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BAKGRUND: 
Utbildningsdepartementet har i LPO 94 tagit intryck av Vygotskijs sociokulturella teori och 

formulerat mål som medför att lärare bör använda undervisningsmetoder där elever får 

möjlighet att samarbeta och lära tillsammans. Forskare har undersökt hur samarbetet mellan 

elever påverkar lärande i matematik och NO, de har kommit fram till att det gynnar eleverna 

och lärarna. 

 

SYFTE: 
Syftet var att ta reda på hur matematik/NO-lärare beskriver och resonerar kring elevers 

samlärande i undervisningssammanhang, på grundskolans senare år (år 7-9).  

  

METOD: 
Det genomfördes en  kvalitativ undersökning med hjälp av intervju som redskap för 

datainsamling. Det valdes sju lärare med olika bakgrund som jobbar på två olika skolor för 

att ta reda på deras beskrivning och resonemang om samlärande, samt planering, resultat och 

skillnader i matematik och NO beträffande samlärande. 

 

RESULTAT: 
Lärarna i undersökningen visade intresse för samlärande och menade att det leder till en 

bättre prestation av eleverna men de hävdade samtidigt att det finns svårigheter. Exempelvis 

att eleverna inte är vana vid samarbete och att det är svårt att ha kontroll över vad som lärs. 

De påstod vidare att eleverna lär genom samtal, diskussion och genom ”rätt språk”. 

Undersökningen fann ett stort gap mellan det som lärarna uppgav som positivt med 

samlärande och det utrymme som medvetet samlärande fick i deras undervisning. Ingen av 

lärarna gav anspråk på att han eller hon planerar för samlärande, utan det sker spontant. De 

flesta lärarna menade sammanfattningvis att alla parter, såväl lärare som elever med olika 

kunskapsnivåer vinner på samlärande. 
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Ett stort tack till:  

Alla lärare som ställt upp på intervjuer, med kort varsel, under en av de värsta tidsperioderna 

för dem och trots det här visat oss och undersökningen stort intresse! 

 

 

Klasskamrater i andra studiegrupper som funnits till för oss när hoppet balanserat på något 

som av någon anledning är ohyggligt svårt att balansera på. 

 

 

Elin Karlsson och Helen Palm för hjälpsamma tips kring formuleringar, språk m.m. 

 

 

Till vår handledare som funnits till i vått och torrt, utan dig hade den här undersökningen 

troligtvis fallerat. 

 

 

Då vi inte för risken att tolkas som egoistiska kan tacka oss själva för att vi efter omfattande 

arbete äntligen nått hamn, tackar vi istället varandra för ett fantastiskt samarbete! 
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1. Inledning 
”Lyssna till din tid!” står det på en stor banderoll framför biblioteket under starkdagen

1
 i 

Borås 2009.  Det fångar vår uppmärksamhet, och får oss att fundera på det här arbetet. Trots 

att starkdagen handlar om nya affärsidéer och tillväxt, anser vi som nyblivande lärare att det 

är klokt att tänka så även inom undervisning. Dagens skola är inte som gårdagens, därför 

kan vi inte undervisa som lärare gjorde för länge sedan. Under utbildningen läste vi om olika 

förändringar som skett i vårt liv under de senaste decennierna och som påverkat skolan. 

Synen på kunskap har ändrats markant. Kunskap anses inte längre som någon färdig produkt 

som kan förmedlas från lärare till elev, den konstrueras istället av varje elev genom ett aktivt 

deltagande i läroprocessen. Vi återkommer till det här senare. De här förändringarna har lett 

till att det mer än tidigare talas om en skola för alla. Mer fokus läggs på att alla elever skall 

utvecklas och nå sina mål. En skola för alla har påverkat lärarens roll och resulterat i ett ökat 

ansvar på läraren. Idag har vi en skola där eleven ska stå i centrum.   

    Vi är två studenter som håller på att avsluta vår lärarutbildning mot grundskolans senare 

år. Båda har inriktat sig mot matematik och naturvetenskap. Tillsammans har vi stora 

erfarenheter av utbildning i de flesta former:  

 som privatlärare i matematik i många år,  

 privatlärare i naturämnen,  

 förskolelärarvikarie,  

 lärare i en matematiksupport på en högskola i flera år.  

 Naturligtvis har vi dessutom själva gått hela vägen genom skolan för att ta oss till 

lärarutbildning, till och med i olika länder! 

 

Våra erfarenheter har fått oss att inse att eleven är en viktig läranderesurs, som läraren bör 

dra nytta av. Om läraren inte gör det blir det svårt för en lärare att lyckas med sitt uppdrag.  

    Därför valde vi att undersöka elevers samlärande i skolan det vill säga hur de lär av 

varandra i undervisningssammanhang. Vi kommer att förklara innebörden av samlärande 

som begrepp i begreppsavsnittet. Våra tidigare erfarenheter är orsaken till vårt intresse för 

ämnet. Elever har olika erfarenheter och ser uppgifter från olika synvinklar som enligt vår 

uppfattning banar väg för förståelse hos eleverna.  

    Under vår praktik har vi hört frekvent att det saknas resurser i skolan, en effekt av det är 

att lärarna får försöka klara sig på egen hand så bra det går. Vi har under vår utbildning och 

våra tidigare erfarenheter av undervisning insett att om läraren använder sig av samlärande 

skulle han/hon kunna få mer tid till  planering, organisering och handledning av sina elever. 

Det är vår förförståelse av samlärande. Med det här arbetet vill vi skaffa oss en första bild av 

samlärande, baserad på det som en grupp verksamma lärare har att ge kring undervisning. 

Utöver undersökningens syfte är vi personligen intresserade av att lära oss mer om 

samlärande inför vår lärarkarriär. 

 

                                                 

1
 STARK är en förkortning av STudent och ARbetsgivarKommunikation. Det är en årlig arbetsmarknadsdag 

som arrangeras av Studentkåren i Borås och går ut på att studenterna ska komma i kontakt med företag och 

inleda ett kontaktnätverk (www.starkdagen.se). 

  

http://www.starkdagen.se/
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2. Syfte 

Syftet är att ta reda på hur några matematik/NO-lärare beskriver och resonerar kring elevers 

samlärande i undervisningssammanhang, på grundskolans senare år (år 7-9).  

 

2.1 Frågeställningar 

Hur beskriver lärarna elevers samlärande? 

 

Vilket resultat ger elevers samlärande enligt lärarna? 

 

Hur resonerar lärarna om sin planering (och sina arbetssätt) beträffande samlärande. 

 

Vilka skillnader i matematik och NO talar lärarna om beträffande samlärande? 

 

3. Begreppsförklaring 

3.1 Lärande 

Enligt Illeris (2007) handlar lärande om många saker och kan därför lätt misstolkas. Han 

säger att betydelsen kan delas upp i fyra olika aspekter beroende på när ordet används.  

Det kan vara läroprocesser, produkten av läroprocesser, samspelsprocesser som leder till de 

två förstnämnda eller undervisning som omfattar alla andra aspekterna på lärande. Han 

anger en generell definition om lärande hos levande organismer som enligt honom inte bara 

är beroende av biologisk mognad eller åldrande: 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande. 

(Illeris, 2007, s. 13) 

Carlgren skriver i Skolverket (2002) att forskningen om hur individer lär har utvecklats i 

flera steg. Hon menar att lärande tidigare enligt Skinners behaviorism gick ut på att tyda och 

lära sig yttre beteenden. Det här passade samhället som det såg ut på den tiden, då industrin     

och dess arbeten stod i fokus. I nästa steg handlade lärande om förståelsen utifrån elevens 

utvecklingsnivå. För att slutligen bli ett samspel mellan individen och dess miljö. Alltså 

menar hon att det inte går att fokusera endast på vad som ska läras. Det går inte att lära sig 

saker som är isolerade från sitt sammanhang.  

 

3.2 Kunskap och lärande 

Skolverket (2005) menar att kunskap och lärande hör samman och inte kan särskiljas.    

Kunskap kan betyda många saker beroende på vad det handlar om. Den syn på kunskap som 

präglar dagens styrdokument går ut på att människor själva konstruerar den. Kunskapen är 

kollektiv, antingen den är vardaglig eller vetenskaplig och ses som en mänsklig konstruktion 

som är präglad av samhället. Då samhället inverkar på den kollektiva kunskapen kan den ses 

som en social konstruktion. Den vardagliga har tagits fram genom allmänna uppfattningar 

om hur saker förhåller sig medan vetenskapliga har tagit fram och prövats genom 
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vetenskapliga undersökningar. Vetenskapliga kunskaper kan motbevisas genom ytterligare 

vetenskapliga upptäckter och därmed utesluts den omedelbart.  

    

Både när Skolverket (2005) talar om individens lärande och dennes sätt att skapa kunskap, 

menar den dominerande synen idag att det sker i samspel mellan individen och 

omgivningen. Förutom det här förhåller sig individen till det som lärs. Lärandet bygger på 

att individen ingår i ett social sammanhang där information inhämtas och bearbetas 

individuellt och kollektivt vilket ger informationen mening och kunskap uppstår. 

Sammanfattningsvis säger Skolverket att:  

Den enskilda människans kunskapsutveckling, kunskapskonstruktion eller lärande ses 

således som en aktiv individuell och social process som involverar såväl individen som 

individens samspel med sin omgivning. (Skolverket, 2005, s. 14) 

När vi i det här arbete skriver om lärande följer vi Skolverkets (2005) definition. Eftersom 

den här definitionen belyser de sociala aspekterna av lärande. 

 

3.3 Elevers kunskapsnivåer 

Kunskap handlar inte bara om olika saker utan kan finnas på olika nivåer. Nivå i det här 

sammanhanget betyder kvalité. Alltså olika kunskapsnivåer tyder på olika kvalitet på 

kunskap. Enligt Skolverket (2005) har beteckningen kvalitet en dubbel innebörd: den ena 

står för artskillnad (fakta, färdighet, förståelse...) och det andra står för gradskillnad (värde, 

halt, lödighet). Därför ska det inte vara möjligt att skaffa sig högre kunskapsnivå genom att 

endast behärska en stor mängd stoff. Faktamemorering måste kompletteras med andra 

kvaliteter för att eleven ska uppnå en hög kunskapsnivå. De olika kvaliteterna relateras till 

olika betygssteg och kunskapsnivåer. 

    När vi skriver om elevers olika kunskapsnivåer handlar det om deras olika förkunskaper 

och tidigare erfarenheter i området. Vi menar dessutom som Vygotskij (2007) att det handlar  

om vilken möjlig kunskap eleven kan nå.  

 

3.4 Bedömning och betygsättning 

Hur lärare ser på kunskap och lärande har betydelse för hur de organiserar sin undervisning. 

I ett vidare perspektiv påverkar det också deras sätt att sätta betyg på och bedöma elevers 

kunskaper hävdar Skolverket (2005). Om lärare ser kunskap och lärande som att samla vissa 

kunskapselement, bedömer de genom att summera hur många av de här eleven har lärt sig. 

Det här är en kvantitativ bedömning som enligt Skolverket (2005) mestadels ägde rum på 60 

och 70-talet men som finns kvar i viss utsträckning även idag.  

    Väljer lärare istället att se kunskap och lärande som Skolverket (2005) krävs det andra 

bedömningsunderlag. Läraren måste aktivt söka det underlag som krävs på andra sätt. Bland 

annat genom samtal, observationer, elevarbeten, grupparbeten, projektarbeten och enskilda 

specifika uppgifter för att testa elevens kunskaper. Vårt sätt att se på bedömning och 

betygssättning är samma som Skolverket (2005). 

 

3.5 Samlärande 

Begreppet samlärande grundades av Pramling (2000). Begreppets betydelse är det lärande 

som sker vid samverkan med andra elever. Hennes definition inkluderar tre olika begrepp: 

peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Trots att de här begreppen inte 
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förekommer i någon stor utsträckning inom den svenska skolan eller i det här arbetet vill vi 

ändå beskriva dem kortfattat för att tydliggöra det som Pramling (2000) säger. 

 

Peer tutoring 
Enligt Pramling (2000) handlar det om det lärande som utbyts mellan två elever där den ena 

ligger på en högre nivå än den andra kunskapsmässigt. Eleverna kan vara av olika ålder men 

det går ut på Vygotskijs teori, att den ena av dem är mästare och den andra lär för att den är 

på en lägre nivå kunskapsmässigt. Läraren byts ut mot en annan elev vilket ger andra 

förutsättningar. Exempelvis handlar det om att eleven inte har samma auktoritet som lärare 

har över sin elev, vilket ger skillnader. Först att eleven friare vågar diskutera sina egna 

åsikter och tankesätt, vidare att eleven kan avbryta undervisningen friare. Utöver det här är 

skillnaden i kompetensnivå mindre mellan två elever och eleven som lärare har inte samma 

kunskaper i undervisning som dess lärare. Allt det här spelar roll för lärandet. 

    Barley mfl., (2002) säger att den här metoden inte är ny. De menar att det skrevs om 

metoden redan på 1700-talet, då den ”uppfanns” av ett par engelsmän. Då blev den populär 

men metoden stannade i England. Så sent som på 1960-talet uppmärksammades den igen, då 

även i andra länder. En anledning var att det var kris och skolorna hade svårt att få 

ekonomin att räcka till. Någon kom på att det här var en bra metod för att lyckas spara 

resurser då skolledningen insåg att de elever som hade det svårt inte skulle få tillräckligt 

med stöd. Tanken var att eleverna jobbade två och två och hjälpte varandra medan läraren 

kunde finnas som extra stöd till de eleverna som mest behövde det.  

    Barleys forskning har inriktat sig på att se vilket resultat peer tutoring har gett för elever 

med låg kunskapsnivå vid olika undersökningar. De har sammanställt sex undersökningar 

(nyare än 1985) där de kunnat läsa om resultat av metoden. Fokus har varit att utreda hur 

eleverna har utvecklats inom läsning, stavning och matematik. Resultatet de kommer fram 

till är att eleverna med låg kunskapsnivå gynnas av det här arbetssättet. Dock menar lärarna i 

undersökningen att det här arbetssättet kräver träning både för lärare och elev såväl som 

goda förberedelser praktiskt och teoretiskt. Lärarna skulle också vilja ha ett klassrum där 

undervisningsmaterial finns lätt åtkomligt (Barley mfl., 2002). 

 

Cooperative learning 
Det är ett samlingsgrepp för olika varianter av strukturerade elevsamarbeten i grupp. En 

variant går ut på att grupper om 4-5 elever väljs ut, där nivån är varierande. Elever jobbar 

utifrån problem där de med sina särskilda kunskaper hjälper varandra till förståelse. Finns 

även en variant, Complex instruction, där eleverna styr lärandet och ansvaret inom gruppen. 

Det betyder att eleverna själva behöver ta reda på varandras kunskaper. Den kunskap som 

någon elev saknar ska med hjälp av kamraterna läras. Läraren agerar bara handledare till 

grupperna vid behov (Pramling, 2000). 

 

Peer collaboration 
Den här metoden skiljer sig ifrån de andra med tanke på att den utgår ifrån att eleverna är på 

lika kunskapsnivå och tillsammans ska konstruera en gemensam kunskap. Ingen av 

medlemmarna har lösningen på problemen när arbetet drar igång. På det sättet har alla i 

gruppen något att tillföra och med hjälp av allas argument och idéer kommer eleverna fram 

till lösningen. Ett upptäckande och experimentfullt lärande bidrar det här till. 

Kommunikation är något som tränas och sätts på prov hela tiden (Pramling, 2000).  

    

För oss har samlärande en vidare betydelse än Pramling (2000), vi fokuserar på alla sätt som 

elever kan lära av varandra. Vi utesluter därmed inga former. De metoder som Pramling 
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(2000) beskriver är bara en del av de metoder som finns. Metoderna bär ett gemensamt mål, 

att elever lär av varandra i undervisningssammanhang.  

 

4. Bakgrund 

4.1 Tidigare forskning  

Som nämnts tidigare menar Jensen (1997) att skolan har förändrats från att vara en skola där 

läraren är i centrum till en där eleven är i centrum. Tidigare föreläste läraren om allt som 

eleven förväntades lära sig. Nu räknas eleven som en viktig aktör i skolan, allmänt och i 

undervisningssammanhang för ett aktivt deltagande och ansvarstagande (Carlgren & Marton 

2004). Under de senaste decennierna har olika forskare och pedagoger arbetat kring olika 

aspekter av elevens roll i undervisningen. I Utbildningsdepartementet (1994) står det att 

skolan måste planera för att eleven ska få möjlighet att ta ansvar, påverka och vara aktiva.  

    En aspekt av elevens roll och inflytande handlar om eleven som aktör i 

undervisningsprocessen. Här ses lärande som ett samspel mellan olika parter, det vill säga 

lärare-elev och elev-elev. I den här undersökningen fokuserar vi endast på lärandet mellan 

elever. Vygotskij har forskat om det lärande som sker i interaktion mellan olika parter i 

skolan. Många forskare ser eleven som kunskapsbärare och som i samspel med andra elever 

kan utvecklas och tillägna sig nya kunskaper. Det grundar sig på sociokulturella teorier 

kring lärandeprocessen. Vygotskij (2007) menar att eleven bygger upp sin egen kunskap 

genom att på ett medvetet sätt bearbeta de sinnesintryck som kommer från omgivningen. 

Vidare menar han att tidigare erfarenheter och kunskaper spelar stor roll när eleverna lär sig. 

Den nya kunskapen sammanvävs med den erfarenhets- och kunskapssfär som redan finns. 

Det betyder även att varje elev i en grupp som utsätts för identiska stimuli bygger upp sin 

unika personliga och subjektiva kunskap. Skillnaden vad en elev kan lära sig på egen hand 

eller med någon annans, lärarens eller kamrats hjälp kallar Vygotskij för den närmaste 

utvecklingszonen. I den här zonen anses eleven vara särskilt öppen för lärande. En tolkning 

av Vygotskijs tankar är därför att eleven ska utsätta sig för utmaningar på gränsen till sin 

förmåga för att lära sig effektivast (Vygotskij (2007).  

    Vad finns det för anledningar till samlärande förutom Vygotskijs teorier om lärande? 

Forsslund (2008) skriver om att många skolor ser bristen på resurser som ett  stort problem 

idag. Även enligt Rudhe (2009) anser 6 av 10 lärare att de inte kan ge eleverna den hjälp de 

behöver på grund av brist på resurser. Vilket resulterar i att de inte hinner med de mest 

utsatta eleverna. Forsslund (2008) menar att om lärare använder eleverna som resurs får de 

mer tid till de som är mest utsatta och klarar därmed av sin situation även utan extra 

resurser. Hon skriver att eleven kan verka som en resurs idag, skapa engagemang och öppna 

upp för elevers aktiva deltagande i undervisningen. Hennes slutsats är att det krävs 

engagemang och intresse från både elev och lärare och ett bra stöd till de elever som ska 

vara en resurs för andra elever. Hon betonar också att alla elever inte är lika lämpliga som 

resurs. Hennes övertygelse är dock att alla elever med rätt förberedelse och upplägg mer 

eller mindre kan bidra till andra elevers kunskapsutveckling.  

 

Samlärande i NO-ämnen 
Andersson (2008) har tagit intryck av Vygotskijs lärandeteorier och menar att elever bör 

interagera med varandra för att lära sig naturvetenskapliga begrepp. Han menar att det är av 

stor vikt att lärarna skapar ett bra klassrumsklimat, där alla elever kan komma till tals. 

Vikten ligger i att eleven måste få chans att diskutera sina egna idéer och funderingar för att 

kunna länka vidare i sin kunskap. Han talar om att läraren måste vara den som besitter goda 

ämneskunskaper som sedan kan ”sprida” sin kultur vidare. Han kallar den här processen för 
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”kulturering”. Läraren bär på kulturen och eleverna kultureras inom den naturvetenskapliga 

läran. 

    Andersson (2008) skriver också en lista på ca tio pedagogiska återgärder inom 

undervisningen som gynnar lärande. Flertalet punkter behandlar i någon form lärande 

mellan elever:  

 Läraren ser till att det är ett bra klimat i klassrummet där eleverna på ett positivt sätt 

får diskutera sina idéer och erfarenheter.  

 Tid prioriteras för diskussion och lösning av uppgifter inom ämnesområdet och de 

får chans att tillämpa sina kunskaper på olika sätt. Att lärande stimuleras på olika 

sätt, ett av dem genom att eleverna låts diskutera sina erfarenheter och uppfattningar 

med varandra.  

 Eleverna får chans att ställa frågor och berätta om sina idéer.  

 De får chans att diskutera de nya kunskaperna med sina kamrater.  

 

Samlärande i matematik 
Wistedt & Martinsson (1996) menar att barn lär sig lättare, får en större förståelse och lättare 

löser problem i grupp än individuellt, enligt resultat från deras studie. Studien skulle ta reda 

på varför elever får en djupare matematikförståelse vid grupparbete. Vidare går de in på hur 

eleverna lär vid problemlösning. Vidare menar de att det är när eleverna tar del av olika 

elevuppfattningar som de lär sig. Genom utveckling av egna idéer och en argumentation för 

de som de sedan presenterar i en gruppdiskussion får eleverna att uppnå en djupare 

förståelse än de hade från början. I de här grupperna får elever olika roller. Vissa antas som 

experter och andra noviser, de lär av varandra oavsett kunskapsnivå. Det blir en form av 

stödstruktur där inte enbart läraren är inblandad.  

    Deras undersökning gick ut på att ta reda på hur långt ett antal svenska 11-åringar 

kommer i en avancerad uppgift som handlar om oändligheten. Eleverna hade tidigare under 

tre år (två timmar i veckan), jobbat med problem av en öppen typ liknande den om 

oändligheten. Författarna kommer efter att ha studerat eleverna under undersökningen fram 

till att eleverna når förståelse och kommer fram till saker som de inte hade klarat av själva 

när de får diskutera med varandra. Flerstämmigheten och dialogen var anledningen till att 

eleverna lyckades nå längre. Vad artikeln inte anger är hur delaktig läraren varit under 

undersökningen (Wistedt & Martinsson, 1996). 

    Wistedt (1996) kommer fram till att kommunikation är viktig för att lära sig matematik. 

Utbildningsdepartementet (1994) innehåller flera mål som endast kan nås då elever arbetar 

tillsammans. 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev: 

• känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 

i samspel med andra, 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra, 

[...] 

• lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 9-10) 

 

Wistedt (1996) skriver att skolan borde satsa på undervisning som ger eleverna möjlighet till 

att träna på att föra matematiska resonemang. Delvis för att stödja elevens tilltro till sin egen 

förmåga och kunnande som ofta brister, vilket leder till att de får svårt att komma vidare i 
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sin utveckling. De skriver också att de eleverna som har vant sig vid att vara passiva behöver 

inspireras och uppmuntras för att delta i matematiska samtal. Med andra människor i sin 

närhet kan eleverna pröva sina teorier och få uppmuntran men även få viktiga 

tillrättavisanden. Alla elever har under lärprocessen olika idéer om hur allt är och vissa 

teorier bör förkastas. Det här är något som är positivt då felaktiga antaganden kan förstöra 

för eleven. Kamraterna fungerar därmed som vägledare. Om vägledare saknas (eleven 

jobbar själv) ökar risken för att eleven skapar felaktiga teorier. Problemlösning är enligt 

Lester (1996) boken ett av matematikundervisningen viktigaste mål. Det här inslaget kräver 

att eleven behärskar flertalet faktorer, som: 

 

 kunskapande och användning 

 kontroll 

 uppfattning av matematik 

 affekter 

 socio-kulturella sammanhang 

    

Jaworski & Lester (1996) anser att problemlösning är viktigt därför att det står att eleven i 

slutet av det nionde skolåret ska lyckas hantera och lösa situationer som uppkommer i 

vardagen. En av grundtankarna till det här målet är att eleverna inte ska bli lurade i vardagen 

på grund av brister i grundläggande matematikkunskaper. 

    Taflin (2007) skriver att i ett klassrum där läraren arbetar med ett rikt matematiskt 

problem är det normalt sett god tillgång på alternativa lösningar, lösningar som bygger på 

flera olika matematiska idéer och är uttryckta med flera olika matematiska representationer. 

Det skapar stora möjligheter till intressanta diskussioner med matematiskt innehåll. Eleverna 

lär av varandra, de är varandras resurser. Även läraren kan lära sig något nytt av och om sina 

elever. 

    Hon har själv utfört studier som visat på det här. Studien handlar om just 

matematikundervisning med hjälp av problemlösning med rika matematiska problem. Hon 

började med att genom litteraturstudier ta reda på svar på vad problemlösning är?, hur olika 

forskare ser på det m.m. Arbetet mynnade ut i att hon definierade vad som måste finnas med 

i undervisningen för att problemet i problemlösningen ska få kallas ”rikt”. Det här kom hon 

fram till med hjälp av litteraturstudier, fältstudier och fallstudier: 

 

1. Eleverna ska introduceras för matematiska idéer,  

2. Att problemet ska vara lätt att förstå så att alla elever i klassen ska kunna arbeta 

med det 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och få ta tid.  

4. Att problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 

representationer, behandlar även det problemlösning på en mer generell nivå, 

eftersom de flesta problemen kan lösas på mer än ett sätt.  

5. Anger att problemet för att kunna betraktas som rikt ska kunna initiera en 

matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar 

på elevernas olika strategier, representationer och matematiska idéer. Det handlar 

alltså om matematikundervisning via problemet, att lösningarna av problemet ska 

leda till samtal som innebär kreativa och logiska resonemang där olika 

matematiska idéer och representationer diskuteras.  

6. Att problemet ska kunna fungera som brygga, det vill säga det ska kunna visa på 

samband mellan olika matematiska idéer och skilda matematiska områden, skiljer 

ut ett rikt problem från de typexempel som ofta kan förekomma i läroböcker.  
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7. Att problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem (Taflin, 2007). 

 

Jaworski & Lester (1996) menar att elever som arbetar i grupp med problemlösning agerar 

som vägledare för varandra, de redovisar sina lösningar för varandra och upptäcker felaktiga 

metoder vilka kan rättas till. Något som eleven inte skulle ha funnit och fått andra förslag på 

metod om den räknade själv.  

    Boaler (1998) skriver om sin undersökning som undersökte hur elever lär matematiska 

begrepp. Han valde ut en grupp elever som fick lära sig begrepp endast med hjälp av 

läroboken, så kallad ”closed mathematics approach”. Och en ”open mathematics approach”-

grupp där eleverna fick lära på ett mer varierat sätt och de fick diskutera med varandra. En 

undervisning där lösningsprocessen värderas som viktigare än själva lösningen. Det som 

sporrade författarna till den här undersökningen var att det framkommit att det är svårt för 

elever att lära begrepp. Vidare kan eleverna lära sig teoretisk kunskap i skolan men när de 

sedan ska omsätta dem i praktiken fallerar det ofta. Ett exempel de tar upp handlar om hur 

träds näringsupptag sker. I teorin lär eleverna sig att det sker genom fotosyntes och lär sig 

även att skriva reaktionsformeln för den. Men när läraren sedan testar eleverna efter kursen 

på förloppet på plats ute i naturen, är det ofta som elever ”låser in” de teoretiska 

kunskaperna i ett skåp och istället svarar exempelvis att träden tar upp all sin näring ur 

marken.  

    Med undersökningen ville de jämföra de två metoderna. Studien av Boaler (1998) 

omfattade 300 elever i England uppdelade på två skolor med liknande sociala struktur och 

ekonomisk status. Eleverna följdes i tre år och under den tiden genomfördes intervjuer, 

enkäter, observationer och kvantitativa prov som underlag för jämförelsen. Hon genomförde 

80-100 observationer per år, alla som ”bakgrundsobservatör”. Utöver de här genomfördes 20 

intervjuer med elever och fyra med lärare per år. Resultatet hon kom fram till var att 

grupperna inte skilde sig särskilt mycket på standardproven men den ”öppna gruppen” 

visade sig vara bättre på arbetet med problembaserade uppgifter. De eleverna som haft den 

mer traditionella undervisningen med läroböcker hade svårt för de problembaserade 

uppgifterna. Den ”öppna gruppen” visade sig också ha ett större intresse för ämnet 

matematik. ”Läroboksgruppens” elever visade sig ha en tydlig nivåskillnad mellan könen, 

något som den andra gruppen inte hade. En annan intressant sak som visade sig var att den 

”öppna gruppen” inte använde sig av lektionstiden lika effektivt som den andra gruppen, 

trots det här presterar gruppen ett bättre resultat (Boaler, 1998).  

 

4.2 Teoretisk utgångspunkt 

Den här studien handlar om samlärande. Vårt intresse är att ta reda på hur lärare i 

matematik/NO uppfattar och resonerar kring elevers samlärande i skolan. Det har skett 

förändringar i den svenska skolan de senaste decennierna. I dagens skola ser lärare enligt 

Dysthe (1996) inte längre kunskap som något som bara kan förmedlas från lärare till elev. 

Synen på elever är också annorlunda nu. Lärare ser inte längre eleven som ett tomt kärl som 

skall fyllas med kunskap. I dagens skola försöker läraren ta avstånd från att använda 

envägskommunikation där eleven sitter passiv och lyssnar, där synen är att eleven är en 

passiv mottagare av kunskap. Nu betraktas kunskap som något som konstrueras eller skapas 

på nytt av varje enskild individ, det råder det en konstruktivistisk elevsyn. Den grundar sig 

på idén att världen inte upptäcks utan i stället konstrueras utifrån en uppsättning strukturella 

regler. I Utbildningsdepartementet (1994) står det att:  



13 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 6) 

Undervisning präglas av teorier som grundar sig på konstruktivismens syn på lärande. Två 

konstruktivistiska teorier är: Piagets kognitiva utvecklingsteori och Vygotskijs 

sociokulturella teori om lärande. Vårt val att inrikta oss på vad elever kan lära av varandra är 

på grund av våra tidigare erfarenheter där vi observerat att elever har samarbetat och lärt sig 

av varandra med hjälp av sina olika erfarenheter. Det leder till att vi som lärare kan dra nytta 

av det här för att skapa en miljö för lärande och förståelse av innehållet hos eleverna. 

Vygotskijs sociokulturella teori lägger vikten på den sociala dimensionen av lärande. Därför 

har vi valt den teorin som vår utgångspunkt för analys och diskussion av resultatet i arbetet. 

För att få en bättre bild av det sociokulturella perspektivet på lärande är det viktigt att vi 

först ser vad andra teorier om lärande står för.  

 

Olika perspektiv på lärande 
Som art är människan läraktig. Faktum är att det är ett av hennes mest utmärkande drag: 

förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dem i framtida sammanhang. Frågan om 

hur människor lär och utvecklas är naturligtvis knuten till frågan om hur vi tänker och agerar 

i allmänhet (Säljö, 2005).  

 I vilken ålder är barnen mogna för att lära sig olika kunskaper och färdigheter? Det har 

varit en viktig fråga för inlärningsforskningen. Här kan vi skilja mellan tre inlärningsteoriska 

traditioner som ger olika svar på frågan om relationen mellan utveckling och inlärning. I den 

första är inlärning detsamma som utveckling (Skinners behaviorism). I den andra domineras 

och begränsas inlärning av individens utveckling och mognad (Piagets kognitivism). Den 

tredje traditionen accepterar att utvecklingen begränsar inlärningen men samtidigt hävdar att 

den även främjas av inlärningen (Vygotskijs sociokulturalism). De två första traditionerna 

har kommit att förknippas med olika pedagogiska modeller. Den första med 

förmedlingspedagogik, där läraren är aktiv i att överföra kunskaper till eleverna. Den andra 

med olika pedagogiska arbetsformer där eleverna får bygga upp sina kunskaper själva 

genom egna aktiviteter av olika slag (Carlgren, 1999).  

 De vetenskapliga studierna av lärande har dominerats av de två förstnämnda 

traditionerna, det vill säga behaviorismen och kognitivismen. För behaviorismen är de yttre 

beteendet som uppfattas som reellt, konkret och verkligt. Inlärningen definieras i termer av 

en förändring av yttre och observerbara beteende. Det innebär att lärandet ses som grundat i 

de fysiska erfarenheterna en individ gör. Enligt den här synen på lärande, tänkande, 

reflektion och mentala förlopp antas de antingen inte existera eller så saknar vetenskapen 

tillgång till det här och kan därför inte säga något om det (Säljö, 2005).  

    För kognitivismen är det vad som händer i individens hjärna som är viktigt. Piaget 

uppfattar lärandet som en jämviktsprocess, där individen ständigt strävar efter att bevara sin 

jämvikt i samspel med omgivningen genom adaptation. Adaptationen innebär att individen 

genom en aktiv anpassningsprocess, både anpassar sig till omgivningen och anpassar 

omgivningen till de egna behoven. Det finns två typer av processer som hela tiden 

balanseras mot varandra, assimilationen och ackommodationen. Vi anpassar omgivningen 

till oss genom assimilation, som innebär att vi med hjälp av våra sinnen skaffar oss nya 

erfarenheter och integrerar med våra tidigare erfarenheter. Vi anpassar också oss till 

omgivningen genom ackommodation, som innebär en förändring av de redan existerande 

strukturerna som inte längre är tillräckliga för att komma överens med omgivningen (Illeris, 

2001).  

    Piagets teori om lärande lägger vikten på individen och menar att lärande är en 

interaktionsprocess mellan de redan utvecklade strukturerna och de nya påverkningarna från 
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omgivningen. Därför är det lika viktigt för lärarna att ta hänsyn till vad eleverna redan vet 

som vad de bör lära (Illeris, 2001). 

 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande 
Grunden till Vygotskijs teori om människans utveckling är det ömsesidiga förhållandet 

mellan människa och kultur. Enligt den leder sociala interaktionerna till förändringar i ett 

barns tänkande och beteende. Han menar att individens utveckling beror på samspel med 

andra människor och den kultur han/hon existerar i. Vygotskij hävdar att barnet redan från 

födseln bör uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen. Han anser barnets samspel med 

omgivningen som en del av en kollektiv och kulturell gemenskap som bildar grunden för 

individens utveckling (Bråten, 1998). 

Den biologiska faktorn bestämmer basen, fundamentet eller grunden till medfödda 

reaktioner vars gränser organismen inte kan överskrida och på vilken systemet av 

förvärvade reaktioner bygger [...]. All uppfostran har därför oundvikligen en social 

karaktär, antigen man vill eller inte (Lindqvist, 1999, s. 19). 

Om barnets uppfostransprocess och lärarens roll kommer Vygotskij fram till att elevens 

erfarenhet helt och hållet bestäms av den sociala miljön. Om den här miljön förändras, 

förändras även personens reaktioner och beteende. Enligt honom verkar lärare som en 

organisatör av den uppfostrande sociala miljön (Lindqvist, 1999). 

På så sätt kommer vi fram till följande formel för uppfostringsprocessen: uppfostran 

förverkligas genom elevens egen erfarenhet, som helt och hållet bestäms av miljön, och 

lärarens roll reduceras till att reglera och organisera miljön. (Lindqvist, 1999, s. 22)  

Termerna verktyg och redskap har i ett sociokulturellt perspektiv en speciell betydelse. Med 

redskap eller verktyg menas de resurser som vi tillverkar och vi använder för att hantera och 

utveckla vår samvaro. Med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi lär, en 

fråga om hur vi tillägnar oss resurser för att tänka och utföra praktiska arbeten som delar av 

vår kultur och vår omgivning. Kunskaper och färdigheter av de här slag har inte sitt 

ursprung i vår hjärna som en färdig produkt av en biologisk företeelse (Säljö, 2005). I den 

här betydelsen har språket en central roll i Vygotskijs lärande teori, inte minst när det 

handlar om begreppsutveckling. Vygotskij (2007) säger att tänkandet fortlöper i språket. 

Enligt honom är språket tänkandets sociala redskap som har två helt olika viktiga funktioner:  

Å en sida tjänar det som medel för social koordination av skilda människors erfarenhet, å 

andra sidan är det det viktigaste redskapet för vår tanke. (Lindqvist, 1999, s. 120)  

Det betyder, som Vygotskij (2007) säger, att utvecklingen av barnets tänkande är beroende 

av att det behärskar tänkandets sociala verktyg, det vill säga språket. Vygotskij kritiserar 

Piagets teori om barnets språkutveckling och tänkande. Medan Piaget beskriver att barnets 

språkutveckling går från ett individuellt egocentriskt språk till ett socialiserat språk och att 

dess öde är att det dör bort, Vygotskij tror på det motsatta. Han menar att barnets språk är 

från början socialt och att dess öde är att utvecklas till ett inre språk (Vygotskij, 2007).  

Härav drog vi slutsatsen att det egocentriska språket inte dör bort när barnet inträder i 

skolåldern, utan istället ombildas och övergår till ett inre språk. (Vygotskij, 2007, s. 419) 

Ett viktigt begrepp i Vygotskijs teori om lärande är ”Den närmaste utvecklingszonen”. Med 

det menar Vygotskij avståndet mellan den verkliga utvecklingsnivån eleven befinner sig på 

och nivån på den möjliga utveckling som skulle kunna nås med hjälp av den vuxnes ledning 
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eller i samarbete mellan andra elever som kommit längre (Dysthe, 1996). Han menar vidare 

att barnet i samarbete med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan prestera mer än det kan 

klara på egen hand. Härmed är det inte i första hand samarbete i sig som är viktigt utan den 

potential för vidare lärande och utveckling som ligger i samarbetet (Bråten, 1998). 

Det är denna skillnad mellan den intellektuella ålder- eller den aktuella utvecklingsnivån 

som bestäms med hjälp av uppgifter som barnet löser på egen hand, och den nivå som 

barnet uppnår när det inte löser uppgifter självständigt, utan i samarbete, som bestämmer 

den närmaste utvecklingszonen. (Vygotskij, 2007, s. 329) 

Enligt Vygotskij (2007), förekommer inlärning före utveckling. Han menar att barnet måste 

lära sig vissa färdigheter inom ett visst område innan det kan lära sig att använda dem på ett 

medvetet sätt. Det gör barnet enligt Vygotskij i samverkan med andra och med hjälp av 

imitation. Han menar att utveckling genom samarbete med hjälp av imitation är källan till 

alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos medvetandet. Men barnet kan endast imitera 

det som ligger inom dess egna intellektuella möjligheter. 

I samarbete är barnet starkare och klokare än när det arbetar själv. Det höjer sig till en nivå 

där det kan lösasvårare intellektuella uppgifter. Men det finns alltid en bestämd, strängt 

lagbunden distans mellan dess intellektuella nivå vid självständigt arbete och vid 

samarbete. (Vygotskij, 2007, s. 331)  

 

Pedagogiska konsekvenser 
De pedagogiska konsekvenserna av Vygotskijs sociokulturella teori och särskilt teorin om 

den närmaste utvecklingszonen är omfattande. Att vi konstaterar att lärande sker i ett socialt 

samspel är bara början. Vi behöver fundera på vilka kvaliteter det här lärandesamspelet 

kräver och hur vi förstår det. Enligt den här teorin är eleven fylld med tankar och 

erfarenheter om det mesta i livet. Elevens aktiva roll är en grundläggande pedagogisk 

utgångspunkt (Partanen, 2008). Förhållandet mellan undervisning och utveckling är centralt 

för pedagogiken i den här teorin. Vygotskijs utgångspunkt för att lösa frågan är att 

inlärningen aldrig börjar från noll utan långt före skolundervisningen (Lindqvist, 1999). 

Vygotskij säger också att det som barnet kan göra idag i samarbete kommer det imorgon att 

klara självständigt (Vygotskij, 2007). Av det här drar Vygotskij en grundlig praktisk slutsats, 

nämligen att: 

Pedagogiken bör inte orientera sig mot gårdagen i barnets utveckling utan mot 

morgondagen. Endast då kan den i inlärningsprocessen väcka liv i de utvecklingsprocesser 

som för närvarande ligger inom den närmaste utvecklingszonen. (Vygotskij, 2007, s. 334) 

Skolålderns viktigaste nytillskott som Vygotskij (2007) skriver är att medvetandegöra och 

lära sig behärska. Han kommer fram till att elevens personliga erfarenhet utgör en stor del av 

uppfostringsprocessen (Lindqvist, 1999) och att läraren måste försöka att göra eleverna 

medvetna om deras roll som en aktiv deltagande aktör i skolinlärningen. Den här teorin lär 

oss att ”utveckling genom samarbete med hjälp av imitation är källan till alla de specifika 

mänskliga egenskaperna hos medvetande” (Vygotskij, 2007, s 332). Tron på att utveckling 

sker genom inlärning och att undervisning i allmänhet ligger före utveckling, skapar stort 

utrymme för lärare att påverka elevernas utveckling i skolåldern (Vygotskij, 2007). Det här 

ändrar lärarens roll från att vara en kunskapskälla för eleven eller en ordningshållare i 

klassrum till att vara en organisatör av den uppfostrande sociala miljön, som enligt 

Vygotskij är den enda utbildningsfaktorn. Läraren som reglerar och kontrollerar sociala 

miljöns samverkan med barnet i skolan (Lindqvist, 1999). 
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Vygotskij anser lärande som en trefaldigt process, består av en aktiv elev, en aktiv lärare och 

en aktiv miljö förbunden med dem. Enligt den här teorin om lärande, jämfört med andra 

finns ingen inaktiv aktör:  

  

Tvärrtom existerar det i uppfostran ingen passivitet eller inaktivitet. Till och 

med döda ting blir aktiva och verksamma deltagare i denna process, när de får 

en uppfostrande roll. (Lindqvist, 1999, s. 24) 

 

5. Metod 

Uppsatsen handlar om elevers samlärande i undervisnings sammanhang. Vårt intresse är att 

ta reda på lärarnas beskrivning och resonemang om samlärande och dess olika aspekter. 

Därför utgör lärarnas beskrivning och resonemang kring samlärande grunden för vår 

undersökning. Det som ska undersökas är lärarnas olika utsagor om samlärande som ett 

fenomen i skolan. Eftersom vi intervjuar lärare kan vi uttala oss om hur deras bild av det är, 

men inte hur det är i verkligheten. Då kunskapen som vi är ute efter inte är numeriskt mätbar 

kan den inte heller nås med hjälp av kvantitativa metoder. Det här har lett oss till att planera 

för och genomföra en kvalitativ undersökning. Larsson (1995) beskriver att metoden går ut 

på att försöka gestalta eller karaktärisera något.  

Det unika i kvalitativt arbetssätt är således att man vill karaktärisera, gestalta något. 

Kvalitativ metod är alltså systematiserad kunskap om hur man ska gå tillväga när man ska 

gestalta något. (Larsson, 1995, s. 7) 

Olika syften och frågeställningar kräver särskilda metoder, m.a.o. kan metoden inte väljas 

fritt utifrån tycke och smak och ge ett bra resultat.  Syftet och frågeställningar avgör valet av 

metod. Enligt Kihlström (2007) finns det inom kvalitativ metod många olika sätt på vilka en 

undersökning kan genomföras och analyseras. Vi väljer att använda oss av fenomenografisk 

ansats, som enligt henne: 

[...] är en kvalitativ forskningsansats där huvudsyftet är att få reda på hur människor 

uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Dessa uppfattningar är olika för olika människor 

och handlar inte om hur något är utan om hur något ter sig för någon. (Kihlström, 2007, s. 

127) 

Fenomenografin grundades av en grupp i Göteborg, ledd av Ference Marton. Marton & 

Booth (2000) menar att fenomenografi inte är en metod i sig utan snarare en ansats. Grunden 

i den här ansatsen är att beskriva fenomen som andra uppfattar dem, inom olika områden 

men särskilt inom pedagogik. Eller för att uttrycka det som författarna syftar 

fenomenografin till att:  

[…] identifiera, formulera, och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering 

som framförallt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en 

pedagogisk miljö. (Marton & Booth, 2000, s. 147) 
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5.1 Datainsamling 

Val av redskap 

Vi ställde oss frågan: Hur kan vi få lärarna att berätta om sina uppfattningar och 

resonemanger kring samlärande? Vi kom fram till att det är viktigt med relevanta 

intervjufrågor, där lärarna får möjlighet att berätta och beskriva sina upplevelser fritt. Det 

finns många olika sätt på att ställa frågor och få svar på, t ex. genom intervjuer av enskilda 

personer, gruppintervjuer, self report eller en kombination av de olika 

datainsamlingsmetoderna. De här metoderna som alla andra har sina för- och nackdelar. 

Slutsatsen blev att self report och gruppintervju kan påverka det som varje enskild lärare har 

att berätta för oss negativt beträffande samlärande. Vi tänkte vidare på att om lärarna får 

skriva sina svar genom någon typ av self report, kan det leda till att vi får de ”korrekta” 

teoretiska svaren men inte ärliga och spontana. Dessutom skulle vi förlora möjligheten att 

ställa följdfrågor, som i sin tur är viktiga för att skapa en god stämning vid intervjun som ger 

en god dialog. Dialogen som hjälper oss att nå en tvåvägskommunikation med lärarna, vilket 

förhoppningsvis leder till att de svarar utförligare. När det gäller gruppintervjuer, är det lätt 

att vi människor i allmänhet får intryck av andra, vilket gör att lärarnas personliga utsagor 

inte kommer fram. Vi valde därför att utesluta gruppintervjuer som redskap och bestämde 

oss för att använda en halvöppen intervju.  

 

Intervju 
Att ställa frågor för att få information är det vanligaste redskapet inom kvalitativa 

undersökningar. Lantz (2007) menar att om någon vill veta hur en person uppfattar eller 

känner inför en företeelse, är samtal ett självklart tillvägagångssätt. Men alla samtal är inte 

en intervju. Intervju är till för att samla information om något. Intervjuaren har en avsikt 

eller ett syfte som skall nås med hjälp av intervjun. Därför är det intervjuaren som ställer 

frågor och styr dialogens utveckling och processen har en i förväg bestämd riktning. Data 

som samlas in med hjälp av intervju, liksom alla andra datainsamlings metoder, måste 

uppfylla särskilda krav. Enligt henne krävs det att metoden måste ge tillförlitliga resultat. 

Resultaten måste vara giltiga och det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska 

slutsatserna. 

    Syftet med intervju är att respondenters svar ska komma fram. Enligt Johansson & 

Svedner (2006) finns det två felkällor när det handlar om intervju som redskap för 

datainsamling. Det ena är att den intervjuade inte är helt ärlig och den andra är att 

intervjuaren pressar sina åsikter på respondenten eller ställer ledande frågor så att alla 

aspekter av frågeområdet inte kommer fram. Intervjun kan vara strukturellt eller fritt 

formulerade. I en strukturerad intervju är frågorna bestämda i förväg. Däremot i en friare 

intervju är bara frågeområdena bestämda medan frågorna kan variera från intervju till 

intervju. Att ställa öppna frågor och följdfrågor under intervjun är av stora vikt för att ge den 

intervjuade möjlighet att förtydliga sig eller utveckla något som författaren inte förstår.  

    Andra viktiga saker som intervjuaren bör fundera på är val av tid, plats och 

inspelningsutrustning. Den intervjuade måste informeras i förväg om syftet och användning 

av intervjun. Att skapa bra stämning och trygghet hos respondenten och att ha deras 

samverkan och samtycke för intervjun, är en annan viktig plikt som intervjuare måste 

fundera på i förväg (Johansson & Svedner, 2006).   

 

Genomförande 
Först formulerade vi intervjufrågor som skulle besvara våra frågeställningar. De granskades 

av vår handledare för att försäkra oss om dess relevans. För att vidare se hur 
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intervjufrågorna fungerade i praktiken gjorde vi en pilotintervju. Det visade sig att det fanns 

utrymme för förbättring. Vi raderade några frågor eftersom vi insåg att vi hade för många 

frågor och valde istället att ställa fler följdfrågor. Trots att vi inte ansåg att pilotintervjun var 

optimal valde vi att använda oss av den i resultatet då vi ansåg att den gav oss tillräcklig 

information för det.  

Vi tog oss till skolorna för att ta reda på vilka lärare som ställde upp för intervju. Efter att vi 

visste att de skulle delta tog vi reda på två tillfällen när de kunde ställa upp och deras 

kontaktuppgifter. Tiderna för deras intervju samt en kort information om vår undersökning 

skickades via mail (Bilaga 2). Vi missade dock att skicka mail till en av lärarna. Där märktes 

det att intervjun inte blev lika bra, hon blev lite stressad över att inte vara förberedd.  

    På skolorna fick vi tillgång till lugna, avskilda lokaler att genomföra intervjuerna i. Under 

samtliga intervjuer närvarade vi båda två. Efter fyra intervjuer kom vi på ytterligare en 

intervjufråga: ”Vem vinner mest på elever samlärande?” (elever med låg kunskapsnivå, hög 

kunskapsnivå eller lärarna). Anledningen till att vi ville ha med den här frågan var att den 

gav oss mer information om lärarnas resonemang kring elevers samlärande. Eftersom vi 

ansåg att den gav värdefull information valde vi att kontakta de fyra första lärarna igen och 

ställa den frågan till dem också. Kontakten med lärarna skedde via mail.  

    Sju lärare intervjuades totalt, uppdelade på två skolor. De flesta av lärarna hade ingen 

tidspress under intervjuerna då de antingen hade ett stort hål eller hade avslutat sin 

undervisning för dagen. En av respondenterna hade lite tidspress på grund av en lektion han 

skulle hålla 30 min senare, men han verkade inte särskilt stressad över det under intervjun. 

Tiden för intervjuerna varierade mellan 22 minuter och 50 minuter, där medeltiden var 25-

30 minuter. Intervjuerna spelade in med hjälp av mobiltelefoner som gav godkänd 

ljudkvalitet.  

 

5.2 Urval 

Vår målgrupp är lärare som är verksamma i matematik och NO i år 7-9. Därför valde vi ut 

lärare inom ämnena och som undervisar i år 7-9. Vi valde att göra undersökningen på två 

skolor som vi kände till sedan tidigare, vilket gjorde att vi kunde välja ut lärare som har 

olika bakgrund. Skolorna har olika social struktur och ligger i en medelstor stad i västra 

Sverige. Första kriteriet vi hade var att lärarna ska undervisa i matematik och NO, det andra 

att de undervisar i år 7-9. Tredje var att lärarna skulle vara olika på så många sätt som 

möjligt, bland annat ålder, utbildning, kön och bakgrund. De skiljer sig även beträffande tid 

i yrket. Båda skolorna är gamla och stora grundskolor (både till antal elever som läser där 

och storlek på byggnaderna). Vi har valt ut totalt sju lärare för intervju, fyra på Palmeskolan 

och tre på Lundgrenskolan. 

 

Presentation av skolorna 
Palmeskolan (F-9) – en mångkulturell skola i en stadsdel utanför centrum 

En mångkulturell skola som ligger i en stadsdel utanför centrum i en medelstor västsvensk 

stad. Ungefär hälften av eleverna kommer från en stadsdel med hög andel familjer med 

utländskt ursprung, låg inkomst och bor i mindre hyreslägenheter. Resterande eleverna 

kommer från en stadsdel med svenska medelklassfamiljer som bor mestadels i villor. 

Föräldrarna till eleverna som kommer från hyreslägenhetsområdet är generellt lågutbildade.  

 

Lundgrenskolan (F-9) - en homogen skola i centrum 

En homogen skola som ligger i centrum i en medelstor västsvensk stad. De allra flesta av 

eleverna kommer från stadsdelen där skolan ligger. Många bor i villa. Generell ekonomisk 
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status är övre medelklass. Föräldrarna är högutbildade och har höga förväntningar på sina 

barns skolgång och resultat. 

 

Presentation av lärarna 
Vi har valt fiktiva förnamn till respondenterna för att skydda deras identitet och har valt 

efternamn efter skolans fiktiva namn för att läsare ska veta vilken skola de är verksamma på. 

Samtliga undervisar i matematik och NO-ämnen på grundskolans senare år. Utöver det här 

skiljer de sig beträffande ålder, kön, utbildning och arbetserfarenhet enligt nedan. 

 

Magnus Palme: Ålder: 37 år. Läst lärarprogrammet med inriktning mot år 4-9 

matematik/NO och bild. Jobbar på Palmeskolan. 

 

Sara Palme: Ålder 50 år. Ursprungligen från ett sydeuropeiskt land där hon utbildat sig på 

ett tekniskt gymnasium och studerat vidare på universitet till civilingenjör inom maskin. 

Hon valde sedan att jobba som lärare på ett gymnasium i olika ämnen, yrkesförberedande 

ämnen såväl som matematik och fysik. Ett val som hon trivs bra med, hon tyckte att 

lärarjobbet var både spännande och roligt. Hon blev därefter tvungen att flytta och det blev 

till Sverige där hon nu arbetar som lärare på Palmeskolan sedan 11 år. Hon trivs bra på 

skolan.  

 

Tord Palme: ”Erfarenhet” skulle vi kunna kalla den här mannen utan att lägga till mer 

information. Ålder: 67 år. Han har utbildat sig till maskiningenjör och arbetat inom 

industrin, som bland annat symaskinskonstruktör, fräsare och svarvare, alltså olika tekniska 

yrken. För att sedan byta spår till läraryrket. Där han läst upp ämnen under tiden som han 

arbetat på den tiden då lärare hade möjlighet att jobba halvtid och plugga halvtid. Han läste 

20 p i fysik och 20 p kemi. Han har undervisat mest i matematik, kemi, fysik och teknik. 

Dessutom har han arbetat med klasser med elever med särskilda behov, som har någon form 

av kommunikationsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Totalt har han jobbat som lärare 

i 40 år exakt, den här tiden har han fördelat på två olika skolor, i samma stad, där den andra 

skolan är Palmeskolan. Båda med liknande social struktur, av honom ansedda som relativt 

krävande skolor att jobba på. Trots den långa tiden i yrket trivdes han fortfarande.  

 

Pia Lundgren: Ålder: 39 år. Hon har utbildat sig till lärare på ett universitet i en svensk 

storstad. Där läste hon de pedagogiska ämnena på ett lärarprogram och matematik/NO 

ämnena lästes separat på en annan institution. Har huvudsakligen arbetat inom skola, 

förutom sommarjobb. Hon har arbetet på Lundgrenskolan i 16 år. Hon har tagit på sig övriga 

ansvarsuppgifter i form av studieledare för ett arbetsslag.  

 

Fred Lundgren: Ålder: 37 år. Gått utbildning mot matematik/NO år 4-9, började 

utbildningen hösten 1993. Jobbat på Lundgrenskolan sedan hösten 1999. Varit verksam som 

instruktör/ledare i olika idrottsgrenar tidigare. 

 

Noel Lundgren: Ålder: 34 år. Läst till lärare mot år 4-9, inriktning mot matematik/NO. 

Även läst teknik. Blev klar våren 1999. Jobbat på Lundgrenskolan sedan dess. 

 

Gabriella Lundgren: Ålder: 50 år. Läst utbildning till matematik/NO lärare 4-9.  Hon har 

vikarierat som lärare, jobbat lite med annat tidigare och sedan fått jobb på Lundgrenskolan 

som lärare. I 13 år har hon jobbat där.  
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5.3 Analys 

Lantz (2007), skriver om att det viktigaste i analysen är att skapa en förståelig och konsistent 

helhet. Hon anser att för att lyckas med det måste enskilda delar av intervjun bilda ett inre 

mönster som inte i sig ger några logiska motsägelser. Respondentens utsagor är vad allt ska 

baseras på och utifrån dem ska analys och slutsatser skrivas. Vad som är viktigt att tänka på 

är att allt material som samlats in inte är relevant för analys, endast sådant som besvarar 

frågeställningarna. Därför bör allt annat gallras bort. Datareduktionen går ut på att efter en 

systematisk idé välja information och även välja bort information för att förenkla och 

abstrahera rådata. 

    Analysen har i den här undersökningen skett i flera steg. Vi har börjat med att se 

helheten, därefter har vi brutit ner materialet i delar och slutligen plockat ihop allt till en 

helhet återigen. Inledningsvis för att skapa en helhetsbild av intervjuerna och för att allt 

material ska bli tillgängligt, har hela intervjuerna lyssnats igenom och skrivits ned. Sedan 

har det skrivna lästs igenom för att få en helhet av vad lärarna säger. Nästa steg var att 

genom diskussion besluta om vilka intervjufrågor som bäst besvarar våra frågeställningar. 

Vi valde ut de som passade bäst. Svaren på de frågorna hade spridits över större delar av 

intervjuerna därför att frågorna delvis överlappade varandra. För att få ett sammanhang och 

en helhet av respondenternas svar på varje fråga har svaren strukturerats om. Resterande 

material, som inte faller under de valda intervjufrågorna har tagits bort.  

    De intervjufrågor som var relevanta för frågeställningarna delades in under fyra olika 

rubriker: Lärarnas beskrivning av elevers samlärande, Samlärande och resultat, 

Samlärande och planering och Samlärande i matematik och NO. För att ge oss en överblick 

över hur lärarna resonerade på varje del skapade vi nya dokument till de här rubrikerna som 

vi klistrade in samtliga lärares svar i som gällde de delarna. Vi läste därefter igenom de 

dokumenten, vi fann olika teman i lärarnas svar, de har markerats i olika färger. De här 

skrevs ner i ett sammanfattande dokument (Bilaga 3). För att få en uppfattning om hur 

många lärare som delade samma tema skrev vi ner alla lärarna som ingick i temat. Antalet 

lärare noterades trots att vi är medvetna om att det betyder föga då den här undersökningen 

behandlar för få individer. Vi menar att vi kan se tendenser i vårt urval som kan vara 

intressant att presentera, även om de ska tas med två nypor salt. De här åtgärderna gav oss 

avslutningsvis en ny helhet. 

    De teman vi funnit återfinns i resultatet som underrubrikerna. Antalet lärare som delar 

samma tema skrivs även i resultatet för att beskriva ungefär hur många lärare som anser det 

ena eller det andra, i formuleringar som: ”de flesta anser” eller ”ett fåtal tycker”. Där det 

även framgår vilka lärare som citerats. 

 

5.4 Etik                                               

Vetenskapsrådet (2002) har bestämt regler och riktlinjer för att skydda människor som deltar 

i undersökningar. De här är uppdelade i fyra huvudsakliga krav för att undersökningen ska 

vara forskningsetiskt korrekt. Det första kravet är informationskravet, det går ut på att 

respondenterna måste ha informerats om undersökning på ett tydligt sätt. Vi våra 

respondenter informerades redan vid den första direkta kontakten med dem då de 

tillfrågades om de ville ställa upp. Efter det informerades de ytterligare i ett mail där 

ytterligare information bifogades kring undersökningens syfte, frågeställningar m.m.  

(Bilaga 2). Nästa krav är samtyckeskravet som uppnås om respondenternas deltagande varit 

frivilligt. Som nämnts var vi ute på skolorna och frågade lärarna personligen om de ville 

ställa upp. De som sa ja valdes, resterande valdes inte. Konfidensialitetskravet är det tredje  

kravet, det går ut på att allt materiel måste hållas skyddat. I det mail som skickades till 

respondenterna fanns även information om att lärarna kommer att hållas anonyma i hela 
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undersökningen. Vidare har allt material förvarats skyddat från övriga för att ingen ska 

kunna få tag i det. För att anonymisera lärarna har fiktiva namn på både skola och lärare 

använts. Det sista kravet Vetenskapsrådet (2002) satt upp är nyttjandekravet. Det här kravet 

är till för att förbjuda att det insamlade materialet används till något annat än forskning. Allt 

material har i vår undersökning använts endast i det syftet och för att minimera risken att 

materialet läcker ut till övrig personal efter undersökningen, kommer materialet att förvaras 

på en säker plats. 

    Etik handlar enligt Johansson & Svedner (2006) om att visa respekt och hänsyn för de 

som deltar. Deltagarna får aldrig luras på något sätt, allt skall vara tydligt kring syftet, de 

skall även kunna dra sig ur utan efterskalv om de önskar. De har rätt att ställa frågor kring 

undersökningen och få ärliga svar. I den färdiga undersökningen skall inte finnas spår av 

några namn, skolor eller något annat som gör att det går att peka ut någon person. Vi anser 

oss att ha visat våra respondenter respekt och givit dem tydlig information om arbetet som 

tidigare nämnts. Lärarna har ställt frågor och de har besvarats ärligt. I vår färdiga 

undersökning finns inga spår av vare sig skola eller personal.  

 

5.5 Trovärdighet, giltighet och generaliserbarhet 

Kravet på giltighet innebär att ett forskningsmaterial skall vara relevant för 

problemställningen, medan kravet på trovärdighet handlar om kvaliteten i analys och resultat 

(Hartman, 1995). Den här undersökningen har genomförts med intervju som redskap för 

datainsamling. För att stärka giltigheten formulerades intervjufrågorna (Bilaga 1)  i samråd 

med vår  handledare. Frågorna testades i förväg genom en pilotintervju, där brister 

åtgärdades. Respondenterna informerades i förväg om undersökningen (Bilaga 2). 

    Trovärdighet handlar om hur tillförlitligt resultatet är i förhållande till den studie som 

genomförts (Karlsson, 2007). För att öka trovärdigheten på det här arbetet spelades alla 

intervjuerna in på två olika apparater, lyssnades, skrevs ner och där efter  analyserades.  

Några nedskrivna intervjuer och resultaten har visats för vår handledare, för att få hans 

synpunkter och säkra trovärdigheten på rådatamaterialet och resultaten. Det här 

genomfördes med hänsyn till de allmänna etiska principerna som gäller vid vetenskapliga 

undersökningar (5.4 Etik).  För att få en bra helhetsbild av respontenternas utsagor, 

varierades citaten så att alla lärares åsikter belystes i resultatet (6. Resultat). 

    Den här undersökningen är ej generaliserbar eftersom den representerar för få individer. 

Vetskapen om det här har funnits med hela tiden. Det vi kan uttala oss om är hur de här sju 

lärarna resonerar. När det i undersökningen står att lärarna tycker att osv., menar vi de 

intervjuade lärarna och inte lärare i allmänhet.  

 

6. Resultat 

Här nedan finner ni de tema som hittats efter analys av intervjumaterialet, underrubriken 

betecknar temat. 

 

6.1 Lärarnas beskrivning av elevers samlärande 

Ja, eleverna kan lära av varandra 

Alla respondenter var eniga om att eleverna kan lära av varandra:  
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Ja, såklart att de kan lära av varandra. Absolut. (Sara Palme) 

Ja, de kan de absolut. (Noel Lundgren) 

Ja, inte bara kan. Jag tror de gör det. (Tord Palme) 

 

Samtal och diskussion 

Mer än hälften av lärarna sa med lite olika resonemang att eleverna lär av varandra genom 

samtal och diskussion. Till exempel att:  

Om man gör bra grupper och de har, någon som kan mer än någon annan så kan de 

diskutera och lära sig från varandra[...]. En sak som kan lära sig ganska av varandra 

ganska, att de duktiga hjälper varandra. och så börjar dem, ganska bra diskussioner, den 

tredje lyssnar och lär sig. (Sara Palme) 

Ofta så tycker jag ju att samlärandet sker spontant att de bara utbyter tankar med varandra, 

eller om jag står framme och ställer en fråga och de räcker upp handen och ger ett svar så 

är det ju en annan elev som säger: aha, tänker du så. (Fred Lundgren)  

 

Rätt språk 

Vad vi fick reda på mer kring hur elever samlär handlar om att lärare uttrycker att eleverna 

har ett eget språk som de beskriver som gynnsamt för deras lärande. Nästan hälften av 

lärarna talade om det här fenomenet:  

 Många gånger kan de kommunicera med varandra på ett annat språk än jag kan göra. De 

har ett eget informellt språk som de kan kommunicera på, andra uttryck helt enkelt. 

(Magnus Palme) 

Min första tanke är i matematik, att man tar hjälp av varandra i problemlösning. Det blir 

oftast på ”rätt språk”, på ett sätt som dem själva kan förstå sig på […]. Fördelen med att en 

elev lär en annan elev jämfört med att en lärare lär en elev är möjligen kanske att man 

hittar varandra lättare i språket eftersom man då behärskar samma språk och tankesätt. 

(Noel Lundgren)  

 

Spontant och naturligt 

Ett tredje tema som dyker upp är att samlärande händer spontant och naturligt. De flesta 

talar om det här:  

 Ja, spontant, och det tror jag överhuvudtaget att det inte går att undvika egentligen, jag 

menar det är naturligt. Det är naturligt att vi tar kunskapen där vi kan få den. Och då ligger 

det ju nära tillhands att lära av den som sitter bredvid. Både på gott och ont. (Tord Palme) 

 
Allt möjligt kan de lära sig från varandra 

Några lärare uttryckte liknande svar som det här som handlar om att eleverna kan lära sig 

allt möjligt från varandra:  
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Allt möjligt kan de lära sig från varandra. Det är ju som alla andra människor i hela 

världen… Tycker jag. Allt man kan lära sig av varandra.  Man lär sig mest negativt tycker 

jag […]. Det är lätt att lära sig det som är negativt, Men först man kan lära sig kunskap, 

kan man få från varandra också. (Sara Palme)  

 

Teknikanvändning 

Ett fåtal respondenter talar om att eleverna har god hjälp av varandra vid teknikanvändning:  

[…] vid teknikanvändning så har de god hjälp av varandra. Där någon som kan någonting 

som den andra inte kan. De kompletterar varandra, det gör de. (Magnus Palme)  

 

Problemlösning 

Nästan alla de intervjuade lärarna på Lundgrenskolan tog upp problemlösning som ett 

avsnitt där eleverna kan lära av varandra: 

I matte så är det ju väldigt mycket att hitta olika lösningsstrategier, det kan vara rent 

mekaniskt, hur man löser en sådan uppgift, att någon visar någon annan., men annars är 

det ju i problemlösning väldigt mycket att hitta olika sätt att lösa ett problem, att bredda 

perspektivet, det tycker jag är jättebra i det här att de samarbetar. Att de ser att det finns 

olika sätt att tänka och ändå komma fram till samma svar. (Pia Lundgren) 

Sen är det klart att i matematiken så är det ju detta problemlösningstänket, hur kan man 

analysera ett problem, hur går man sen vidare, egentligen allting alltså. (Fred Lundgren) 

 

Resonemang och argumentation 
Nästan alla tillfrågade lärare på Lundgrenskolan tar även upp att eleverna kan lära sig hur de 

resonerar och argumenterar för sina åsikter:  

Att förstå skillnaden i ett resonemang i NO som ger ett godkänt svar, alltså att man mer 

berättar att så här är det, till att förstå vad som krävs för de högre betygen. Att man även 

kan förklara någonting, varför det är så här. (Pia Lundgren) 

Argumentera, bygga upp en bank för argumentation, de lär sig hur andra pratar för att få 

sin åsikt hörd. Det tror jag är den viktigaste biten, så spontant känner jag det. (Fred 

Lundgren) 

 
Svårt att ha en grupp som fungerar för samlärande 

Att ha en grupp som fungerar bra är en svårighet som nästan hälften av lärarna tar upp: 

De som vill göra väl ifrån sig som hamnar ihop med någon som inte vill göra så bra ifrån 

sig skapar ju svårigheter, att vissa vill glida lite. Kan ju handla lite om att den svaga inte 

känner att den har något att bidra med. Handlar ju om självförtroende också, hur 

kompisarna ser på varandra. Vid redovisningar och sånt ser man ju det. (Gabriella 

Lundgren) 

Ehm, den största svårigheten är nog. Alltså man måste ju börja med att ha en grupp som 

fungerar socialt, där de känner sig trygga, där det inte finns någon form av mobbning eller 

sånt där. (Pia Lundgren)   
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Att lärarna inte har kontroll över det lärande som sker och hela situationen 

Mer än hälften av lärarna tog upp att det är en svårighet att ha kontroll över situationen och 

vad som lärs:  

Svårigheterna är ju att man inte har kontroll som lärare om det är för stora grupper, tycker 

inte jag, då hinner man inte se och höra allting som sker för det är ju så många relationer i 

ett klassrum. Om det är en trettiogrupp eller om det är en tiogrupp, så blir det ju stor 

skillnad på hur jag hör hur samlärandet sker i alla grupper. Det ställer ju väldigt högt krav 

på läraren med så många. Går inte att göra ett fullgott arbete. (Fred Lundgren) 

Det är ingen tvekan om det. Men då är det ju en nackdel på sätt och vis just eftersom jag 

inte har kontrollen, det kan lika gärna vara felaktigheter som lärs in, missförstånd osv.. 

(Tord Palme)  

 

Eleverna är inte vana vid samarbete 

En annan svårighet som nästan hälften av lärarna tog upp var att eleverna inte är vana vid 

eller mogna att samarbeta med varandra som krävs för att kunna lära av varandra när de 

börjar i år 7 och att det tar tid för dem att lära sig det:  

Det att man tränar, alltså den sociala träningen för barn- och ungdomar, i årskurs ett till 

sex eller förskola upp till årskurs sex. Jag tycker de är väldigt oroliga och väldigt rörliga 

[…]. Det tar väldigt lång tid innan man våga släppa elever i en kemisal till exempel. 

(Magnus Palme)  

Lägre ålder funkar det väldigt sällan när de inte kan  tänka att nä nu är det skolarbete jag 

ska göra, och på rätt sätt, då blir det mest att man sitter bara och pratar. Det är väl år sju. 

(Sara Palme)  

 

Eleverna är mest svarsinriktade 

Eleverna är mest svarsinriktade när de lär av varandra, vilket enligt lärarna gör det mindre 

lämpligt för eleverna att lära av varandra. Ungefär hälften av lärarna anser det här:  

Det är nog just det att en elev oftast är väldigt svarsinriktad. Till exempel när det gäller 

matematik. Får man väl fram svaret så känner man säg färdig, dem kan ha lite bråttom på 

vägen dit. Det blir inte alltid speciellt grundligt och det blir inte alltid att det skapas full 

förståelse och detta kan vara ett problem. (Noel Palme) 

 

Att effektiviteten är låg 

Några av lärarna tog upp att effektiviteten är låg när eleverna jobbar i grupp:  

Och om man ska prata om arbetsdisciplin, kan den, eleverna är inte så väldigt produktiva 

när de jobbar i grupp och så, va det nu kvantitativt. Hur  de verkligen tillgodoser sig. Det 

är nackdelen. […] men det kan vara effektiviteten då, och det är svårt för de att planera 

själva. De har svårt och se hur de ska de hinna under en viss tid och när de ska bli klara, 

planeringen är jättesvårt för tonåringar och lite framkoll för att lära sig. (Magnus Palme) 
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6.2 Samlärande och resultat 

Eleverna kan nå högre kvalitet och prestation 

Nästan alla lärare var eniga om att samlärande påverkar elevernas prestation positivt och 

banar väg för högre betyg: 

Nja, på det stora hela är det säkerligen så att det leder till en bättre prestation, definitivt.  

så är det säkerligen så att samlärandet påverkar åt det positiva hållet på grund av att dem 

lär sig mer, blir duktigare och når fler mål. Fler kunskaper. (Noel Lundgren) 

Det var även några lärare som uttalade sig lite försiktigt om det här. De menade att 

samlärande påverkar lärandet men både på gott och ont. 

Jag har ju inte gjort någon jämförelse så jag kan ju inte säga det, men känslan är ju det, ja, 

det påverkas självklart. Men både på gott och ont. Gott är ju att de tar del av varandras 

åsikter och kan utveckla sina egna tankar utifrån deras kunskapsnivå. För själv som lärare 

har man ju i regel en annan kunskapsnivå än eleven och då har ju vi lättare för att se var 

man ska ta vid kanske. Men det kan också bli en svårighet om man inte har känsla för att 

hitta elevens nivå och då är ju eleverna mer lika varandra i nivå och därför kan det bli 

bättre än om läraren står framme och berättar tror jag. (Fred Lundgren) 

 

Att kunna samarbeta är en del av betyget 

Att samlärande utgör underlag för en del av betygsättning var nästan samtliga lärare överens 

om. De menade att kunna samarbeta, lära av varandra och fungera socialt i olika grupper är 

absolut en del av betyget. 

Ja! Jag tycker en del av betyg det är att kunna samarbeta, och en del av omdömet man 

skriver ska innehålla, tycker i alla fall jag, en del där man pratar om förmåga till att 

samarbeta, förmåga till empati och lyssna på andra och ta till sig andras idéer och komma 

med egna idéer. Den sociala träningen får de bara i grupparbete eller arbetet tillsammans 

med klasskamrater. (Magnus Palme)  

 

Alla vinner på samlärande 

Flertalet lärare menar att alla parter vinner: 

Jag tror att alla vinner på samlärande. Läraren avlastas och kan hjälpa de elever som har  

särskilda svårigheter, medans de andra eleverna hjälper varandra. De duktiga eleverna 

vinner på att förklara för kompisar då de får repetera sina kunskaper och dessutom sätta 

ord på sina kunskaper. Det är ibland lätt att veta en sak, men att förklara den är en helt 

annan. De elever som få hjälp av sina kamrater känner kamratskap och får ett starkare 

självförtroende eftersom det är en vän som förklarar. (Magnus Palme) 

 
Eleverna med låg kunskapsnivå vinner mest 

Några lärare på Lundgrenskolan påstod att eleverna med låg kunskapsnivå är de största 

vinnarna: 

Det beror på vad du menar, menar du rent kunskapsmässigt, så är det de svaga som lär sig 

mest, de får lyssna och lär sig mest. Pratar du socialt så är det nog  av de som är 

högpresterande som lär sig mest att vi inte tänker lika alla. Och vi som lärare det, det gör 

ju, jo. Det gör man när man ser eleverna samarbeta man lär känna dem om inte annat. Det 
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behöver de träna på, det är inte alltid så att de högpresterande, de kan ha svårt att 

samarbeta, kan inte generalisera men. De svaga har god nytta av att jobba med någon som 

är bättre. Framförallt. (Gabriella Lundgren) 

Så det är svårt att säga vem som får mest vinst, men jag tror att man kan säga att de svaga 

eleverna är de stora vinnarna om man ser på lång sikt. Att klara skolgången osv. Det tror 

jag. (Pia Lundgren) 

 

Eleverna med hög kunskapsnivå 

En annan valde istället de ”duktiga” som enligt honom vinner mest. Några lärare uttrycker 

att även de eleverna vinner på samlärande men det är endast han som uttrycker det så starkt 

att de vinner mest på det: 

Nu tror jag för det mesta att den som lär, två elever som lär av varandra, den som lär sig 

mest det är den som redan har de största kunskaperna, för har man jobbat som lärare så vet 

man att: Det är först när jag ska förklara för någon annan som jag måste göra reda för 

mina egna tankar, och dem är inte alltid så klara att jag tror att jag behärskar en sak tills 

jag ska förklara för någon. (Tord Palme) 

 

Lärarna  

En lärare drog slutsatsen att det är lärare som vinner mest på samlärande:  

[…] om jag drar slutsats kanske vinner mest lärarna men sedan är det organisatoriskt 

krävande också. (Sara Palme)  

 

Det går inte att säga vem som vinner mest 

Flera lärare delar den här åsikten: 

De som vinner mest på samlärande går inte att säga, alla vinner på det 

fast på olika sätt som jag förklarat ovan. (Magnus Palme) 

 

6.3 Samlärande och planering 

Läraren är viktig 

Nästan hälften av respondenterna har svarat att läraren är viktig för att samlärandet ska 

komma tillstånd. 

Läraren framförallt, vi kan ju inte kräva från ungdomarna att ungdomar klarar det utan oss. 

Det tror jag inte på. (Sara Palme)  

Först och främst krävs det en lärare som. Man måste våga låta eleverna att få göra arbetet 

själv. (Magnus Palme) 

 

De måste vara vana vid samlärande  

Nästan alla lärarna svarar att eleverna måste vara vana vid att samarbeta med varandra. Flera 

av de lärarna menar att de inte är det när de börjar i sjuan:  
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Så att jag skulle vilja påstå att det, det sker inte spontant när de kommer i sjuan, jag tror 

att, det känns om att kulturen från mellanstadiet, nu kanske någon blir arg men, det känns 

som att kulturen på mellanstadiet  är mer att alla sitter ensamma och gör sin grej. Och så 

kommer de till sjuan och så ska jag försöka få dem att, nej ni får inte fråga mig mer! Har 

ni frågat minst tre andra kompisar om de kan? (Pia Lundgren) 

Ja, det första är ju att man kunde önska att de hade det med sig det från mellanstadiet. Men 

det har de inte av någon anledning, att de är så vana vid att allt bara bedöms när jag har 

mitt prov. (Gabriella Lundgren) 

 

Krävs att eleverna får arbeta fritt 

Två av lärarna menar att det krävs att eleverna får arbeta fritt för att samlärande ska fungera:  

Jaa, det krävs ju att de arbetar någorlunda fritt, alltså, strikt katederundervisning stimulerar 

inte alltid samlärandet utan jobbar man fritt så och man tillåter samarbetet eller ja 

grupparbete eller liknande så, så är det ju klart att det gynnar samlärandet. (Noel 

Lundgren) 

Det är fritt fram att prata med varandra, medans vi av tradition på en mattelektion så ska 

det vara tyst. Och då är det inte  läge för samlärande, mer än lite viskande sinsemellan. Så 

att det skapas, då får man öppna upp för det på ett annat sätt, som vi inte har gjort. Det är 

nog generellt på skolan ganska tyst arbete på en mattelektion. (Tord Palme) 

 

Mer tid 

Några få lärare tycker att det krävs att eleverna får mer tid till att träna samlärande för att det 

ska kunna fungera:   

Ja det tror jag att det är och att man måste som lärare låter dem få tid för det är lite bökigt i 

början, det kan var lite struligt och ta lite tid och ibland, ibland leder det ju till att det inte 

går så fort framåt som man hade tänkt sig som lärare så man måste något sätt och det är 

inte så lätt alltid, men man måste säga till sig själv att det får ta den här tiden för jag tror 

att effekten av det blir bra. (Pia Lundgren) 

Sen har vi den här NO, som vi jobbar i fem-veckors perioder och fem veckor är väldigt lite 

tid. Om jag hade undervisat de i biologi en hel termin, så hade jag kunnat smeta ut 

undervisningen på en längre tid och då blir inte lika beroende av om skulle i fall ha lov 

eller skulle i väg på studie besök. Fem veckors perioderna gör det att man är sårbart när 

det gäller tider. (Magnus Palme) 

 

Lokaler bör anpassas  

En lärare talar ensam om nästa tema, att det krävs särskilda lokaler för att samlärande ska 

fungera. Han tycker att det är så och säger att:  

Sen beror det på lokaler naturligtvis. Vi har ju traditionella klassrum hos oss, som 

klassrum alltid har sett ut, och de kan ha svårt att hitta öar där de kan sitta i lugn och ro 

och jobba helt enkelt, med tillgång till datorer och böcker och så. (Magnus Palme) 
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Planerar ej för det men det ingår ändå 

Lärarna svarar att de inte planerar för samlärande men att det ingår moment i deras 

undervisning som inkluderar samlärande: 

Jag tror att samlärandet som jag planerar, det sker bara spontant från min sida så jag tänker 

aldrig på att nu ska jag se till att alla lär sig av varandra. Men däremot har man ju då och 

då lite debatter, de ska ta reda på lite olika saker, och en del av syftet är ju då att de ska 

lära sig en del av varandra, men det uttalar jag aldrig för eleverna. Det kanske man borde 

göra. (Fred Lundgren) 

[...] det uppstår nog spontant för det mesta. Det uppstår varje dag, inte så att jag säger att 

denna lektionen är det samlärande som gäller. Sen är det ju klart att så fort man har en 

gruppuppgift så alltså i gruppuppgiftens natur så ligger väl samlärande! Så det är väl 

medvetet. (Noel Lundgren) 

 

Har överhuvudtaget inte funderat över samlärande 

Ett fåtal lärare uttrycker att de inte ens funderat över det. Därför planeras det inte heller för 

samlärande. 

Jag har inte medvetet använt det. Knappt funderat över det förrän jag fick detta för en 

vecka sen. Sen dess har jag funderat på det. Man skulle nog kunna utnyttja det, men det 

har inte jag gjort. (Tord Palme) 

 

Försöker göra eleverna medvetna om samlärande 

Samtliga kvinnliga lärare talar om att de försöker göra eleverna medvetna om samlärande:  

Direkt när jag får eleverna i sjuan så försöker jag få dem att jobba på det sättet, jag vill det 

för jag hinner inte, har man 25 elever på en mattelektion. och de är spridda från att inte 

klara godkänd till att ligga på MVG-nivå då hinner jag inte ensam tillgodose alla. De 

måste där de kan jobba tillsammans för att lösa problem för att jag överhuvudtaget ska 

hinna med någonting […]. Jag tror att jag säger något till dem varje vecka, hur viktigt det 

är att samarbeta för att nå ett bra resultat, och särskilt nu när våra grupper har blivit lite 

större […]. Jag tror faktiskt att med tanke på hur stora de flesta grupperna är idag, i skolan, 

åtminstone i grundskolan. Så har man, om man ska jobba med de målen som finns och 

bedöma eleverna på det sättet, så har man egentligen ingen chans om man inte skapar en 

miljö där de jobbar tillsammans för att det är först då man får utrymme för att kunna gå 

runt och prata med dem. (Pia Lundgren) 

Man får prata med dem om målen tror jag, för att veta vad som krävs för att nå de olika 

målen, Det får man ju ta upp i varje kurs. Det är ju verkligen något som de lär sig varje 

kurs som går. (Gabriella Lundgren) 

 

Hänsyn tas till kunskapsnivån på eleverna när de delas in och ska jobba tillsammans   

Fler än hälften av lärarna talar om att hänsyn tas till elevernas kunskapsnivå vid planering av 

aktiviteter där samlärande ingår:  

Jag blandar kunskapsnivån. Provat båda två. Man måste kunna sina elever, jag har ju 

provat […]. Alla varianter är lika bra men man måste som lärare kunna sina elever, finns 

elever som är blygsamma, om man sätter dem med taskiga elever, så vågar de inte säga 
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något. Än om det är två blygsamma så kan de också hjälpa varandra, då blir de lite 

modigare, då vågar de prova. (Sara Palme) 

Och ibland så sätter jag ju ihop grupperna själv och ibland får de spontant sätta ihop sig. 

Det beror lite på vilket syfte jag har för samlärandet, om duktiga elever ska lära svaga 

elever, eller om de ska vara på samma nivå. För det är ju lite olika nivåer på samlärandet 

där kan jag se det. (Fred Lundgren) 

Tre till fyra elever i en grupp är bra 

Nästan samtliga lärare anser att tre till fyra elever är bäst för att samlärande ska fungera bäst. 

Lärarna har dock lite olika motiveringar för sin sak.  

Jag tycker att tre är bäst. Två är för lite, ingen att bolla med. Fyra och uppåt blir det 

tendenser att en del passiviseras. Så tre möjligen fyra. (Noel Lundgren) 

Runt fyra tycker jag är bra. Mellan tre och fyra. Lite mer varierat, i NO har jag ju inte fler 

än 20, då kan jag ju dela in dem i fem grupper och så blir det fyra i varje grupp, det kan 

funka. Matten har jag som flest 26 st nu, där har jag också, där har jag satt ihop lite större 

grupper. (Gabriella Lundgren) 

 

Grupparbete och diskussion bidrar till samlärande  

De flesta lärarna talar om grupparbete och diskussion beträffande arbetsformer de använder 

som ger möjlighet till samlärande: 

Laborationer. Och då använder jag ju inte det för att det ska bli samlärande. Utan ger 

snarare en möjlighet till samlärande. (Tord Palme) 

En lärare diskuterar sina arbetsformer som helhet: 

Först genomgångar, sedan har man lite filmer och lite eget arbete i böcker och sedan 

successivt så går man över till ett grupparbete och slutar med en egen redovisning. 

(Magnus Palme) 

Grupparbeten, laborationer, diskussioner i klassrummet antingen att jag står vid tavlan 

eller något, egentligen allt man gör så kommer samlärande. (Fred Lundgren) 

 

Lärarna styr vid val av elevgrupper 

Några av lärarna talar om lärarstyrning av grupper vid samlärande:  

Nej, jag vet vilka nivåer de är på så jag väljer. (Noel Lundgren) 

Jag måste erkänna att det blir bättre när jag väljer. Viktigt att inte alltid ha samma grupper. 

Jag kollar alltid vilka grupper som inte fungerade, då tänker jag varför det blev så. Det kan 

vara elever som är lite passiva lite blygsamma då blir det inget, det finns elever som tar 

över och det är stökiga elever. Så det är ju det, men det funkar bäst när jag styr. (Sara 

Palme) 
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6.4 Samlärande i matematik och NO 

Hur skiljer sig samlärande i matematik jämför med NO?  Den här frågan skapar en tydlig 

skillnad mellan lärarna.  Först har vi två lärare på Lundgrenskolan vars åsikter delar temat 

”det är tydligare i matematik än NO”. Resterande lärare på Lundgrenskolan har en annan 

åsikt som ingår i ett delvis motsägande tema: ”samlärande förekommer mer i NO än i 

matematik”. Nästan alla lärarna på Palmeskolan påstår att de inte använder sig av 

samlärande i matematik. Deras åsikter ger temat: ” Samlärande i matematik används inte 

alls”.  

Det är tydligare i matematik än i NO 

Nahh, alltså det där, egentligen vad jag tycker det är tydligare i matte. Man ser effekten  

tydligare i matte. Det är så konkret när man ser dem klara att lösa uppgifter på denna 

nivån. I NO är det mer diffust alltså, det är, tar längre tid innan man kan se en effekt av 

det, tycker jag. (Pia Lundgren) 

 

Förekommer mer i NO än i matematik 

Samlärande har jag i alla ämnen. Men tycker att det är lättare i NO. Därför att det är ett 

laborativt arbete där två eller tre ska samarbeta […]. I matten är det ju, praktiskt ibland, 

men inte lika ofta. Det är en väsentlig skillnad, det kan man ju föra in mera. Ja vi lär ju oss 

av att laborera. Vi ska ju lära oss något varje laboration vi har. I matten är det inte riktigt, 

riktigt så, vi för ju in lite praktiska övningar där också men inte så, inte lika i alla fall. 

(Gabriella Lundgren) 

 

Samlärande i matematik används inte alls 

Några grupparbeten har jag aldrig haft i matematik om jag ska vara ärlig. Verkligen 

faktiskt aldrig haft samarbete, brukar inte blir förrän uppåt årskurs nio, när de, då har de 

börjar kunna acceptera att kompisens matematiska förklaringar är lika okej som läraren 

[…]. Egentligen så skulle inte behöva vara det, därför att det går lika bra att förklara, det 

borde gå lika bra att förklara, asså matematisk uppgift som man förklarar hur vi andas eller 

hur det funkar, det borde inte vara nån skillnad, egentligen, men jag tror att lärarna är 

stressade över att matematikkunskaperna är så dåliga, eller anses vara dåliga hos eleverna 

så läraren vågar inte släppa den undervisningen eller de vill hålla kontroll på den 

undervisningen. (Magnus Palme) 

Finns jättestor skillnad. Finns saker som vi gör i NO som vi inte gör i matematik. I 

matematik är jag mycket mer styrande. Ehm, ja, allt jag har sagt i NO skulle vara samma i 

matematik, skulle jag utan tvekan kunna göra. Men inte just nu i Sverige, det är för lite 

kunskap sen tidigare, om jag låter dem eleverna lära sig från varandra så lär de sig på fel 

sätt, och det har ju gjorts, alla i hela Sverige har ju gjort så. (Sara Palme) 

Det jag märkt, det att det jag märkt mest är under det praktiska arbetet, under laborationer, 

där det är friare, det är fritt att prata, diskutera och fråga. Det är svårare att märka det 

under det här tysta arbetet. Och i en mattelektion som av tradition ska vara stilla och tyst. 

(Tord Palme) 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning om fenomenet samlärande. Det gjorde vi med 

hänsyn till innehållet av vårt syfte och våra frågeställningar. Någonting som enligt vår 

uppfattning bara kunde kvalitativt beskrivas men inte mätas. Som datainsamling planerade 

vi och genomförde sammanlagt sju intervjuer. När vi kollar tillbaka ser vi att valet var rätt 

därför att intervjuerna har gett oss tillräckligt med råmaterial för analys och bearbetning. Vi 

anser att olika faktorer inverkade på att undersökningen blev framgångsrik och att vi 

lyckades skapa bra stämning för respondenterna under intervjun.  

    En positiv faktor var att frågorna och följdfrågorna var relevanta. Det här var ett exempel 

på saker som vår handledare tidigt uppmärksammade oss på. För att försäkra oss om att 

frågorna skulle fungera gjorde vi en pilotintervju. Testet ledde till en del ändringar, bl.a. vi 

minskade antalet huvudfrågor och istället kom på nya och dessutom fler följdfrågor. Under 

pilotintervjun upptäckte vi också att några av intervjufrågorna gick in i varandra. Vi 

övervägde om vi skulle ändra på det här men kom fram till att behålla det. Fördelen med det 

här var att lärarna fick flera tillfällen att beskriva och tydliggöra sina resonemang kring ett 

och samma innehåll men i olika sammanhang och med olika formulering. Det i sin tur gav 

oss mer information och underlättade det för oss att skaffa en helhetsbild av lärarnas olika 

uppfattningar.  

    För att nå en stor spridning i urvalet valdes sju lärare med olika bakgrund och erfarenhet. 

Då vi varit på de här skolorna tidigare visste vi en del om lärarna, såsom ålder, kön, 

arbetserfarenhet.  

    Alla respondenterna utom en fick i god tid före intervjuerna information om 

undersökningens syfte och innehåll. Vilket gjorde att de var väl förberedda.  

    Det kan tilläggas att hela vårt arbete skrivits i nära kontakt med varandra. Förutom en tid 

i början av arbetet, har vi haft kontakt varje dag. Vinsten med det var att vårt arbete har 

blivit ett homogent arbete, vi har haft olika åsikter om saker men gemensamt tagit beslut om 

vems idé som passade bäst och följt den.   

    En sak som vi kom fram till efter hälften av intervjuerna var en ny fråga som gav oss mer 

information om lärarnas resonemang. I samråd med vår handledare kom vi fram till att ställa 

den till alla. Vi tog därför kontakt med de första lärarna igen för att få svar från den.  

    Två inspelningsutrustningar användes för att minska felkällor, sen överförde vi dem till 

en dator och spelade upp dem långsamt för att få ner allt tal korrekt till skriven text i 

datorformat.  

    Vi planerade i förväg att intervjuerna skulle kunna hållas i en miljö där det är lugnt. Det 

var viktigt för att respondenterna inte skulle bli stressade och därmed ge oss ett sämre 

resultat. Risken kunde vara att lärarna blev störda och fick svårt att fokusera på intervjun. 

   När resultatet utformas kan författare riskera att styra utfallet genom att endast citera vad 

vissa av lärarna sagt. För att få en så rättvis bild som möjligt av resultatet har vi varierat 

citaten så att alla lärares resonemang flertalet gånger presenterats. 

    Det finns även negativa delar med den metod vi valt. Först att våra första intervjuer var 

sämre än de sista då vi saknade tidigare erfarenhet. Vi vill påpeka att den här nackdelen 

minskades maximalt då vi efter varje intervju utvärderade vår insats. Intervjuerna lyssnades 

igenom och vi reflekterade över vad som kunde bli bättre. Det här resulterade i en 

utveckling vilket gjorde oss till något av specialister under senare delen av intervjuerna. 

Lärdomarna var både innehållsmässiga och rena intervjumetodiska.    

    Innehållsmässigt lärde vi oss att det var bra att dela upp oss så att en av oss läste upp 

frågorna och den andra hade koll på vilket innehåll respondenten faktiskt berört. Idén med 

det här var att kunna repetera frågor eller ställa frågorna på ett annat sätt så att vi inte bara 
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lyckats ställa samtliga frågor utan även fått ta del av lärarens resonemang inom alla 

områden. Att lärarna undvek att svara direkt på frågorna förekom och det var här som 

följdfrågorna var vitala. Ibland krävdes det flera följdfrågor för att lärarna skulle ge ett svar 

som berörde själva frågan.  

 Ytterligare en sak framkom under intervjuerna, en frågeställning som gav oss ytterligare 

värdefull information av respondenterna. För att kunna få svar på den frågan av alla 

respondenter kontaktade vi dem igen.  

    De intervjumetodiska handlade om att vi genom en ökad fokusering på vad lärarna tog 

upp kunde ställa följdfrågor när de kom av sig från ämnet. Vårt övergripande fokus blev 

också bättre när vi efter de första intervjuerna kände oss tryggare i vår roll. 

    Det andra var att vi riskerade att styra respondenterna med den första informationen vi 

skickade till dem i förväg, trots att vi visste det här så valde vi ändå att göra så därför att vi 

kände att det finns en positiv del som överväger den negativa. Den positiva som det här 

medför är att respondenterna redan i förväg funderat kring ämnet vilket gör dem mer insatta 

och kan tala mer och djupare om det. Vi märkte under intervjun att flera av lärarna talade 

bekymmerslöst länge om ämnet vilket bevisade att det hjälpt dem att prestera bättre under 

intervjun.  

    Det tredje var att respondenterna fick komplettera sina intervjuer med svar över mail 

vilket medförde en risk. Lärarna kunde ha valt att skriva det som böcker eller någon annan 

källa tycker och tänker om området istället för sitt eget resonemang. Dock kan vi mer eller 

mindre veta att så inte är fallet då deras övriga åsikter kring närliggande frågor finns i 

intervjuerna. Det vi i efterhand sett är att deras åsikter inte radikalt ändrats vilket skulle 

betyda att de inte är helt sanningsenliga. 

    Det fjärde innefattas av att intervjufrågorna gick in i varandra. Nackdelen var att 

råmaterialet som berör en och samma fråga spritts över olika delar av intervjuerna. Något 

som medförde att analysen blev svårare och tog längre tid. Trots det här lyckades vi att 

analysera och få fram ett tydligt resultat, genom ett omfattande struktureringsarbete.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Lärarnas beskrivning av samlärande 

Till att börja med råder en total enighet bland lärarna om att eleverna kan lära av varandra i 

undervisningssituationer. De flesta lärarna säger att eleverna lär genom diskussion och 

samtal. Vidare menar de flera lärarna att eleverna har ett ”eget språk” som är lättare för 

eleverna att förstå. Förutom det här anser de att eleverna kan lära allt möjligt av varandra, 

exempelvis att diskutera, argumentera för sin åsikt, problemlösning och hur elever använder 

tekniska hjälpmedel. Det som lärarna säger är i linje med Vygotskij (2007).  

    Lärarna beskriver flera svårigheter med samlärande. Bl.a att eleverna inte är vana vid det 

sättet att jobba och att lärarna anser att de inte kan ha kontroll över det som lärs. Enligt 

Vygotskij (2007) måste vi som lärare organisera den sociala miljön så att den skapar en 

lärandesituation. Det som lärs vid samarbete, hur kan lärare ha kontroll över den? Hur kan 

lärare se kvaliteterna på det som eleverna lär av varandra?, positiva eller negativa? Vi har 

inga enkla svar på det. Vygotskij (2007) säger däremot att om läraren väljer bort samlärande 

som metod och väljer andra, har han två sämre alternativ att välja på. Det första är att läraren 

tar över och träder in som en kunskapskälla för eleverna, den här traditionen är känd och 

kopplas till förmedlingspedagogik. Det är ingen lärande miljö enligt Vygotskij, här försöker 

läraren istället pumpa in kunskap i eleverna, utan lärande som resultat. Det andra är att 

läraren låter eleverna arbeta enskilt och ta ansvar för sitt eget lärande. Eftersom Vygotskij 

(2007) menar att den enda källan till lärande är den sociala miljön, är det ingen idé att 
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försöka lära på annat sätt. Att läraren framträder i rollen som kunskapskälla upptog i den 

gamla skolan 9/10 av lärarens arbete. I en skola baserad på Vygotskijs lärande teorier skola 

upptar den här rollen ett minimum av tid och ersätts på alla sätt av elevens aktivitet att på 

egen hand och överallt söka kunskap. Lärarna säger att eleverna inte är vana vid att 

samarbeta eller jobba tillsammans när de kommer till sjuan. Det här kopplar flera av dem till 

traditionen på ”lågstadiet”, där de inte lägger tid på att ”träna” eleverna att arbeta i grupp. 

Enligt Vygotskij (2007) sker allt lärande i sociala sammanhang, vilket gör att den viktigaste 

uppgiften för läraren är att organisera undervisningen för lärande baserat på sociala 

sammanhang.  

 

Samlärande och resultat 
Resultaten visar tydligt att de flesta lärare menar att samlärande påverkar eleverna prestation 

positivt och ger bl.a. möjlighet till högre kunskapsnivå. Flera säger att det beror på att då 

eleverna samlär uppfylls betygskriterier för de högre betygsnivåerna, till exempel att eleven 

ska kunna ta del av andras resonemang. Sedan finns det några lärare som uttalar sig mer 

försiktigt och tycker att det kan vara både bra och dåligt. Vygotskij (2007) anser som de 

flesta av lärarna att interaktioner är en viktig källa för lärande och att allt lärande sker i 

sociala sammanhang. 

     Lärarna påstår att alla parter vinner på samlärande, men på olika sätt. De menar att de 

elever med låg kunskapsnivå får draghjälp för att till exempel kunna klara skolarbetet och nå 

betyget godkänd. De elever med hög kunskapsnivå får, genom att hjälpa sina klasskamrater, 

möjlighet att reflektera, fastställa sina kunskaper och nå högre betyg. Till sist får lärarna mer 

tid över som de kan använda för att hjälpa de eleverna som är i behov av extra stöd. En 

annan vinst för lärarna är att av samlärande situationer får lärarna underlag för sitt omdöme 

och betygssättning. Enligt lärarna kan eleverna diskutera och argumentera och ta del av 

varandras idéer och det är enligt Utbildningsdepartementet (1994) en del av betyget. Vid 

samlärande får lärare möjlighet att se det här och kunna bedöma elevernas 

kunskapsutveckling. Allt det här visar på en utveckling för alla parter.  

    De här påståenden får stöd av teorin och tidigare forskning också. I Lindqvist (1999) 

hävdar Vygotskij att eleverna är starkare när de jobbar tillsammans. Taflin (2007) kommer 

fram till att eleverna lär av varandra och att de är varandras resurser. Även läraren, som 

Taflin säger, kan lära sig något nytt av och om sina elever. Wistedt och Martinssons (1996) 

studie visar också att eleverna kan nå längre kunskapsmässigt i interaktion med andra.  

 

Samlärande och planering 
Lärarna nämner några faktorer som enligt dem är viktiga för att samlärande ska komma till 

stånd. Bland de faktorerna ser vi: lärarens roll, elevens erfarenheter av samlärande och 

anpassning av lokaler. Lärarna säger också att det krävs att eleven får arbeta någorlunda fritt 

och under längre tid för att samlärande ska fungera bra.  

I resultatet ser vi att nästan alla lärarna är eniga om att eleverna måste vara vana vid att 

samarbeta med varandra för att samlärande ska fungera. Flera av de lärarna menar att de inte 

är det när de börjar i sjuan exempelvis Pia Lundgren och Sara Palme. Vår läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 1994) säger att ett av lärarnas uppdrag är att lära eleverna att 

samarbeta. Vi anser liksom Utbildningsdepartementet att det är något som läraren behöver 

vänja dem vid. De här lärarna menar också att eleverna lär sig det här efter ett tag. En del av 

dem säger att samlärande fungerar bättre i åttan och bäst i nian. 

    Det framgår också att en del av lärarna beskriver att det viktigaste för att samlärande ska 

kunna fungera är att läraren ska vara med och styra och lägga upp undervisningen. Vygotskij 

(2007) menar som de lärarna också att lärarens insats är av avgörande betydelse för vad 

eleverna kommer att lära av undervisningen. Men vad menar den här gruppen lärare när de 
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säger att lärare ska vara med och styra och lägga upp undervisningen? När läser vi lärarnas 

förklaringar kring styrning av eleverna upptäcker vi tre olika attityder. Medan Sara Palme 

menar att lärare måste styra och bestämma elevgruppernas antal och sammansättning vid 

samlärande, menar Magnus Palme tvärtemot och säger att lärare måste våga låta eleverna att 

få göra arbetet själva. Det finns också en tredje åsikt bland lärarna som tycker som Fred 

Lundgren, att det är bäst att läraren ibland sätter ihop grupperna själv och ibland får eleverna 

göra det själva. 

 Lärarna säger att de inte planerar för samlärande utan för grupparbete, som enligt lärarna 

spontant skapar utrymme för samlärande. Därför talar lärarna om grupparbete i kombination 

med  helklassdiskussion som sina vanligaste arbetsätt som kan relateras till samlärande 

mellan elever. De flesta lärarna bekräftar vad Tord Palme säger, att samlärande finns i 

undervisningen men få använder sig av det som en medveten handling. Här ser vi ett stort 

gap mellan det som lärarna uppger som positivt kring samlärande och det utrymme som 

medvetet samlärande får i deras undervisning. 

    Om lärarna inte använder det medvetet ger det uttryck för att de inte vet hur effektivt 

samlärande är. Då vår utgångspunkt grundar sig på sociokulturell teori, är lärarens uppdrag 

att organisera den sociala miljön. Därmed kommer den läraren som inte använder sig av 

samlärande kunna dra nytta av samlärande fullt ut. Enligt sociokulturella teorin om lärande 

är det inte i första hand samarbete i sig som är viktigt utan den potential för vidare lärande 

och utveckling som ligger i samarbetet (Bråten, 1998). Wistedt & Martinsson (1996) 

kommer fram till att barn lär sig mer och lättare löser problem i grupp än individuellt då de 

lär matematik. Även Boaler (1998) kom fram till att elever blir bättre på att lösa problem när 

de har en varierad undervisning där eleverna får diskutera med varandra. Taflin (2007) tog 

reda på vad som krävs för att problemlösning ska bli lärande.  

    Vi är nyfikna på varför lärarna inte använder sig av samlärande mer, när de flesta tror 

mycket på det. Frågan har inte ställts men orsakerna kan vara att läraren av tradition inte vill 

släppa förmedlingspedagogiken eller att lärarna inte behärskar att organisera den sociala 

miljön för lärande.  

 
Samlärande i matematik och NO 
Lärarnas utsagor kring samlärande i matematik och NO skiljer sig påtagligt. Medan lärarna 

på Lundgrenskolan menar att de använder sig av samlärande i både matematik och NO, 

säger lärarna på Palmeskolan att de inte använder sig av samlärande i matematik, utan bara i 

NO. I NO i form av laborationer och grupparbete. Lärarna på Palmeskolan har två 

förklaringar till det här. Tord säger att det är en kultur i svenska skolan att eleverna under 

matematiklektioner av tradition ska sitta stilla, tysta och jobba själva. Medan Magnus och 

Sara är mer pessimistiska och har en annan ståndpunkt. De menar att eleverna har så låg 

kunskapsnivå i matematik att lärarna inte vågar låta eleverna jobba i grupp och lära sig av 

varandra.  

    På Lundgrenskolan använder lärarna sig av samlärande men det finns olika syn på 

förekomsten av samlärande i ämnena matematik och NO. Hälften av dem säger att 

samlärande förekommer särskilt tydligt i matematik, främst i form av problemlösning. 

Medan resterande lärare menar att det är tvärtom. De hävdar att samlärande är mer tydligt i 

NO på grund av praktiska skäl. Lärarna säger att det finns mer utrymme för laboration och 

praktiska aktiviteter i NO, det utrymmet saknas i matematik enligt dem. 

    Vygotskji (2007) säger att allt lärande är socialt och  sker i sociala sammanhang. Det 

gäller såväl i matematik som i naturvetenskap, språk och i vilket ämne som helst. När vi ser 

tillbaka på tidigare forskning, kan vi inte hitta något stöd för lärarna på Palme- och 

Lundgrenskolan som hävdar att det finns mindre utrymme för samlärande i matematik på 

grund av praktiska skäl eller elevers låga kunskapsnivåer. Forskningen visar tydligt att 
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samlärande fungerar i matematik såväl som i naturvetenskapliga ämnen oavsett elevernas 

kunskapsnivåer. Taflin (2007) talar om problemlösning med rika matematiska problem. 

Hennes studier visar positiva resultat vid samlärande när läraren använder sig av lämpliga 

problem. Att organisera matematiklektionen med hjälp av praktiska aktiviteter är ett annat 

sätt att arbeta med problemlösning i matematik, som enligt Boaler (1998) leder till bättre 

begreppsförståelse hos eleverna.  

  

7.3 Slutsats och didaktiska konsekvenser 

Undersökningen visar att enligt de intervjuade lärarna är det självklart att eleverna lär av 

varandra i undervisningssammanhang. Det gör de hela tiden. De hittar varandra i språket och 

lär sig av varandra genom samtal och diskussion. Teknikanvändning, problemlösning, 

argumentation och allt möjligt kan de lära sig av varandra. Lärarna hävdar att det finns 

svårigheter med samlärande, t ex. att: det tar mer tid, eleverna inte är vana vid samarbete, 

och det är svårt att ha kontroll över det som lärs när eleverna samlär.  

    Trots de svårigheterna menar lärarna att samlärande påverkar elevernas prestation positivt 

i skolan och leder till högre kunskapsnivå hos eleverna. Lärarna är eniga om att alla parter, 

såväl lärare som elever med olika kunskapsnivåer, vinner på samlärande. 

    Lärarna säger att de inte planerar för samlärande utan för grupparbete, som enligt lärarna 

spontant skapar utrymme för samlärande. Här visar undersökningen ett stort gap mellan det 

som lärarna uppger som positivt kring samlärande och det utrymme som medvetet 

samlärande får i deras undervisning. Grupparbete och helklassdiskussion är de vanligaste 

arbetsformerna som lärarna använder vid samlärande. 

    Undersökningen visar att lärarnas utsagor kring samlärande i matematik och NO skiljer 

sig påtagligt. Medan lärarna på Lundgrenskolan menar att de använder sig av samlärande i 

både matematik och NO, säger lärarna på Palmeskolan att de inte använder sig av 

samlärande i matematik, utan bara i NO. I NO i form av laborationer och grupparbeten. 

    Resultatet kommer i stor utsträckning överens med tidigare forskning, den sociokulturella 

teorin om lärande och våra tidigare erfarenheter, därför kommer vi att medvetet använda oss 

av samlärande som en pedagogisk metod. Undersökningen visar också olika eventuella 

svårigheter som kan dyka upp när eleverna lär av varandra. För att övervinna de här 

svårigheterna kommer vi att rikta vår planering mot samlärande mellan eleverna och inte 

bara på grupparbete. Det är för att ändra det spontana samlärandet till  en medveten 

undervisningsmetod.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Med tanke på vad lärarna sagt om att eleverna inte är vana vid samlärande sedan 

”mellanstadiet” vore det intressant att ta reda på hur lärarna på mellanstadiet resonerar kring 

samlärande. Kanske svarar även de att eleverna inte är vana sedan tidigare!  

    Att genomföra en undersökning där hela undervisningen för en försöksgrupp baseras på 

samlärande och resultaten jämförs med en vanlig klass där samlärande förekommer endast 

spontant, med syftet att kunna undersöka effektiviteten av samlärande i praktiken. Vi har 

inte hittat någon som gjort det här tidigare, förutom till viss del Boaler (1998).  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Allmänna: Kort presentation av läraren (Lärares ålder, utbildning, arbetserfarenheter.) 

Utöver det här vet vi lärarnas kön (eftersom vi träffat dem). Vi har tidigare tagit reda på 

vilka ämnen de undervisar i då vi inriktat oss på matematik/NO lärare. Den sista saken vi vet 

är vilken ålder eleverna har (13-16 år) då vi endast valt år 7-9-lärare. 

 

Kan eleverna lära av varandra i undervisningssammanhang? 

 

När kan eleverna lära av varandra i undervisningssammanhang? 

 

Hur kan eleverna lära av varandra i undervisningssammanhang? 

 

Vad kan eleverna lära av varandra i undervisningssammanhang? 

 

Vilka möjligheter finns det med samlärande i skolan? 

 

Vilka svårigheter finns det med samlärande i skolan? 

 

Påverkar det elevernas prestation i skolan?  

 

Vad krävs för att samlärande ska komma till stånd? 

 

Händer samlärande spontant? 

 

Planerar du för det? 

 

Hur ska grupperna se ut vid samlärande? (Elevernas kunskapsnivå, antal) 

 

Påverkar det elevernas betyg och bedömning? 

  

När fungerar samlärande bra och när fungerar det mindre bra? 

 

Finns det skillnader i ämnet matematik och NO beträffande samlärande? 

 

Vem vinner mest på samlärande? Elever med låg kunskapsnivå, elever med hög 

kunskapsnivå eller läraren? (Vad vinner varje och vem vinner mest?) 
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Bilaga 2: Information till respondenter 
 

Högskolan i Borås  Jonatan Brinck 

Institutionen för Pedagogik  Jasem Hardan 

Examensarbete  2009-11-23 

 

Information till respondenter 
Vi vill börja med att tacka er för att ni ställer upp i vår undersökning, utan er är vi chanslösa. 

Jonatan Brinck och Jasem Hardan heter vi som gör den här studien. Båda läser på 

Högskolan i Borås för att bli lärare på grundskolans senare år i matematik/NO.  

    För att ni ska få en större chans att sätta er in i arbetet bifogar vi information nedan. Läs 

igenom den före intervjun. Ett tillägg på info nedan: vårt arbete handlar om alla sätt som 

eleverna kan lära av varandra i allmänhet, alltså behöver ni inte begränsa er till begreppen 

nedan.  

 

Syfte 
Syftet är att ta reda på hur matematik/NO-lärare beskriver elevers samlärande i 

undervisningen och sina eventuella sätt att arbeta för att dra nytta av samlärande i 

undervisningen på senare år (år7-9). 

 

Frågeställningar 
Hur beskriver matematik/NO-lärare elevers samlärande i undervisningen? 

Hur beskriver matematik/NO-lärare sina eventuella arbetssätt för att dra nytta av samlärande 

i undervisningen? 

Hur ser det ut med samlärande i matematik- respektive NO undervisning? 

 
Begreppsförklaring 
För att tydliggöra och förenkla förståelsen av vårt arbete väljer vi att förklara och precisera 

betydelsen av några för oss centrala begrepp. De här kan vara främmande eller diffusa för 

dig som läsare eller breda vilket kräver en precisering för att veta vad vi menar. 

 

Samlärande 
Begreppet samlärande grundades av Pramling (2000). Begreppets betydelse är det lärande 

som sker vid samverkan med andra elever. Hennes definition inkluderar tre olika begrepp: 

peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Trots att de här begreppen inte 

förekommer i någon stor utsträckning inom den svenska skolan eller i det här arbetet vill vi 

ändå beskriva dem kortfattat för att tydliggöra det som Pramling (2000) säger. 

 

Peer tutoring 
Enligt Pramling (2000) handlar det om det lärande som utbyts mellan två elever där den ena 

ligger på en högre nivå än den andra kunskapsmässigt. Eleverna kan vara av olika ålder men 

det går ut på Vygotskijs teori, att den ena av dem är mästare och den andra lär för att den är 

på en lägre nivå kunskapsmässigt. Läraren byts ut mot en annan elev vilket ger andra 

förutsättningar. Exempelvis handlar det om att eleven inte har samma auktoritet som lärare 

har över sin elev, vilket ger skillnader. Först att eleven friare vågar diskutera sina egna 

åsikter och tankesätt, vidare att eleven kan avbryta undervisningen friare. Utöver det här är 

skillnaden i kompetensnivå mindre mellan två elever och eleven som lärare har inte samma 

kunskaper i undervisning som dess lärare. Allt det här spelar roll för lärandet. 
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Barley mfl., (2002) säger att den här metoden inte är ny. De menar att det skrevs om 

metoden redan på 1700-talet, då den ”uppfanns” av ett par engelsmän. Då blev den populär 

men metoden stannade i England. Så sent som på 1960-talet uppmärksammades den igen, då 

även i andra länder. En anledning var att det var kris och skolorna hade svårt att få 

ekonomin att räcka till. Någon kom på att det här var en bra metod för att lyckas spara 

resurser då skolledningen insåg att de elever som hade det svårt inte skulle få tillräckligt 

med stöd. Tanken var att eleverna jobbade två och två och hjälpte varandra medan läraren 

kunde finnas som extra stöd till de eleverna som mest behövde det.  

    Barleys forskning har inriktat sig på att se vilket resultat peer tutoring har gett för elever 

med låg kunskapsnivå vid olika undersökningar. De har sammanställt sex undersökningar 

(nyare än 1985) där de kunnat läsa om resultat av metoden. Fokus har varit att utreda hur 

eleverna har utvecklats inom läsning, stavning och matematik. Resultatet de kommer fram 

till är att eleverna med låg kunskapsnivå gynnas av det här arbetssättet. Dock menar lärarna i 

undersökningen att det här arbetssättet kräver träning både för lärare och elev såväl som 

goda förberedelser praktiskt och teoretiskt. Lärarna skulle också vilja ha ett klassrum där 

undervisningsmaterial finns lätt åtkomligt (Barley mfl., 2002). 

 

Cooperative learning 
Det är ett samlingsgrepp för olika varianter av strukturerade elevsamarbeten i grupp. En 

variant går ut på att grupper om 4-5 elever väljs ut, där nivån är varierande. Elever jobbar 

utifrån problem där de med sina särskilda kunskaper hjälper varandra till förståelse. Finns 

även en variant, Complex instruction, där eleverna styr lärandet och ansvaret inom gruppen. 

Det betyder att eleverna själva behöver ta reda på varandras kunskaper. Den kunskap som 

någon elev saknar ska med hjälp av kamraterna läras. Läraren agerar bara handledare till 

grupperna vid behov (Pramling, 2000). 

 

Peer collaboration 
Den här metoden skiljer sig ifrån de andra med tanke på att den utgår ifrån att eleverna är på 

lika kunskapsnivå och tillsammans ska konstruera en gemensam kunskap. Ingen av 

medlemmarna har lösningen på problemen när arbetet drar igång. På det sättet har alla i 

gruppen något att tillföra och med hjälp av allas argument och idéer kommer eleverna fram 

till lösningen. Ett upptäckande och experimentfullt lärande bidrar det här till. 

Kommunikation är något som tränas och sätts på prov hela tiden (Pramling, 2000).  

    

För oss har samlärande en vidare betydelse än Pramling (2000), vi fokuserar på alla sätt som 

elever eventuellt kan lära av varandra. Vi utesluter därmed inga former. De metoder som 

Pramling (2000) beskriver är bara en del av de metoder som finns. Metoderna bär ett 

gemensamt mål: att elever lär av varandra i undervisningssammanhang.  

 

Ni förblir naturligtvis helt anonyma i vår undersökning. 

 

Om något är oklart eller ni kommer på saker efteråt som ni vill lägga till, hör gärna av er till 

oss! 

 

Mvh Jonatan Brinck 0706-535392 jonatan_brinck@hotmail.com 

         och Jasem Hardan 0734-063027 jasemhardan@yahoo.com 
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Bilaga 3: Ursprunglig sammanfattning av resultat 

Här visas hur den ursprungliga sammanfattningen av resultatet såg ut, dessutom syns vilka lärare 

som sagt vad i undersökningen. Första bokstaven i förnamnet på lärarna står på höger sida.  

1- Lärarnas resonemang om elevers samlärande 

Kan eleverna lära av varandra i undervisningssammanhang? 

Ja                                                                                          P N G F M S T 

Hur gör de detta? 

Samtal och diskussion                                                            P G F S 

Rätt språk                                                                                N M T 

Spontant och naturligt                                                             F T 

Vad kan de lära av varandra? 

Problemlösning                                                                       P N F 

Resonemang                                                                            P G F  

Teknikanvändning                                                                   M 

Allt möjligt                                                                              S  

Vilka svårigheter finns med samlärande? 

Att ha en grupp som fungerar                                                 P G 

Att eleverna är mest svar inriktade                                         N F 

Att effektiviteten är låg                                                           M 

Att eleverna inte är vana med att samarbeta med varandra   P M S 

Att man inte har kontroll över lärandet  P F M T 

 

2- Samlärande och resultat 

Hur påverkar samlärande elevernas prestation och betyg i skolan?  

Att kunna samarbeta är en del av betyg                                 P N G F M S 

Eleverna kan nå högre kvalitet och prestation                      P N F T 

Vem vinner mest vid samlärande? 

Alla vinner                                                                               P N G F M S T 

Elever med hög kunskapsnivå                                                  T 

Elever med låg kunskapsnivå                                                  P G 

Lärarna                                                                                             S 

Går inte att säga vem som vinner mest N M 

 

3- Samlärande och planering 

Vad krävs för att samlärande ska komma tillstånd? 

Lärare   M S T 

Att eleverna bör vara vana med att samarbeta från lågstadiet   P G F M S 

Att eleverna får arbeta fritt                                                        N T 

Mer tid                                                                                            P M 

Lokaler bör anpassas till samlärande                                      M 

Hur tänker du med arbetsformer när du planerar för samlärande? 

Planerar ej för samlärande men ingår ändå P N G F T S M 

Att göra eleverna medvetna om samlärande  P G 

Lika nivåer N 

Varierande nivåer P G F S 

Tre till fyra är bra P N G F S 

Grupparbete och diskussion F M S T 

Styrning av grupper N S 

 

4- Samlärande i matematik och NO 

Finns det skillnader mellan matematik och NO i detta sammanhang? 

Det är tydligare i matematik än i NO P N 

Mer i NO men inte i matematik G F M S T 

Samlärande i matematik används inte alls M S T 


