egenskaper de har inte går att förbättra eller på 

något sätt ändras. De ska inte heller pressas till att visa att de är bäst och inte heller jämföras 

med andra elever. Istället ska vi som lärare lägga fokus på att förbättra elevers tankesätt och 

visa på att deras ansträngning ligger till grund för kommande utveckling.  

Uthållighetens betydelse för lärande 

Något som uppmärksammats i skolsammanhang på senare tid är uthålligheten hos elever. 

Duckworth, Petersen, Matthews och Kelly (2007) styrker detta genom sin forskning om grit, 

som beskriver hur uthållighet och inre driv påverkar elevers skolframgång. Vidare beskriver de 

grit som en psykologisk faktor som kan förutsäga vem som når måluppfyllelse. En ytterligare 

identifiering av begreppet grit beskrivs av forskarna som en inre motivation och potentialen att 

se målet och hålla fast även när det tar emot. Detta är i linje med Duckworth och Gross (2014) 

som styrker att människor når framgång när de prioriterar långsiktiga mål. Trots motgångar 

fortsätter de kämpa mot målet och ser motgångar på vägen som övning hellre än ett 

misslyckande. Intresset hos eleverna att nå framgång är inte tillräckligt utan behöver vara i 

kombination med grit. Mycket träning och träning med god kvalitet i kombination med grit 

anses ge goda resultat. Elever som har mycket grit har en viss tendens att öva fler timmar men 

också mer fokuserat. Grit handlar om känslan att eleven själv kan förbättra sig samt att övning 

ger större effekt.   
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TIDIGARE FORSKNING 

I kommande del beskrivs inledningsvis tidigare forskning från kunskapsöversikten som ligger 

till grund för denna studie. Fortsättningsvis beskrivs resultaten som kartläggningen påvisade 

som görs för att motivera den specifika inriktningen för examensarbetet. Såväl förtydligas hur 

studien bidrar till tidigare kunskap. Om läsaren vill ha detaljerad information om 

tillvägagångssättet hänvisas de till En för alla, alla för en - En kunskapsöversikt om den 

kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning i avsnittet om 

litteratursökning och urval i kunskapsöversikten.  

Kooperativa lärandets inverkan   

Eftersom kooperativt lärande inte är allmänt vedertaget av alla lärare är det intressant att söka 

evidens för hur framgångsrikt det faktiskt är att engagera elever som läranderesurser för 

varandra i jämförelse med traditionellt enskilt arbete. Därför har nio vetenskapliga studier 

granskats gällande kooperativa inlärningsmetoders inverkan på yngre elevers 

matematikinlärning i jämförelse med traditionell inlärningsmetod:  

 

1. Jacobs, Watson och Sutton (1996) studie visar på signifikant bättre resultat i alla 

kategorier i jämförelse mellan kontrollgrupperna och experimentgrupperna. Resultatet 

indikerar därför en stark relation mellan kooperativ inlärningsmetod och förbättrade 

resultat.  

2. Kumar och Harizuka (1998) resultat visar att experimentella gruppen, genom kooperativ 

inlärningsmetod hade bättre resultat i eftertestet jämfört med kontrollgruppen som 

använt traditionell inlärningsmetod.  

3. Kutnick, Ota och Berdondini (2008) resultat indikerar att samtliga hypoteser som 

ställdes besvarades med positivt utslag i resultatdelen. Utifrån hypoteserna går det att 

utläsa att för- och eftertestet visar på en signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och 

experimentell grupp till förmån för experimentell grupp. Resultaten indikerar även att 

eleverna ansågs mer fokuserade, engagerade och medvetna om gruppkonstellationens 

kommunikation.  

4. Kyndt et al. (2013) har i sammanställningen av sin metaanalys fått resultatet att 

kooperativa inlärningsmetoder visar på bättre skolprestationer i förhållande till 

traditionell inlärningsmetod vilket är i linje med tidigare forskningsresultat inom 

området. De mest markanta skillnaderna i resultatet med förmån för kooperativt lärande 

är elevers kunskapsutveckling samt attityd till kooperativ inlärning.  

5. Oortwijn, Boekaerts och Vedder (2008) resultat indikerar att de inspelade  

lärar/elevinteraktionerna avslöjar att lärarna i de experimentella grupperna reflekterade 

mer på grupparbetet än lärare i kontrollgruppen. Resultatet visar även att elever med 

högkvalitativt hjälpbeteende använde fler matematiska ord samt uppnådde målen för de 

låg- och högkvalitativa frågorna. Slutligen visar resultatet att invandrareleverna hade 

lägre språklig färdighet än nationella elever inom matematikprestation. 

6. Pawattanaa, Prasarnpanich och Attanawong (2014) resultat visar att kooperativt lärande 

hjälper elever att använda sin kompetens för att lösa problem och att elever som är 
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medvetna om lagbelöning och lagmål uppmuntras att försöka lära sig och uppnå sina 

mål. Mätningen av elevers prestation i kooperativ inlärningsmetod resulterade även det 

i att alla elever uppfyllde kraven.  

7. Vega och Hederich (2015) resultat visade inga signifikanta skillnader mellan 

experimentella gruppen och kontrollgruppen. Dock är det viktigt att poängtera att de 

elever med högre kognitiv stil visade bättre resultat i förtestet. Eftertestet visade en 

fördel för den experimentella gruppen, dvs. den kooperativ inlärningsmetoden.  

8. Tarim och Akdeniz (2008). Resultat utifrån hypoteser indikerar att de kooperativa 

inlärningsmetoderna TAI och STAD var positiva för både prestation och attityd 

gentemot matematikämnet i jämförelse med den traditionella inlärningsmetoden. 

9. Zakaria, Chung Chin och Dauds (2010) resultat belyser att elever i experimentella 

gruppen som använt kooperativ inlärningsmetod låg på en högre nivå både gällande 

attityd och prestation i jämförelse med kontrollgruppen. Utifrån syftet att undersöka 

skillnader mellan traditionell inlärningsmetod och kooperativ inlärningsmetod beskrivs 

i resultatet hur kooperativ inlärningsmetod har större inverkan på elevers prestation och 

attityd gentemot matematikämnet. 

 

Ovanstående forskningsresultat visar på de kooperativa inlärningsmetodernas positiva effekter 

för elevers matematikinlärning. Studierna har använt sig av olika metoder men ändå visar alla 

studier liknande resultatet vilket ligger till fördel för det kooperativa lärandet. 

 

Sammanfattningsvis har frågeställningarna i kunskapsöversikten besvarats genom de 

ovanstående artiklarna. Dock är en viktig aspekt att den ena frågeställningen delvis besvarats 

då endast fördelarna med kooperativ matematikinlärning synliggjordes. Således väcktes 

intresset om varför fler verksamma lärare inte använder sig av denna undervisningsmetod då 

inga nackdelar synliggjordes. Studier gällande elevers uppfattning om kooperativt lärande 

saknades också.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med studien är att undersöka yngre elevers upplevelser och erfarenheter av arbetssättet 

kamratrespons inom matematikämnet.  

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar tagits fram:  

-  Vilken är elevernas upplevelser om kamratrespons? 

-  Hur arbetar eleverna med kamratrespons och varför gör de det? 
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TEORETISK RAM  

Den teoretiska ram som ligger till grund för studien är den sociokulturella teorin vilket är det 

kooperativa lärandets ursprung. I nedanstående del beskrivs inledningsvis den sociokulturella 

teorin. Vidare beskrivs ömsesidigt beroende som är grundprincipen inom kooperativt lärande. 

Slutligen görs koppling ihop med innebörden av att finna ytterligare kunskap om elevers 

uppfattning om kamratrespons i matematik.  

Lev Semenovich Vygotskij sociokulturella teori 

Vygotskij och hans sociokulturella teori har varit ständigt återkommande och central genom 

hela vår lärarutbildning. Säljö (2014, s.297) menar att den sociokulturella traditionen har sin 

början hos Vygotskij kring arbetet gällande utveckling och lärande. Vidare påtalar Fohlin et al. 

(2017 s.78) att lärandet på det sociokulturella perspektivet redogör för att sociala konstruktioner 

är kunskap. Vygotskij förklarar detta genom att den kulturella utvecklingen hos barn 

förekommer två gånger, dels genom social nivå och dels genom elevers individuella nivå. För 

att engagera eleverna i sin inlärningsprocess menar Fohlin et al. (2017 s.76) att det kooperativa 

lärandet konstrueras genom att eleverna tillsammans i smågrupper diskuterar och utforskar. 

Arbetssättet är strukturerat och samordnat på så sätt att alla elever i gruppen ska delta aktivt för 

att tillsammans stötta varandra men också uppnå sitt lärande i grupp.  

 

Fortsättningsvis beskriver Säljö (2014, ss.305-308) att Vygotskij menar att människan ständigt 

är under utveckling. Han menar att det inte finns någon begränsning mellan barn och unga utan 

det är en ständigt pågående process som vi människor ägnar oss åt. Det sociokulturella 

perspektivet avser att kunskap sker i interaktion mellan elever. Den mänskliga samvaron hör 

alltså ihop med lärandet där skolans uppgift är att göra människor delaktiga i samhällets 

gemensamma kunskaper. 

Ömsesidigt beroende  

Kärnan i det kooperativa lärandet är enligt Fohlin et al. (2017 ss.115–117) positivt ömsesidigt 

beroende där även kooperativa strukturer inkluderas i grundprincipen. Det finns tre typer av 

ömsesidigt beroende: inget beroende, positivt vilket innefattar samarbete och negativt vilket 

innefattar tävlan. Innebörden av dessa typer kan sammanfattas med att eleverna endast uppnår 

sina mål om alla i gruppen lyckas då de strävar efter ett gemensamt uppsatt mål.   

 

Fohlin et al.  (2017 ss.115–117) menar vidare att om gruppen uppnår det positiva ömsesidiga 

beroendet får de tillsammans en stark social gemenskap som resulterar i ett givande samarbete. 

Eleverna behöver ha förståelse för att prestationen i det positiva ömsesidiga beroendet ligger 

till fördel för hela gruppen. Det innebär därmed att de uppnår mer i gruppen än vad de gjort 

som enskild individ. Vidare är det viktigt att läraren har en insikt i hur ömsesidigt beroende kan 

påverka gruppens synsätt till gemensamt lärande. Det är också viktigt att det ömsesidiga 

beroendet struktureras för att alla ska uppnå måluppfyllelse.  
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Kamratrespons kopplat till teoretisk ram 

I användandet av kamratrespons blir eleverna läranderesurser för varandra och tar därigenom 

över en del av lärarens funktion. Løkensgard Hoel (2001, s. 21) menar då att eleverna får en 

större makt samt auktoritet; kunskapsmässigt i förhållande till texter och skrivande, praktiskt i 

förhållande till organisationen av läroaktiviteten och ideologiskt i förhållande till skolsystemet. 

Vid användandet av kamratrespons förflyttas därför en del av den auktoritet och makt som 

läraren traditionellt har ut på eleverna i klassrummet. Løkensgard Hoel (2001, s. 21) menar 

också på att det finns en speciell sociokulturell diskussion som växer fram ur det samspelet. 

Utifrån kan det se ut som att eleverna har en stor frihet men i själva verket finns inarbetade 

ramar, regler och strukturer bakom. Det är dock viktigt att alla elever känner till de 

gemensamma normerna i att kunna ta ansvar för att kaos inte skall uppstå.  

 

Hur ser eleverna på kamratrespons? Förstår eleverna begreppet i förhållande till betydelsen för 

den egna kunskapsutveckling och har denna metod en inverkan på deras motivation och 

uthållighet? Denna studie syftar till att finna mer kunskap om elevers upplevelser och 

erfarenheter av arbetssättet kamratrespons inom matematikämnet.  
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METOD  

I kommande del beskrivs och motiveras valet av metod. En kvalitativ analys beskrivs genom 

metoden fokusgrupper. Vidare redogörs urvalet, genomförandet, analys, validitet och 

reliabilitet samt etiska ställningstaganden.  

Fokusgruppsmetod 

En kvalitativ metod användes för att samla in data kring elevers upplevelse om kamratrespons. 

Det verktyg som ansågs bäst lämpat för studien var fokusgruppsdiskussioner då eleverna endast 

går i årskurs 3 därmed ansågs gruppdiskussioner möjligen ge utförligare svar. Vidare menar 

Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017, s.7) menar på att metoden lämpar sig bäst när intentionen 

är att skapa förståelse för olika fenomen och erfarenheter. Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017, 

ss.16–18) påtalar också att metoden är en definition av diskussion som sker mellan människor 

i grupp under fokuserade sätt. Där en gruppledare leder gruppen, diskussionen och de olika 

aspekterna av det aktuella ämnet. Det ämne som ska diskuteras i gruppen belyses genom den 

kunskap och förståelse som växer fram i fokusgruppen. Metoden grundar sig i följande fem 

kärnkomponenter:  

1.Människor interagerar med varandra 

            2.Gemensamhet och delad erfarenhet 

3.En tillåtande miljö 

4.Att ge makt till deltagarna 

5.Att skapa medvetenhet 

 

För att utforska människors tankesätt inom ett visst ämne visar det sig enligt Dahlin Ivanoff och 

Holmgren (2017, s. 30) att fokusgrupper är väldigt användbart. Vidare anses metoden öppna 

upp möjligheter för deltagarna att se världen där de befinner sig just nu. Det finns intresse i att 

inte bara undersöka hur de tänker utan också skapa en större förståelse till varför de tänker som 

de gör. Det är i interaktionen mellan deltagarna som förståelsen för deras olika tankesätt 

konkretiseras.  

Urval i studien 

Första steget i urvalsprocessen var att kontakta Kajsas VFU-handledare som arbetar med 

kooperativt lärande i matematikämnet för att få godkännande om deltagande i studien. Inför 

studien skickades ett missivbrev ut till vårdnadshavare (se bilaga 1). Brevet innehöll 

information om studien samt en sida för vårdnadshavarens medgivande i form av underskrift. 

Brevet skickades ut via klassläraren ungefär en vecka innan fokusgruppsdiskussionerna 

genomfördes. Brevet innehöll även ett kort stycke om studiens syfte samt information från 

vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Här skickade vi även ut en samtyckesblankett 

gällande insamling och behandling av personuppgifter, GDPR (The General Data Protection 

Regulation) (se bilaga 2). Vidare information om detta går att finna under avsnittet om etiska 

aspekter.  
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I studien ingår 13 elever i årskurs 3 som har arbetat med kamratrespons sedan årskurs 1. De 

deltagare som ingår i studien har valts utifrån ett kriteriestyrt urval som enligt Christoffersen 

och Johannessen (2015, s.56) görs då deltagarna uppfyller vissa kriterier. Eleverna valdes ut på 

grund av att de är en klass som har erfarenhet av arbetssättet vilket ansågs viktigt då studiens 

syfte är att få kännedom om deras upplevelser om kamratrespons. Eleverna har förutom detta 

tillsammans med läraren arbetat på ett medvetet sätt med formativ bedömning.  

 

De elever som ingår i studien går i en F-9 skola i västra Sverige. Eleverna som deltog i studien 

har gått i samma klass i fyra år och känner därmed varandra väl. Eftersom läraren införde 

kooperativt lärande redan från första dagen i årskurs 1 beskriver klassläraren en trygg grupp där 

de flesta vågar diskutera och framföra sina åsikter i klassrummet. Detta är ytterligare en 

anledning till valet av fokusgrupper.  

Genomförande av studie i fokusgrupper 

En förutsättning för en väl genomförd studiedesign beskriver Dahlin Ivanoff och Holmgren 

(2017, ss. 39-41) är en noggrann planering som är grundad i syftet. För en bra och väl 

genomtänkt studie bör ett studieprotokoll upprättas, det vill säga en detaljerad plan för hur 

studien ska gå tillväga. Ett studieprotokoll innebär för fokusgruppsdiskussioner att forskaren 

beskriver fokusgruppssammansättningar, bakgrund, nyckelfrågor, gruppledarens kompetens, 

funktion och roll samt studiens genomförande. Utifrån den tidigare gjorda kunskapsöversikten 

formulerades syfte och frågeställningar för denna studie. Därefter valdes en kvalitativ metod 

där frågor formulerades till fokusgruppsdiskussionerna vilka i sin tur godkändes av handledaren 

för denna studie. 

 

Innan genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna delades eleverna in i tre grupper med fyra 

elever i två av grupperna samt fem elever i en av grupperna. Dahlin Ivanoff och Holmgren 

(2017, s. 59) menar att det finns rekommendationer gällande deltagarantalet i fokusgrupper som 

varierar men att en del forskare anser att fyra till åtta är det optimala. Dock menar Dahlin 

Ivanoff och Holmgren (2017 s. 59) på att forskare bör undvika grupper innehållande sex 

deltagare eller fler. Gruppernas storlek varierade något på grund av praktiska orsaker. Främsta 

anledningen till att en av grupperna bestod av fyra deltagare var på grund av att en elev var sjuk 

den dagen fokusgruppsdiskussionerna genomfördes. Därmed blev fördelningen att grupp 1 

bestod av fyra deltagare, grupp 2 av fyra deltagare och grupp 3 av fem deltagare. Då 

elevgruppen vanligtvis består av 19 elever uteblev sex stycken på grund av utlandssemester, 

sjukdom samt tre vårdnadshavare som valde att neka deltagande i studien.    

 

Innan fokusgruppsdiskussionerna genomfördes hade vi en kort samling i klassrummet där 

eleverna fick information om varför vi var där. Eleverna fick här överensstämmande 

information som vårdnadshavarna om studien och att medverkan är frivillig samt att deras 

identitet skyddas. Vi delgav även att studien utfördes på dem för att de är elever som arbetat 

aktivt med kooperativt lärande och kamratrespons under tre års tid. Dahlin Ivanoff och 

Holmgren (2017 s. 87) påpekar att det finns bestridande invändningar till att deltagare i en 

studie känner varandra innan fokusgruppsdiskussionerna genomförs då detta anses kunna ha en 
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påverkan på diskussionerna. Det finns dock de forskare som påstår motsatsen och att det istället 

kan anses gynnsamt för samtalet och att deltagarna känner sig trygga med varandra. I 

klassrummet fick eleverna även information om hur diskussionerna skulle gå till och var de 

skulle ske.  

 

Diskussionerna genomfördes i ett grupprum i anslutning till elevernas klassrum och pågick var 

och en i ungefär 30 minuter. När alla satt sig till bords placerades två mobiltelefoner på bordet 

och diskussionerna spelades in. Valet av två telefoner gjordes för att säkerställa inspelningen 

då eventuella tekniska fel kan uppstå.  

 

Inledningsvis ställdes öppna frågor som är i linje med vad som Dahlin Ivanoff och Holmgren 

(2017, ss 41-43) rekommenderar för att forskaren ska skapa en god stämning och bryta isen.  

Därefter ställdes övergångsfrågor och nyckelfrågor som är kopplade till studiens syfte. Vid 

första fokusgruppsdiskussionen uppmärksammades att exempel på redan genomförda lektioner 

som innehöll kamratrespons blev en hjälpande hand för eleverna att besvara vissa frågor. Vi 

insåg även efter första intervjun att vi bör ha genomfört en mer grundlig genomgång i 

klassrummet före intervjuerna för att undvika dessa borde förtydliganden såsom 

lektionsexempel som vi fick delge under intervjuerna. I två fall av fokusgruppsdiskussionerna 

föll det sig naturligt att utesluta vissa frågor i formuläret då eleverna svarade på dessa redan 

under inlednings- och övergångsfrågorna. 

 

Inför genomförandet av varje fokusgruppsdiskussion informerades eleverna att deras åsikter är 

viktiga och att det inte finns några rätt eller fel. Enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017, 

s.23) är ett tillåtande klimat viktigt för att deltagarnas åsikter och upplevelser ska ses som 

värdefulla.  För att du som gruppledare ska ha en förståelse för det som uttalas bör du också 

sammanfatta diskussionerna. De fem kärnkomponenter som Dahlin Ivanoff och Holmgren 

(2017, s.18) belyste i ovanstående del anses också vara väl uppfyllt.  

Analysarbete 

I denna studie valdes kvalitativ analys. En kvalitativ metod är enligt Christoffersen och 

Johannessen (2015, s.16) en flexibel metod som i interaktion mellan deltagarna och forskaren 

tillåter mer anpassning och spontanitet i jämförelse med den kvantitativa metoden. De frågor 

som ställs är dessutom mer öppna och variationen kring hur frågorna ställs och besvaras av 

eleverna är större. Fördelen med öppna frågor är också att eleverna själva kan besvara frågorna 

utefter egna ord. Vidare kan också forskaren ställa fler ledande frågor utefter det svaret som i 

detta fall eleven ger till respektive fråga. Watt Boolsen (2007, s. 18) påpekar att i en kvalitativ 

metod söker man samband och orsak genom data vilket skiljer sig från kvantitativ metod som 

tillämpar kvantitativ data. I en kvalitativa data används så kallad “mjuk” data och det sker 

genom exempelvis ett samtal, en bok eller som i detta fall en intervju. Vidare nämner Watt 

Boolsen (2007, s.18) att den kvalitativa informationen används oftast i början av en 

forskningsprocess i motsats till kvantitativ som istället används i samhällsvetenskapliga 

sammanhang. Christoffersen och Johannessen (2015, s.17) poängterar att denna typ av 

forskningsprocess innehåller fyra faser. Förberedelse, datainsamling, dataanalys och 
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rapportering. Där den första processen förberedelser innebär att man hittar ett ämne man vill 

söka mer kunskap om och därmed har en del frågeställningar som önskas besvaras. I denna fas 

växer även syftet fram. Datainsamlingsfasens innebörd är att samla in dokumentation, alltså 

data genom den undersökningen som återspeglar verkligheten. I den kvalitativa metoden 

används oftast gruppsamtal, observationer eller som i detta fall intervjuer. Nästa steg i 

forskningsprocessen enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s.18) är dataanalys där den 

data som samlats in tolkas och analyseras. I den kvalitativa datan bearbetas text, bild eller som 

i detta fall ljudinspelning. Den sista och fjärde fasen är rapportering där forskningsresultatet 

redogörs med hjälp av skriftlig rapportering.  

 

Analysarbetet inleddes redan vid fokusgruppsdiskussionerna där vi båda agerade samtalsledare 

vilket är i linje med vad Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017 s. 71) belyser som fördelaktigt. 

Då samtalsledaren har mer kunskap och förståelse för den data som samlas in. Analysen utgår 

från den sociokulturella teorin då kamratrespons syftar till att elever lär av varandra. Vidare är 

det viktigt att poängtera att undersökningen var mer riktad åt en fokusgruppsintervju än en 

fokusgruppsdiskussion trots detta har Dahlin Ivanoff och Holmgrens analysarbete av 

fokusgruppsdiskussioner använts.  

 

Efter de genomförda fokusgruppsdiskussionerna gavs tillfälle till en kort reflektion tillsammans 

med klassläraren. När detta sedan var klart reflekterade vi tillsammans över hur vi upplevt 

diskussionerna och vad som gick bra och mindre bra. Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017, s.68) 

menar att det är viktigt att göra reflektion kring genomförandet. Innan vi började lyssna av 

diskussionerna var upplevelsen att den första diskussionen kändes mest givande för 

undersökningen. När vi senare transkriberade materialet insåg vi att resultatet från alla 

diskussioner var lika givande men på olika sätt.  

 

Den utmaning som finns gällande kvalitativa analyser menar Fejes och Thornberg (2015, s.35) 

är att kunna frånse det ointressanta och istället särskilja det betydelsefulla. De menar att genom 

det insamlade och analyserade materialet kunna hitta intressanta mönster. I analysarbetet ska 

forskaren koda ut det viktigaste i sammanhanget och i detta fall utifrån studiens frågeställningar. 

Detta är i linje med vad Thornberg och Forsberg Frykedal (2015 ss. 52-53) beskriver som ett 

sätt att särskilja och ta ut den mest betydelsefulla data som samlats in. För att besvara studiens 

frågeställningar innehöll frågeformuläret de tre undersökningsområden som valts ut till studien, 

närmare bestämt elevernas kunskapsutveckling, uthållighet samt motivation genom de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför. Att analysera kvalitativ data är en tung bearbetning där 

enligt Dahlin Ivanoff och Holmgren (2017, s. 71) rådata ska översättas till tolkade data. Dahlin 

Ivanoff och Holmgren (2017, ss, 72-76) belyser fyra analysnivåer. Inledningsvis som första 

steg lyssnades alla tre diskussioner igenom där det ordagrant transkriberades vad som sades 

under diskussionerna. Gruppdiskussionerna lyssnades igenom flertalet gånger för att finna hur 

olika uppfattningar och åsikter uttrycktes samt vilka ord och tonfall som utkristalliserades. Som 

steg två sorterades det in och fokuserades på varje enskilt tema av diskussionerna som berör 

våra frågeställningar. För att finna mönster markerades elevernas återkommande uttalanden 

med olika färger i ett gemensamt kollegieblock. Här sorterades elevernas uttalanden in i de 

olika kategorierna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. I det tredje steget i 
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analysarbetet reducerades det insamlade materialet för att underlätta för oss som forskare. 

Slutligen i det fjärde och sista steget handlade det om att försöka förstå och tolka ytterligare vad 

de 13 deltagarna diskuterade under fokusgruppsdiskussionerna. Det sista steget som även ligger 

till grund för alla deltagares uppfattningar om forskningsämnet har sedan formats och 

omformats utefter diskussionen.  

Validitet och reliabilitet 

Inom forskningen finns två viktiga begrepp som forskare tillämpar för att få en överblick av 

kvaliteten i forskningen. Bryman (2016, s.465) nämner att flera kvalitativa forskare diskuterar 

hur relevanta dessa begrepp är inom kvalitativa undersökningar. Dessa begrepp anses mer 

relevanta inom den kvantitativa metoden eftersom den kvalitativa forskningen inte i huvudsak 

fokuserar på mätning. Bryman (2016, s.465) menar på att de två begreppen kan assimileras det 

vill säga likna en kvalitativ metod således utan att betydelsen ändras men att mindre relevans 

läggs på frågor som rör mätning. Validitet innebär hur forskaren observerar, identifierar samt 

mäter det som avses mätas.  

 

Fortsättningsvis kan reliabilitet delas in i extern reliabilitet och intern reliabilitet. Bryman 

(2016, s.465) menar på att extern reliabilitet är i vilken utsträckning en undersökning kan 

replikeras och ge samma resultat vid båda tillfällena. Vidare är det svårt att tillgodose kriteriet 

i en kvalitativ forskning då en social miljö inte kan  “frysas” och de sociala förutsättningarna 

som råder i studien. Det finns dock tillvägagångssätt att ta till för att ta hänsyn till kraven som 

extern validitet ställer, dels genom att genomföra en liknande studie i en liknande miljö som 

gjordes i den tidigare forskningen. Detta för att jämföra vad den tidigare forskaren fått fram 

från den ursprungliga undersökningen.  

 

Intern reliabilitet menar Bryman (2016, s.465) är att medlemmarna i forskarlaget tillsammans 

enas om hur de tolkat vad de sett och hört. I detta fall är vi två stycken som diskuterat resultatet 

och analyserat den data som samlats in. Eftersom urvalet i studien utgått från 13 deltagare som 

själva beskrivit sina upplevelser om arbetssättet kamratrespons hade en generaliserbarhet 

kunnat utkristalliseras i studien. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultatet kunnat se 

annorlunda ut om det varit med fler deltagare i studien.  

Etiska ställningstaganden  

Forskarna i studien har tagit vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper i beaktning. 

Vetenskapsrådet (2002, s.6) nämner individskyddskravet som innefattar fyra generella 

huvudkrav gällande forskningen. Dessa huvudkrav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån dessa krav har studiens deltagare (i detta 

fall eleverna) blivit varse om vad studien handlar om och vad deras deltagande har för syfte och 

även de forskningsetiska principerna. Detta innebär att eleverna har rätten till att neka sin 

medverkan i studien dels innan den startar men även välja att hoppa av under studiens gång. 

Information gällande detta fick eleverna till sig muntligt innan studien startar. Det skickades 

även ut ett missivbrev till elevernas vårdnadshavare. I missivbrevet (se bilaga 2) meddelades 

eleverna samt vårdnadshavarna om att det i arbetet kommer vara fiktiva namn på eleverna (samt 
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pedagogerna) för att skydda deras identitet samt den data som samlas in endast kommer 

användas till studiens syfte. I missivbrevet behövde vårdnadshavarna ge ett godkännande att 

deras barn deltar i studien då ingen av de medverkande är myndiga. I examensarbetet kommer 

inte heller skolans namn att nämnas för att skydda deltagarnas identitet ytterligare. Eftersom vi 

valde att använda intervju som metod och därmed spela in elevernas röster behövdes även en 

samtyckesblankett skickas med om insamling och behandling av uppgifter i form av en GDPR-

blankett. I denna blankett (se bilaga 2) informerades det om hur vi samlade in vissa uppgifter 

kring eleverna i form av ljudinspelning samt vad uppgifterna skulle användas till. Vidare 

förklarades det att eleverna som deltar i studien kommer att vara anonyma. Vårdnadshavarna 

blir även informerade om att de uppgifter som lagras inom EU/EES kommer att raderas efter 

godkänt examensarbete och bevaras i högskolans arkiv efter studien är avslutad.  
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RESULTAT  

I denna del redovisas resultatet som framkommit i gruppdiskussionerna. Inledningsvis beskrivs 

elevernas redogörelser om vad, hur och varför de arbetar med kamratrespons i matematiken. 

Vidare beskrivs elevernas upplevelser om hur kamratrespons påverkar deras 

kunskapsutveckling. Därpå kommer en redovisning av vad eleverna anser om arbetssättet och 

dess påverkan på uthållighet och avslutningsvis hur eleverna uppfattar kamratresponsens 

påverkan på deras motivation.  

Vad, hur och varför eleverna arbetar med kamratrespons  

Inledningsvis vid uppstarten av varje fokusgruppsdiskussion berättade vi för eleverna att 

diskussionen kommer handla om kamratrespons i matematik. Kajsa gav förklaring och exempel 

på situationer där eleverna vanligtvis arbetar med kamratrespons för att säkerställa att eleverna 

är införstådda med intervjuns syfte. När alla var överens om att vi diskuterade samma sak, då 

klassläraren sällan benämner strategierna inom kooperativt lärande vid namn, övergick vi till 

den inledande frågan som följer nedan.  

Vad är kamratrespons? 

I kommande avsnitt förklarar eleverna vad kamratrespons är enligt dem. Här återges svar från 

de tre olika fokusgruppdiskussionerna som eleverna gav vid den inledande frågan (se bilaga 3).  

 

Kajsa frågar: Vad är kamratrespons för dig?  

 

Elev: Det är när man hjälper till och pratar i gruppen där man säger att det är bra och 

hur man skulle kunna förbättra, alltså göra det mycket bättre.  

(Fokusgrupp 1)  

 

Elev: Vad man har gjort bra, vad man kan tänka på att göra bättre.  

(Fokusgrupp 2)  

 

Elev: Att man är snäll mot sin kompis i lärparet, då man frågar hur det känns och hur 

det går.  

(Fokusgrupp 3)  

 

Sammanfattningsvis var alla 13 elever eniga om vad kamratrespons innebär. I elevernas mening 

innebär kamratrespons när man hjälper till för att förbättra en kamrats arbete. Elevernas svar 

tyder på att de känner till att kamratrespons har olika dimensioner där det inte endast handlar 

om samarbete utan även att kunna ta till sig av kamraternas respons. Många svarade likt och 

delgav liknande exempel från lektionstillfällen där kamratrespons använts. Här illustreras 

endast en del av uttalanden från elever där resterande av fokusgruppen visade sitt medhåll 

genom att nicka och svara att de höll med föregående talare.  
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Utifrån de uttalanden som eleverna gav påvisar det hur de ökar sina sociala förmågor och hur 

kamratrespons även bidrar till ökade inlärningsstrategier. I vår mening har eleverna förstått 

innebörden och det gynnsamma med arbetssättet kamratrespons dock saknas förmågan att 

förklara djupare för oss som samtalsledare. Vi observerade även hur eleverna under 

diskussionerna endast instämde med tidigare talare vilket i sin tur inte heller gav oss till några 

djupare utlåtanden om vad kamratrespons är för dem.   

Hur arbetar eleverna med kamratrespons? 

I nedanstående del förklarar eleverna hur de arbetar med kamratrespons i matematiken. Vid 

övergångsfrågan (se bilaga 3) besvarar eleverna vid vilka tillfällen eller situationer de arbetar 

med matematik i lärpar och hur de då går tillväga.   

 

Fokusgruppsintervju:  

 

Mikaela frågar: Hur gör ni när ni arbetar med kamratrespons i era lärpar när ni har 

matematik? Kan ni berätta? 

 

Elev: Man gör en mattesida var och sedan jämför man med kompisen. Då kan man se 

om någon är bättre på just det som vi precis räknat. Har någon gjort fel så hjälps vi åt. 

Om jag inte heller förstår eller kan så frågar jag kompisen bredvid. 

 (Fokusgrupp 1)  

 

Elev: Om det står ett tal, så kan man hjälpas åt att räkna ut det talet. Sen gör vi vartannat 

tal i matteboken. Efter det så jämför vi varandras svar och tar hjälp av varandra. Är inte 

svaret rätt hos någon så förklara man det för kompisen.  

(Fokusgrupp 2)  

 

Elev: Man tittar på varandra och frågar om man får se hur kompisen har gjort för att se 

om jag gjort rätt eller fel. Är man inte överens så jämför man och ser vem som räknat 

rätt och vem som räknat fel. 

 (Fokusgrupp 3) 

 

Sammanfattningsvis är eleverna eniga när de beskriver att de bland annat arbetar i sina 

matematikböcker och att de sedan jämför den gjorda sidan med varandra. När de jämför hittar 

de då möjligen att de svarat olika på en uppgift och diskuterar då hur de tänkt och kommer fram 

till vem som tänkt på “rätt” sätt. I diskussion förklarar de vilken räknestrategi de använt för sin 

kamrat vilket hjälper kamraten att hitta nya strategier i matematiken. Men eleverna belyser även 

att de oftast arbetar tillsammans i sitt lärpar och diskuterar och löser uppgifter löpande 

tillsammans. Utifrån sociala aspekter illustrerar elevernas svar på hur de vågar ge respons men 

också att ta emot respons från varandra. Det visar även på vilken effekt samverkan ger dem i 

matematikinlärningen. Det bidrar även till förmågan att kunna hjälpas åt att komma fram till ett 

gemensamt resultat på uppgiften de arbetar med.  
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Varför arbetar eleverna med kamratrespons?  

Ytterligare övergångsfrågor som eleverna fick besvara (se bilaga 3) är frågan om varför de tror 

att de arbetar i lärpar och ger varandra kamratrespons. Samt varför de tror att de ger varandra 

kamratrespons i matematik.  

 

Kajsa frågar: Varför tror ni att ni ger kamratrespons i lärparet när ni har matematik? 

 

Elev: Jag tycker det blir lättare för mig att förstå när en kompis förklarar för mig. Man 

lär sig tillsammans och då är det mycket lättare.  

(Fokusgrupp 1)  

 

Elev: Om vi ska hjälpas åt och jag inte förstår så kan den personen lära mig ett nytt sätt 

att räkna på. Då tycker jag det är lättare att jobba och då har jag också lärt mig något 

nytt.  

(Fokusgrupp 2) 

 

Elev: För att om vi jobbar själva och behöver ta hjälp så har vi ingen att fråga i första 

hand men om någon sitter bredvid så är det mycket enklare att fråga den personen. Då 

behöver vi inte gå fram till läraren och stå i kö och vänta, utan får hjälp snabbare.  

(Fokusgrupp 3) 

 

Sammanfattningsvis menar eleverna att det känns bättre att fråga den man arbetar med om hjälp 

än att springa efter läraren. De anser att det känns lättare när en kamrat förklarar om man inte 

förstått än när läraren förklarade. Eleverna beskriver att de är i ständig diskussion i sitt lärpar 

och att de på så vis hjälper varandra att förstå. Utifrån elevernas uttalande kring vad, hur och 

varför de arbetar med kamratrespons går det att utläsa att de vet vad det handlar om likväl varför 

de arbetar så. De har en förståelse kring att det inte bara handlar om att det ska bli “rätt svar” 

på matematikuppgiften utan att kunna möta och ta till sig en kamrats synpunkter och tankesätt 

och göra något bra med responsen de fått. En samstämmighet med ett undantag som går att ta 

del av nedan är att eleverna tycker det är positivt att arbeta med kamratrespons i matematiken. 

Men det är av betydelse inte bara hur man ger respons utan också hur man uttrycker sig.  

 

En elev säger: Ibland känns det sådär att arbeta med kamratrespons om kompisen vet 

svarat så kanske den bara säger svaret och inte hur man gör för att räkna ut.  

 

En annan elev svarar: Ja men det beror på att du förklarat lite otydligt vad det är du vill 

ha hjälp med. Man ska istället säga “Kan du hjälpa mig att försöka räkna ut detta men 

inte säga svaret”  

(Fokusgrupp 3) 
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Elevernas kunskapsutveckling  

En frågeställning i denna studie är att söka svar på vad kamratrespons har för betydelse för 

elevernas personliga kunskapsutveckling. Nedanstående del handlar om vad eleverna tycker är 

lättast att få syn på, sin egen eller andras förbättring. Avsnittet kring kunskapsutvecklingens 

betydelse redogörs hur kamratrespons kan hjälpa dem att bli mer medvetna om vad de behöver 

kunna. Slutligen besvarar eleverna frågan om de är medvetna om vilka fler förmågor än de 

matematiska de övar när de arbetar med kamratrespons.  

 

Fokusgruppsdiskussion: 

 

Mikaela frågar: Vad är enklast att upptäcka, är det enklare att se vad någon annan gjort 

för misstag än sitt eget i matematik? Varför tror du det är så?  

 

En elev: Jag tänker att det är mycket enklare att se vad andra gjort fel. Fast ibland kan 

det vara skönt att jobba själv för det är tyst och man måste inte bråka om svaren. 

 

En annan svarar: Fast jag tycker det är skönt att man inte måste jobba själv utan att man 

kan jobba tillsammans med någon och det är bättre att jobba med andra än att jobba 

enskilt.  

(Fokusgrupp 3)  

  

Fokusgruppsintervju:  

 

Elev: Det är lättare att se vad andra behöver ändra. Om jag tittar på vad en annan kompis 

har gjort, så är det lättare att se “oj där har du räknat lite fel”. Men sen kan ju min kompis 

också hjälpa mig, vilket gör att vi hjälper varandra.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Elev: Det är lättare att se vad några andra missat att göra, så det är alltså lättare att få 

syn på någon annans fel.  

(Fokusgrupp 2) 

 

Elev: Det är enklare att se vad de andra har gjort fel än vad man själv har gjort fel. För 

man ser inte det man själv gjort fel lika enkelt. Men det är inte lika lätt med att se vad 

man själv gjort för fel.  

(Fokusgrupp 3) 

 

I ovanstående diskussionsdel belyses att en elev ansåg att det inte bara är positivt att arbeta med 

kamratrespons i lärpar gällande sin egen kunskapsutveckling. Vidare menar eleverna på att det 

är enklare att se brister hos kamraten än i sitt eget arbete. Elevernas svar visar också på deras 

förståelse kring vad de behöver träna mer på. Dock har eleverna inget konkret svar på varför de 

upplever det så. Men de ser det även som ett lärande då de gemensamt hjälper varandra. De 

uppfattar även att arbetssättet kamratrespons är positivt. På en konkret nivå verkar det dock 
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vara mer tydligt för eleverna vad de i nuläget kan men också vad de behöver utveckla. Deras 

uppfattningar verkar också vara att det är lättare att få syn på vad någon annan behöver förbättra 

än vad de själva behöver förbättra.   

 

Kajsa frågar: På vilket sätt tror ni att kamratrespons hjälper er att klara av det ni 

behöver kunna?  

 

Elev: Man blir mer medveten om hur man själv jobbar och tänker då efter lite mer under 

tiden.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Elev: Det kan ju vara så att vissa andra kan saker som jag inte kan och då så kan vi lära 

oss av varandra.  

(Fokusgrupp 2)  

 

Elev: Jag tror att det hjälper oss för att höra vad de andra säger så tycker man det också. 

Höra om någon gjort på ett annat sätt så lär man sig det sättet också och då lär man sig 

mer. 

(Fokusgrupp 3)  

 

Elevernas uttalanden visar på att de genom sina kamrater hittar nya strategier och arbetssätt 

som de inte kände till innan. De menar även på att de blir mer mottagliga för nya sätt att se på 

olika matematiska problem. 

 

Mikaela frågar: Tror ni att ni tränar fler förmågor än just matematik när ni arbetar med 

kamratrespons i lärpar? I så fall vad? 

 

Elev: Man tränar på att vara med alla och inte bara en, utan man tränar också på sina 

kompisrelationer.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Elev: Vi tränar på att samarbeta tillsammans med någon som man i vanliga fall inte 

brukar jobba med.  

(Fokusgrupp 2)  

 

Elev: Man lär sig att jobba med andra, speciellt om man inte gillar att jobba med andra 

så får man lära sig att jobba ihop. Man får bättre relation med personen man jobbar 

tillsammans med. 

 (Fokusgrupp 3)  

 

Sammanfattningsvis från frågorna när det gäller kunskapsutvecklingen menar eleverna att 

kamratrespons i lärpar bidrar till att eleverna får en klarare bild av sitt eget nuläge. De menar 

även på att de verkar få förebilder i vad som går att uppnå genom att höra hur kamraten tänkt 

och gjort. De menar att det är enklare att se vad kamraten gjort för felaktig beräkning än ens 
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egen. De tänker även att de har lättare att samarbeta och vara kompis med andra som man annars 

inte leker med. De menar då på att de övar på att hjälpa varandra framåt men på ett vänligt sätt 

som stärker vänskapsbanden i klassen. Eleverna beskriver även att de övar på förmågan att 

samarbeta och även hur detta stärker relationerna mellan eleverna. Vad som också går att utläsa 

är att när eleverna får se någon annans uträkningar så resulterar det i att eleverna även 

uppmärksammar brister i sina egna uträkningar. Vilket i sin tur kan ses som en slags 

självskattning, lärandet mellan eleverna sker då alltså i en social process. När eleverna tar till 

sig kamratens respons så bidrar det till att uppskatta kamratens återkoppling som ges. 

 

Elevernas uthållighet   

Nästa del av denna studie belyser elevernas uthållighet i relation till kamratrespons. Där ställdes 

frågan om någon kompis gjort beräkningar och kan förklara hur den gått tillväga, kan det 

påverka ditt lärande och i så fall på vilket sätt? Vidare ställdes frågan om eleverna lägger mer 

tid på uträkningarna då de är medvetna om att de ska få kamratrespons samt hur de vet att de är 

klara med sina uträkningar.  

 

Fokusgruppsdiskussion: 

 

Kajsa frågar: Om någon kompis har gjort beräkningar och kan förklara hur den gjort, 

kan det påverka ditt lärande då? På vilket sätt?  

 

En elev säger: Om en kompis kan ge mig ett nytt räknesätt så hjälper det mig för då 

kanske jag hittar ett lättare sätt att räkna på. Man hjälper alltså varandra med räknesätten. 

Exempelvis om en kompis säger att hon tänker såhär men att det inte fungerar, så kan 

man hjälpas åt att hitta ett annat sätt.  

 

En annan elev svarar: Ja, det hjälper mig om till exempel en klasskompis har klarat en 

uppgift och jag tycker den är väldigt svår och man måste göra rätt sak för att klara den 

liksom. Då säger jag att jag inte kommer på vad det ska vara. Då kan jag fråga en 

klasskompis för då kan den hjälpa mig lite till exempel 2-4 och det går inte och då måste 

jag använda ett annat räknesätt.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Eleverna förklarar att kamratrespons bidrar till att de får syn på nya sätt att räkna ut olika 

uppgifter. De ger oftast respons till en kamrat som är på samma sida i matematikboken det vill 

säga på samma nivå. De menar att de inte har samma lärpar utan det varierar beroende på 

skolämne. Eleverna belyser även att klassläraren illustrerar olika matematiska uträkningar på 

storbild där eleverna i helklass hjälps åt och hittar vägar gemensamt för att lösa uppgiften på 

bästa möjliga sätt. I matematikämnet ges endast muntlig respons sinsemellan och eleverna 

menar att de övat på just detta. Svaren indikerar att eleverna både övar på nya 

inlärningsstrategier men även på sin sociala förmåga när de hjälper varandra i varierande lärpar.  
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Fokusgruppsintervju: 

 

Mikaela frågar: Om ni jämför uträkningar som ni har gjort själva och vet att ni får 

kamratrespons på dem, lägger ni mer tid på dem då? När är ni nöjda med det ni gjort? 

Hur vet man att är ”färdig” med sina uträkningar? Berätta! 

 

Elev: Kompisarna kan lära oss nya sätt att tänka på. Sen anstränger vi oss lite extra för 

att kompisen ska kunna se vad jag har gjort rätt. Sen känner jag mig klar när jag gjort 

det läraren sagt att jag ska göra.  

(Fokusgrupp 2)  

 

Elev: Om en kompis förklarar hur den gjort så lär jag mig av den personen, sen hjälps 

vi åt att förstå. Sen anstränger man sig lite extra för att man vet att en kompis kommer 

att kolla på detta. Jag vet att jag är klar när jag är helt säker på att jag har gjort rätt.  

(Fokusgrupp 3)  

 

En elev säger: Man kollar igenom vad man gjort och tänker “har jag gjort rätt”? “Ska 

jag ändra något tal”?  

 

En annan elev svarar: Ja, som när man har gjort en sida i matteboken och tänker “nu är 

jag klar” för då ibland tänker jag egentligen “det här kan inte bli svaret”. Då kan jag gå 

igenom det igen så att liksom jag börjar om så att det blir helt rätt. Sen kan jag lämna 

den till en kompis när jag känner mig helt klar.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Avslutningsvis illustrerar elevernas uttalanden att de anstränger sig lite extra när de är medvetna 

om att de ska ge och få kamratrespons. De anser även att det är ett tillfälle att få nya sätt att 

tänka och därmed nya sätt att räkna ut olika matematiska problem. Elevernas uttalanden 

beskriver även att de i diskussion hjälper varandra att förstå. Det som går att utläsa mellan 

raderna är att eleverna inte tävlar i matematik det vill säga att det inte handlar om att stressa sig 

igenom en uppgift för att bli klar utan fokus ligger på att göra sitt bästa då de vet att en kompis 

kommer granska vad de åstadkommit. 

 

Elevernas svar visar på att det spelar stor roll för deras uthållighet när de vet att de ska få 

kamratrespons, då de anstränger sig extra mycket vid de tillfällena. Eleverna anser också att det 

är viktigt för dem att deras kamrat som ger respons ser att de gjort något som är bra. Detta visar 

på att eleverna är villiga att lägga mer tid på sina uträkningar för att då utvecklas och få det 

positiva beroendet som skapas i gruppen och som i sin tur leder till uthållighet. Eleverna 

förklarar även att de känner sig helt klara först när de är helt säkra på att de gjort rätt och med 

vetskapen om att en kompis ska rätta deras uträkningar. Sammanfattningsvis spelar elevernas 

interaktion mellan varandra stor roll för den insats de gör på sina egna matematiska uträkningar.   
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Elevernas motivation 

Sista delen av fokusgruppsdiskussionerna handlade om motivationens betydelse för eleverna i 

relation till kamratrespons. Där ställdes frågan om eleverna får beröm för den responsen som 

de ger samt hur de ger respons till varandra. Samt i sådana fall hur det känns att dels få respons 

men likväl ge. Eleverna fick vidare berätta om de vid något tillfälle haft nytta av kompisens 

respons och vad det var som gjorde att responsen kändes viktig. Slutligen fick eleverna besvara 

hur det känns att både ge och ta emot hjälp.   

 

Fokusgruppsdiskussion: 

 

Mikaela frågar: Vi förstår att ni får beröm när ni arbetar i matematiken, men får ni beröm 

från klassläraren när ni ger respons? Hur, kan ni berätta? 

 

Första eleven säger: Då kan man säga typ “bra fråga” eller “har du tänkt på det” 

 

Andra eleven svarar: Jag har också känt det, jag kanske hjälper en kompis med något 

och så säger klassläraren “vad bra du förklarade där” 

 

Tredje elev svarar: Ja men precis, så säger klassläraren 

 

Andra eleven säger: Ja asså klassläraren säger “ja men så är ett jättebra sätt att tänka” 

 

Mikaela frågar: Hur känner ni när hon säger så? 

 

Första eleven svarar: Lite stolta, eftersom hon är så mycket bättre än oss.  

(Fokusgrupp 1) 

 

 

Kajsa frågar: När har ni känt att ni haft nytta av responsen ni fått av en kamrat? Varför 

kändes den viktig? 

 

Första eleven säger: Kanske om vi säger att någon har gjort en saga och så gör man en 

till sen. Då har man ju fått respons på sin första och då kan man tänka lite extra på det 

när man gör nästa saga.  

 

Andra eleven säger: Jag tycker också om när man får respons eller att man får hjälp av 

kompisen så kan man säga “jag behöver hjälp med denna för jag tycker den var 

jättesvår” så kan klasskompisen hjälpa mig med den. Då kan jag tycka att det är mycket 

lättare att hon hjälper mig. 

 

Kajsa frågar: Än att klassläraren hjälper dig då menar du?  
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Andra eleven svarar: Nej, alltså hon hjälper mig med vad man ska säga. Det är lättare 

för mig att tänka på ett annat sätt. Såhär kan jag tänka nästa gång och så kan jag också 

tänka.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Som det går att utläsa från ovanstående del har eleverna svårt att skilja på skolämnen och drar 

därför in en parallell till svenskämnet där de givit varandra kamratrespons vid sagor. Det är 

förståeligt att eleverna gör detta trots att fokus låg på matematikämnet ansåg vi att deras 

diskussioner var intressanta även om de inte handlade om matematik. Eleverna uppskattar när 

kompisen hjälper till med idéer till förändringar och därigenom förbättringar. Det är inte bara 

viktigt för eleverna att själva åstadkomma bra resultat utan att också bidra till att kamraten 

uppnår goda resultat.  

 

Fokusgruppsdiskussion: 

 

Mikaela frågar: När du hjälper en kamrat, hur känns det då? Hur känns det när du tar 

emot hjälp av en kamrat?  

 

Första eleven säger: Rätt sådär, snällt och roligt att du kunde hjälpa mig 

 

Andra eleven svarar: Det känns bra att man kunde få hjälpa så man kan tänka på ett 

annat sätt nästa gång, det känns liksom bra. 

 

Första eleven svarar: Typ som när man gör något och typ hur ska jag förklara detta för 

min klasskompis? 

 

Andra eleven svarar: Nej men alltså typ om du ska hjälpa mig eller jag hjälper dig så 

blir det lättare.  

(Fokusgrupp 1) 

 

 

Fokusgruppsintervju:  

 

Elev: Jag tycker om att få respons och man får hjälp av kompisen, typ jag behöver hjälp 

med denna för jag tycker den var jättesvår så då kan min kompis hjälpa mig med den. 

Det är lättare för mig att tänka på ett annat sätt då och så kan jag tänka så nästa gång.  

(Fokusgrupp 1) 

 

Elev: Läraren tycker det är bra när vi diskuterar, då säger hon att det är bra att du hjälper 

till och så.  

(Fokusgrupp 2) 

 

Elev: Läraren går runt och lyssnar i varje grupp men säger inget för att inte störa oss, 

det säger hon isåfall efteråt. Så hon står där en stund och bara lyssnar på oss. 
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(Fokusgrupp 3) 

 

Avslutningsvis utifrån ovanstående delar går det att utläsa att eleverna känner sig trygga med 

att ge varandra kamratrespons och att det känns bra dels när de ger varandra respons men också 

när de får respons. Diskussionerna visar även tydligt på att klassläraren stöttar dem och förklarar 

på hur de kan ge varandra kamratrespons på ett bra och tydligt sätt. Lärarens respons spelar 

också en stor roll för eleverna och deras utveckling. Det är inte bara interaktionen mellan 

eleverna som är betydelsefull utan även lärarens åsikter. Det var ingen under diskussionerna 

som tyckte det kändes jobbigt när kompisen gav respons utan snarare såg det som något positivt 

även om det innebar att eleven behövde ändra något i sin uppgift. Som också nämns i 

ovanstående del har eleverna svårigheter att skilja på de olika skolämnena när det gäller 

kamratrespons eftersom det inte bara är inom matematikämnet som de ger varandra respons. 

Om eleverna är engagerade i varandras uträkningar så ökar motivationen och de uppskattar 

också beröm som de får. Eleverna känner en stolthet och mår bra i sin förmåga att kunna ge 

respons till sin kamrat.  
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DISKUSSION 

I avsnittet redogörs på vilket sätt detta examensarbete kan bidra till den redan befintliga 

forskningen på området. Diskussionsavsnittet innehåller en metoddiskussion och därtill ett 

avsnitt som svarar på resultatets betydelse för lärarprofessionen samt för vidare forskning. 

Slutligen i detta avsnitt diskuteras även de didaktiska konsekvenserna.  

Metoddiskussion 

Studien syftar till att vinna kunskap om elevers upplevelser om kamratrespons utifrån de tre 

aspekterna; kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. En kvalitativ metod valdes med 

fokusgruppsdiskussioner som verktyg. Valet av verktyg gjordes då Dahlin Ivanoff och 

Holmgren (2017, ss 16-18) menar att det är ett bra verktyg om forskaren vill få en bredd och 

variation där alla deltagare får inflytande i diskussionen. Eleverna ansågs vana vid att samtala 

och diskutera i grupp och de är vana vid arbetssättet kamratrespons. Vi insåg dock under 

fokusgruppsdiskussionerna att det lutade mer åt fokusgruppsintervjuer då eleverna stundtals 

endast svarade på våra öppna frågor med medhåll från kamraterna och ingen förväntad 

diskussion uppstod. Trots ett gediget arbete med att framställa intervjufrågorna som skulle bidra 

till diskussion insåg vi att eleverna kanske var för små i några av fallen för att kunna diskutera 

frågorna. En annan teori vi senare diskuterat sinsemellan är att hur vi upplevde en nervositet 

kring de två mobiltelefonerna som spelade in vad eleverna sa. Vi fick känslan av att eleverna 

ville svara så korrekt de kunde och var osäkra på om de skulle svara vad de trodde “vi ville ha”. 

Det var även några av eleverna som undrade vad som skulle hända om de råkade säga fel. Där 

förtydligade vi för alla elever att det inte fanns något rätt eller fel i frågorna utan att de är öppna 

för att diskuteras och att det är deras åsikter som är värdefulla för oss. Å andra sidan var eleverna 

stundtals väldigt frispråkiga och diskuterade samt hjälpte varandra i utvecklandet av svaren. 

Möjligtvis om eleverna hade intervjuats enskilt hade de givit oss utförligare svar men då hade 

vi å andra sidan inte nått den kollektiva förståelsen som fokusgruppdiskussioner syftar till.  

 

Utefter de förhållanden där tre olika grupper diskuterat i ett tillåtande klimat på en för eleverna 

trygg plats anses tillförlitligheten vara stark. Likväl i transkriberingen är det tydligt att 

grupperna varit till synes olika med starka och verbala personligheter i jämförelse med grupper 

där färre diskussioner ägde rum. Om mer tid hade funnits hade det varit av intresse att även 

intervjua ytterligare en klass som är i startgroparna för det kooperativa lärandet och 

kamratrespons. Trots det till synes låga deltagarantalet är det högst relevant för syftet då de 

arbetat med kamratrespons under en längre tid och är insatta i strukturerna. På så vis anses inte 

resultatet vara generaliserbart gällande alla elever. 

 

Som tidigare nämnts var frågeformuläret väl genomarbetat och förberett inför genomförandet. 

Det lades tid på att formulera öppna frågor som skulle locka fram diskussion och ge svar på 

studiens frågeställningar. Vid genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna försökte vi i 

största möjliga mån låta eleverna själva föra samtalet framåt. Dock fick vi emellertid gå in och 

“hjälpa” eleverna att hitta svar då förmågan att diskutera varierade mellan grupperna.  
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Inför genomförandet av studien fick eleverna både skriftlig och muntlig information om 

studiens syfte, etiska aspekter samt studiens upplägg. Eleverna var införstådda med att de deltog 

helt frivilligt och att de hade valts ut då de anses experter på området. Vi betonade även för 

eleverna att det inte fanns några rätt eller fel på frågorna som skulle komma att ställas då det är 

deras personliga uppfattning som vi efterfrågar. Vi förstod även risken med att eleverna trots 

att de tackat ja inte helt visste vad de gav sig in på. En risk som anses stor bland yngre barn då 

de med största sannolikhet inte varit med om en liknande situation tidigare. Vi höll oss lyhörda 

under diskussionerna kring just detta då vi har ett särskilt etiskt ansvar i vårt möte med barn. 

En elev som egentligen skulle deltagit i studien valde i sista stund att avsäga sig sin medverkan. 

Detta kan ses som en svaghet i studien då färre elever deltog. Å andra sidan kan avhoppet 

faktiskt ses som något positivt då eleven kände att hen som människa har ett val att delta eller 

avstå och då på ett självständigt sätt tog ett beslut om detta.  

 

Analysarbetet pågick under ett flertal dagar och skedde i flera olika steg. Då vi på grund av 

praktiska skäl väntat ett antal veckor in i forskningsarbetet med att genomföra 

fokusgruppsdiskussionerna kände vi en viss stress. Med facit i hand hade vi velat lägga mer tid 

på transkriberingen och även koda på vilket sätt eleverna uttryckte sig såsom tonläge. 

Analysarbetet skedde metodiskt då vi utifrån materialet utgått våra analysfrågor och därefter 

bearbetat varje diskussion för sig. Efter kodningen gjordes en analys av alla delar sammantaget.  

 

Analysarbetet genomfördes utifrån sociokulturell syn på lärandet som antagligen haft effekt på 

resultatet i studien. Hade vi haft ett annat perspektiv och teoretisk ram hade kanske resultatet 

blivit annorlunda. Då vi båda har en positiv syn på arbetssättet kamratrespons sedan tidigare 

försökte vi vårt yttersta att neutralisera detta i mötet med eleverna då vi inte ville färga deras 

upplevelser utan få en så sann bild vi kunde av elevernas egna upplevelser. Vi är tacksamma 

att vi varit två personer under analysarbetet då vi uppmärksammade saker den andra parten 

missat vilket kan ha ökat kvalitén.  

 

Både i transkribering och i studien har alla elevers namn bytts ut mot “elev” för att inte röja 

deras identitet. Även klasslärarens namn har bytts ut mot “läraren” eller “klassläraren” i studien 

för att ytterligare säkerställa att uppgifterna inte gick att spåra. Hela materialet har hanterats 

konfidentiellt även detta för att inte avslöja enskilda elevers uppfattningar. Dock går det inte att 

vara helt anonym i den metod vi valt då vi som samtalsledare både ser och hör eleverna. Deras 

klasslärare skulle då tekniskt sätt kunna räkna ut vilken elev som sagt vad trots att elevernas 

namn bytts ut. Sammantaget är vi nöjda med valet av metod då den gett oss möjligheten att 

samtala och ställa följdfrågor till eleverna likväl delta i deras diskussioner. Detta hade inte varit 

möjligt i exempelvis en enskild intervju.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att syftet med studien att få veta mer om elevers upplevelse om 

kamratrespons utifrån aspekterna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation hade kunnat 

bli annorlunda om andra aspekter studerats eller om vi valt att utgå mer från lärarperspektivet. 

Vi ser det också positivt för resultatet att vi som forskare arbetat tillsammans under en lång 

period och att detta har en positiv påverkan på studiens kvalitet. Som eventuell framtida 

forskning hade det varit intressant att undersöka mer om lärarens roll och hur lärarens didaktiska 
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val påverkar elevers upplevelse av kamratrespons. Vidare hade det varit intressant att vinna 

kunskap om hur läraren gör bedömning av enskilda elever som arbetar i lärpar. Samt hur detta 

i sin tur påverkar elevernas kunskapsutveckling, uthållighet och motivation?  

Resultatdiskussion  

Kooperativt lärandets inverkan anses välbeforskat men däremot är elevers upplevelser inte lika 

undersökt. Genom att utgå från elevers perspektiv för att undersöka deras upplevelser om 

kamratrespons utifrån aspekterna kunskapsutveckling, uthållighet och motivation kan detta 

examensarbete bidra till kunskaper som kan vara värdefulla för verksamma lärare inom 

kooperativt lärande. Resultatet som diskuteras i nedanstående del tar hänsyn till tidigare 

forskning samt det teoretiska ramverk inom det sociokulturella perspektivet.  

Kamratresponsens betydelse för elevers kunskapsutveckling 

Resultatet indikerar i huvudsak på att eleverna har en positiv inställning och upplevelse till 

kamratrespons. Resultatet visar på att lärandet sker i en social kontext där eleverna inte endast 

tränar ämnesinnehåll utan även sociala förmågor. Jönsson (2013, s.110) betonar att ett av de 

viktigaste syftena med kamratrespons är att arbetssättet ger eleverna värdefulla insikter när det 

gäller deras kunskapsutveckling. Han menar att kamratrespons primärt syftar till att elevens 

eget lärande synliggörs i förhållande till kunskapskraven som ställs på dem. Men kamratrespons 

kräver övning för att eleverna ska kunna ge gynnsam respons. Løkensgard Hoel (2001 s. 149) 

påpekar att elever måste utveckla en ansvarskänsla för både sitt eget lärande och framgång men 

även för gruppens. För att kunna genomföra vad som anses riktig kamratrespons behöver 

läraren prioritera denna förmåga framför annat under en längre period. Läraren behöver vara 

införstådd med att arbetssättet inte passar alla elever men då forskningen belyser goda effekter 

när det gäller kooperativt lärande får läraren stöd i sitt didaktiska beslut att arbeta med 

kamratrespons. Genom elevernas uttalanden om att klassläraren dagligen informerar om vad 

och varför de ska lära sig vid uppstarten av varje lektionstillfälle anses eleverna ha goda insikter 

om kunskapskraven i Lgr11. Det kan liknas med Wiliam och Leahy (2015) som betonar vikten 

av bedömning för lärande och att elever är införstådda med vad som krävs av dem för att lyckas 

nå kunskapsmålen.  

Kamratresponsens betydelse för elevers uthållighet  

Resultatet gällande elevers uthållighet indikerar att eleverna fortfarande utvecklar förmågan att 

genomföra kamratrespons. Genom diskussionerna visar eleverna att de genom kamratrespons 

vill prestera väl och anser sig vara färdiga när de är helt säkra på att de gjort rätt. I den här 

klassen är det inte endast läraren som ställer krav på eleverna utan det går att utläsa att eleverna 

indirekt har förväntningar och krav på varandra. Detta bidrar i sin tur till att eleverna har en 

större uthållighet och lägger ner mer tid och energi eftersom de säger att de först känner sig 

färdiga när de har fått respons och gjort korrigeringar. Resultatet visar även att klassläraren 

behöver lägga god tid på att forma lärpar till de olika skolämnena. Det är viktigt att eleverna är 

på samma nivå för att kunna genomföra kamratrespons i matematiken. Fohlin et al. (2017, ss. 

115-117) menar att om klassläraren inte gör detta kan det skapa en instabilitet i gruppen vilket 
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kan resultera i svårigheter att uppnå det positiva ömsesidiga beroendet som är grunden i 

kooperativt lärande. Duckworth (2014) menar på att för att utveckla sin uthållighet krävs övning 

som i sin tur bidrar till färdighet. Genom arbetssättet kamratrespons anses eleverna få en 

likvärdig förebild.  

 

Sammanfattningsvis menar de flesta av eleverna att kamratrespons är ett väl fungerande 

arbetssätt men med hänsyn till ett undantag där en elev förespråkar ensamarbete. Det går att 

utläsa att eleverna lägger ner mer tid när de vet att en kamrat ska ge respons på uppgiften eller 

den gjorda sidan. Det framkom vid fokusgruppsdiskussionerna att flertalet elever anser det 

enklare att upptäcka kamratens felaktiga uträkning än sina egna. Det verkar även som att sociala 

sammanhang och undervisning som sker i interaktion påverkar elevernas uthållighet positivt. 

Vidare är det viktigt att läraren hela tiden stöttar eleverna i arbetet med kamratrespons så 

eleverna inte känner sig utanför i klassen. Följden av detta kan bli en negativ påverkan på 

eleverna gällande deras uthållighet.  

Kamratresponsens betydelse för elevers motivation 

Resultatet gällande elevers motivation indikerar att elevers matematikinlärning påverkas 

positivt av att arbeta med kamratrespons. Eleverna får då syn på förbättringar dels i sitt eget 

lärande men även i andras. Detta går hand i hand med uthålligheten då det är viktigt för eleverna 

att både få men också ge respons då de känner en stolthet i att få hjälpa varandra. Klingberg 

(2016, s.162) menar på att motivationen påverkas positivt om elever upplever att uppgiften 

känns meningsfull och även har ett större syfte. Detta är i linje med Duckworth (2014) som 

nämner att det är viktigt att se vinsten i att fortsätta öva långsiktigt för att nå resultat och få en 

känsla av att det man gör är viktigt. Eleverna ser det positivt i att få respons då det gynnar dem 

i kommande, liknande arbetsuppgifter. De anstränger sig också mer i lärparet när de har en 

kamrat som ligger på samma nivå som de själva men som de också ser som en förebild.  

Kamratresponsens betydelse för gemenskap 

I resultatdelen framkommer det att eleverna får en ökad gemenskap i klassen när de arbetar med 

kamratrespons. Det är tydligt från elevernas uttalanden att de vill lyckas tillsammans och har 

en förståelse kring att hjälpa varandra att utvecklas. Det är inte alla elever som tycker om att få 

respons men när det gäller att ge respons anses det vara lättare och mer positivt för eleverna. 

Utifrån de svar som eleverna gav framkom det att det är av betydelse för hur eleven förklarat 

och inte i det att de säger svaret direkt utan att eleverna hjälps åt. Jönsson (2013, s.120) menar 

att det är viktigare att eleverna lägger större vikt vid att ge respons än att ge den på ett korrekt 

sätt. I denna klass verkar det finnas en samstämmighet kring hur responsen ska ges men även 

tas emot. Arbetssättet kamratrespons kan därmed ses gynnsamt för sammanhållningen i klassen 

och därigenom stärka elevernas motivation. Trots att en enstaka elev upplever kamratrespons 

som svårt verkar eleverna i huvudsak vara positivt inställda till arbetssättet och känner 

gemenskap och mening med det.  

 

Eleverna känner inte bara stolthet i att få hjälpa varandra utan de känner också att de kommer 

varandra närmare. De känner också att responsen de får av varandra sker på ett vänligt sätt 
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vilket kan bero på att klassläraren alltid är med och stöttar dem och har varit det sen dag ett. 

När de hjälper en kompis märks det att deras självförtroende och motivation ökar och de känner 

en stolthet. Eleverna är medvetna om att responsen ska ges på ett visst sätt där det måste finnas 

en balans mellan positiva och negativa kommentarer. De upplever även att tack vare att de 

arbetar med kamratrespons så bidrar det till ett tryggt klassrum. De känner sig inte ensamma i 

sitt arbete och uppskattar att det finns någon nära till hands när de behöver hjälp och behöver 

därmed inte vänta in klassläraren varje gång. En del elever upplevde även att det kändes bättre 

och lättare när en kamrat hjälpte till än när klassläraren hjälpte till. Anledningen till detta var 

att en kamrat i vissa fall förklarade på ett tydligare sätt än vad klassläraren kunde göra. Detta 

kan vara förståeligt eftersom eleverna oftast förstår varandra bättre än vad läraren i vissa fall 

kan göra samt att de befinner sig på samma utvecklingsnivå i jämförelse med vad klassläraren 

gör. Det visar också snarare på att eleverna ber kamraten om hjälp i första hand på grund av 

bristande tid hos klassläraren att hjälpa, än brist på kunskap från klassläraren. Den negativa 

aspekten som en elev nämnde med kamratrespons är saknaden i att få arbeta enskilt ibland och 

att det kan kännas som en tävling när de behöver arbeta med en kamrat.  

Den sociokulturella teorins betydelse för kamratrespons   

Utefter vad intervjuerna och resultatet av studien visade går det att utläsa att kamratrespons 

överlag anses vara positivt i många avseenden. När eleverna får jämföra varandras arbeten lär 

de av varandra vilket överensstämmer med den sociokulturella teorin. Resultatet pekar även på 

att kamratrespons bidrar till att eleverna engagerar sig i sitt eget lärande både i den sociala - och 

individuella nivån. Detta resultat överensstämmer med den sociokulturella teorin. Inte minst 

hur alla elever aktivt deltar för att tillsammans stötta varandra men också uppnå sitt mål som 

grupp.  

 

Elevernas lärande sker i interaktion med varandra och kan då kopplas direkt till sociokulturellt 

perspektiv som avser att kunskap sker i interaktion med andra. Eleverna visar även på att de är 

i ständig utveckling där de finner nya strategier som de delger varandra vid kamratrespons. 

Detta i linje med den utveckling som är en ständig process som vi människor ägnar oss åt. Det 

sociokulturella perspektivet avser att den mänskliga samvaron hör ihop med lärandet där 

skolans uppgift är att göra människor delaktiga i samhällets gemensamma kunskaper. 

Didaktiska konsekvenser  

Utifrån både tidigare forskning samt denna studie visades positiva effekter av kooperativt 

lärande genom kamratrespons. Det finns därmed flera anledningar till varför arbetssättet ska 

tillämpas i skolans verksamhet. För ett fungerande arbetssätt krävs det dock som både tidigare 

forskning samt resultatet visar på att eleverna arbetar konstant med att både ta emot och ge 

kamratrespons. Som lärare bör du ha en tydlig struktur och syfte med hur du ska jobba med 

arbetssättet. Läraren behöver även ge eleverna tydliga referenspunkter för sitt lärande. Detta 

kan vara känsligt men då är det viktigt att läraren är lyhörd. Det krävs noggranna genomgångar 

om hur kamratrespons ska ges och tas emot för att undvika elaka kommentarer. Arbetssättet ska 

öka elevernas självförtroende och självkänsla, skapa en trygg miljö samt hjälpa eleverna att ta 

ansvar för sitt eget och andras lärande. Detta i linje med Läroplanen för grundskolan, 
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förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s.16) som fastställer att skolans mål är att varje 

elev ska utveckla ett stort ansvar för sina egna studier och bedömandet av sitt eget resultat. 

Vidare menar de på att eleverna ska utveckla en förmåga i att bedöma sitt eget och andras 

resultat i förhållande till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.    

 

En del i det kooperativa lärandet är hur eleverna ska utveckla en fördjupad förståelse för ett 

ämnesinnehåll genom att deras sociala färdigheter utmanas genom engagemang, ansvar och 

samarbete. Detta kan bidra till att lärandet blir gynnsamt. Eleverna nämner att de övar förmågan 

att samarbeta när de använder arbetssättet kamratrespons. Det kan ses gynnsamt för elevernas 

framtida utmaningar som väntar då de sannolikt ställs inför komplexa problem som en enskild 

individ inte anses ha tillräcklig kunskap att lösa på egen hand. Historiskt har människan ständigt 

samarbetat och därmed ställs frågan gällande hur mycket tid skolan ska lägga på utvecklingen 

av just denna förmåga.  
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SLUTSATS  

I den tidigare kunskapsöversikten som gjordes lyftes den positiva bilden av kooperativt lärande 

fram genom de artiklar som analyserades. Funderingen fanns dock kvar kring varför metoden 

inte slagit igenom i den svenska matematikundervisningen. Det resultat som kom fram i 

kunskapsöversikten var att genom lyckade konstellationer kan människor nå bättre resultat 

tillsammans än som enskilda individer. Ett av skolans uppdrag är att fostra demokratiska 

medborgare men samhället vi lever i idag beskrivs som individualistiskt där människor 

förväntas klara sig själva. Fohlin et al. (2017, s. 75) intygar att kooperativt lärande 

överensstämmer med de mål som skolan har där varje elev ska känna till demokratins principer 

samt ha förmågan att arbeta i demokratiska former. Detta är även i linje med Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) som påpekar att det ska vara en 

likvärdig undervisning som ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Å andra 

sidan kan vi inte fastslå att kooperativt lärande är positivt för alla elever trots att studierna i den 

tidigare gjorda kunskapsöversikten endast pekar på det. I denna studie framkommer det hur en 

elev hellre arbetar enskilt än i par och har svårt att se det positiva med lärpar och kamratrespons. 

Då kunskapsöversiktens resultat endast pekar på positiv inverkan ställde vi oss frågan varför 

inte kooperativt lärande är allmänt vedertaget av alla pedagoger. Dock kan vi ännu inte fastställa 

genom denna studie vilka elever arbetssättet fungerar för och vise versa. Här behövs det vidare 

forskning. Möjligen forskning ur ett lärarperspektiv där verksamma lärare inom kooperativt 

lärande kan ge svar på om de upplever att det inte fungerar för en viss grupp elever. Det ser 

självklart olika ut i allas klassrum och alla pedagoger har sitt sätt att undervisa på därför är det 

problematiskt att påpeka att ett visst arbetssätt fungerar för alla elever. Det finns därför behov 

av att hitta en struktur och metod som fungerar för alla samt för att nå målet att uppfostra 

demokratiska medborgare. Om vi i framtiden ska lyckas med de stora mänskliga utmaningarna 

behöver vi i skolan fostra elever till tankesättet en för alla, alla för en. 
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BILAGA 1 

 

 

Informationsbrev                                                                        Datum 2019-01-23 

Till vårdnadshavare med barn XXXsskolan  

Vi heter Kajsa Gustafsson och Mikaela Bergqvist och studerar vår åttonde och sista termin till 

grundskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och 

IT. Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område 

skall undersökas. Vi har valt att fokusera på elevers upplevelse av arbetssättet kooperativt 

lärande i matematik. Vi kommer att intervjua eleverna i grupper. Det är viktigt att ni som 

vårdnadshavare vet att vår undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna.  

Det innebär följande:  

∙ Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 

obehöriga kan ta del av dem.  

∙ De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna undersöknings 

syfte.  

∙ Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella. Fiktiva 

namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.  

∙ Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.  

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Vi ber er därför 

fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till klasslärare.  

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på e-post 

S151xxxx@student.hb.se eller S15xxxx@student.hb.se 

 

Med vänliga hälsningar Kajsa Gustafsson & Mikaela Bergqvist 

 

 



 

 

 

 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare  

 

Tag med och lämna till klassföreståndare  

Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 

studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 

när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ.  

 

JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 

NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen.  

  

________________________________________  

Barnets namn  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

_______________________________________________________________________  

Underskrift vårdnadshavare Namnförtydligande  

 

 

Datum:_________________________ 
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HÖGSKOLAN I 

BORÅS 

 

  

 

 

2019-01-23  

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig i studien om 

yngre elevers upplevelse av arbetssättet kamratrespons inom 

matematikämnet 

 

Vid Högskolan i Borås utförs en studie med syftet att undersöka elevers upplevelse av arbetssättet 

kooperativt lärande i matematik. Ansvarig för studentarbetet är Kajsa Gustafsson och Mikaela 

Bergqvist. Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på e-post 

Sxxxxx@student.hb.se eller Sxxxxx@student.hb.se 

 

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv. De uppgifter vi vill samla 

in och behandla är att vi spelar in de intervjuer vi utför med eleverna med hjälp av ljudinspelning. 

 

Uppgifterna kommer att användas för att kartlägga de svar vi får från ditt barn för att skriva in det i vår 

studie. Alla som deltar i studien kommer att vara anonyma. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 

dataskyddsförordningen (samtycke). 

 

//Uppgifterna kommer att lagras kodade, vilket betyder att uppgifterna inte kan härledas till dig utan en 

så kallad kodnyckel. Uppgifterna och kodnyckeln kommer att förvaras på ett säkert sätt och åtskilda från 

varandra.// 

 
Kommentar 

 

För information om gallringsfrister (raderingstider) avseende 

forskningshandlingar, se http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-

hogskola/Myndigheten-hogskolan/Informationshantering/Regler-och-

riktlinjer/. Kontakta högskolans arkivarie vid frågor. 

 

//Resultatet av forskningen kommer att sammanställas i avidentifierad 

form och presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig.// 

 

Du bestämmer själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Det är helt 

frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka lämnat 

http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Myndigheten-hogskolan/Informationshantering/Regler-och-riktlinjer/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Myndigheten-hogskolan/Informationshantering/Regler-och-riktlinjer/
http://www.hb.se/Anstalld/Att-arbeta-pa-en-hogskola/Myndigheten-hogskolan/Informationshantering/Regler-och-riktlinjer/


 

 

samtycke. Vi kommer då inte att fortsätta använda dina personuppgifter. 

På grund av lagkrav kan vi emellertid vara förhindrade att omedelbart ta 

bort uppgifterna. 

 

Jag samtycker till att Högskolan i Borås samlar in och behandlar mina 

uppgifter enligt ovan. 

 

 

_____________________________ 

Underskrift  

 

 

_____________________________   

Namnförtydligande 

 

 

_____________________________   

Ort och datum 

 

 

Vårdnadshavares underskrift (om forskningsdeltagaren är under 18 år) 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Underskrift        Underskrift 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Namnförtydligande        Namnförtydligande 

 

 

__________________________ _____________________________ 

Ort och datum        Ort och datum 

 

 

 

 

  



 

 

Information om behandlingen av personuppgifter 
 

Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför 

är vi angelägna om att all behandling av personuppgifter sker på ett 

korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och 

förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 

känd som GDPR. 

 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av 

personuppgifter inom högskolans verksamhet. Om du har några frågor 

kring hur dina personuppgifter behandlas kan du läsa mer om hur 

högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 

http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta din 

kontaktperson eller den ansvarige för studien med frågor. 

 

Dina rättigheter 

 

• Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om 

du vill veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig kan du 

kostnadsfritt en gång per år begära ett utdrag med information om 

detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett registerutdrag 

kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på 

högskolans webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

• Om du lämnar samtycke (godkännande) till behandling av dina 

personuppgifter kan du när som helst ta tillbaka samtycket. Vi 

kommer då inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter. 

Uppgifter som har offentliggjorts påverkas däremot i regel inte av ett 

återkallat samtycke. På grund av lagkrav kan vi även vara 

förhindrade att omedelbart radera uppgifterna. 

• Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, 

inklusive profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan 

mänsklig inblandning. Högskolan fattar inte sådana beslut. 

• Du har rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. 

• Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade 

om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.  

• Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

• Du har rätt att få dina personuppgifter i ett allmänt använt format för 

att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

• Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina 

personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

 

Kontakta oss 

 

Personuppgiftsansvarig  Dataskyddsombud 

Högskolan i Borås   Åsa Dryselius 

501 90 BORÅS  E-post: dataskydd@hb.se 

Tel. 033-435 40 00  

E-post: registrator@hb.se 

Org.nr: 202100-3138 
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Inledande frågor 

Nu är tanken att vi ska prata om kamratrespons i matematik. 

Vad är kamratrespons för dig?  

 

Övergångsfrågor 

Hur gör ni när ni arbetar med kamratrespons i era lärpar när ni har matematik? Kan ni berätta? 

Varför tror ni att ni ger kamratrespons i lärparet när ni har matematik? 

 

Nyckelfrågor           

 

Kunskapsutveckling 

Vad är enklast att upptäcka, är det enklare att se vad någon annan gjort för misstag än sitt eget 

i matematik? Varför tror du det är så?  

På vilket sätt tror ni att kamratrespons hjälper er att klara av det ni behöver kunna? Tror ni att 

ni tränar fler förmågor än just matematik när ni arbetar med kamratrespons i lärpar? I så fall 

vad? 

 

Uthållighet 

Om någon kompis har gjort beräkningar och kan förklara hur den gjort, kan det påverka ditt 

lärande då? På vilket sätt? 

Om ni jämför uträkningar som ni gjort själva vet att ni får kamratrespons på dem, lägger ni mer 

tid på dem då? 

När är ni nöjda med det ni gjort? Hur vet man att är ”färdig” med sina uträkningar? Berätta! 

 

Motivation 

Vi förstår att ni får beröm när ni arbetar i matematiken, men får ni beröm från klassläraren när 

ni ger respons? Hur, kan ni berätta? 

När har ni känt att ni haft nytta av responsen ni fått av en kamrat? Varför kändes den viktig?  

När du hjälper en kamrat, hur känns det då? Hur känns det när du tar emot hjälp av en kamrat?  
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