
 

 
 

Inledning - vad är kooperativt lärande? 
 
Hur kan vi jobba med kooperativt lärande i matematik dvs tanken är att skapa ett lärande där samarbete 
mellan elever och sociala förmågor ska leda till att alla elever lär sig ett ämnesinnehåll. Lärarens 
uppgift blir att organisera eleverna i par, eller i grupp, där varje elevs bidrag ska leda till att hela 
gruppen lär sig. 
 
Kooperativt lärande ger utrymme till att du som lärare styr grupper att lära sig sprida kunskaper, 
uttrycka sig och samarbeta. Kooperativt lärande bygger på fem grundläggande principer: 
Samarbetsfärdighet, positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika delaktighet och stödjande 
interaktion samt feedback, feedup och feedforward.  
 

1. Samarbetsfärdighet - Lärare skapar modeller för hur väl samarbetet fungerar och eleverna ska 
utvärdera sin och andras utveckling. Lärare visar på exempel vilka samarbetsfärdigheter som 
eleverna ska jobba med (exempelvis ta hänsyn, alla får vara med, ärlig feedback m.m.). 

2. Positivt ömsesidigt beroende - Lärare skapar gemensamma mål där det enda sättet att uppnå 
målet är att eleverna måste stödja varandra (exempelvis om en elev misslyckas med uppgiften 
så har alla i gruppen misslyckats). Med gemensamma mål krävs att alla elever bidrar aktivt för 
att övningen ska fungera. 

3. Eget ansvar - Viktigt att upprätthålla eget ansvar även vid grupparbete! Du kan göra det genom 
att ha individuella prov, eller individuella redovisningar, på det eleverna lär sig i grupperna. Det 
är viktigt att ge eleverna förståelse för att kooperativt lärande kräver att eleverna behöver 
berätta och presentera sin egna förståelse och sina tankar kring det dom ska lära sig. Eleverna 
måste alltså ta eget ansvar både vad gäller individuellt som för gruppen. 

4. Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion - Alla elever behöver vara delaktiga och 
alla elevers röster måste få höras. Du som lärare ska skapa så många lärtillfällen som möjligt 
där kunskap sprids mellan elever och runt i klassrummet. Vid handuppräckning i en klass med 
30 elever är det 1 av 30 som är aktiva i samtalet men med ett kooperativt lärande aktiverar du 
istället 15 elever som blir aktiva. 

5. Feedback, Feedup och Feedforward - Viktigt att lärare skapar tillfällen där gruppen ger 
feedback på sin egen grupprocess och kollar vad gruppen har gjort och varför samarbetet har 
fungerat. Därefter kan gruppen lägga fokus på framtiden och hur nästa samarbete ska se ut. 
Gruppen ska lägga fokus på arbetsinsats och hur bra gruppen samarbetade. 
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Arbetsmetod: Kooperativt lärande 
Arbetsområde: Geometri Ma1b 
Arbetsgång: 

1. Titta på en genomgång. Pausa gärna i genomgången för att skriva ner det du känner att du 
behöver anteckna. Du får gärna titta på genomgången flera gånger om du inte förstår den första 
gången. Försök att reflektera över vad du har lärt dig i genomgången. Något du inte förstod? 
Prata med din lärare så får du en individuell genomgång på det du tyckte var svårt att förstå. 

2. Gör uppgifterna enskilt som är kopplade till den genomgång du har tittat på (samma uppgifter 
som din klasskompis gör). Skriv ner alla dina lösningar i ditt kollegieblock eller på datorn. 
Skriv inte bara ett svar i ditt kollegieblock eller på datorn utan skriv en HEL LÖSNING! 
Denna lösning ska du sedan använda i nästa steg. 

3. Jämför dina lösningar med en klasskamrat (lärare delar in er i par).  
a. Har ni samma svar? Jämför och se om era lösningar skiljer sig åt. 
b. Har ni samma svar och samma lösning? Diskutera då med varandra om det kan finnas 

flera lösningar till uppgiften. Skriv ner alla era lösningar ni kommer fram till. 
c. Har ni INTE samma svar? Jämför era svar och diskutera vilket svar ni tror är rätt. Finns 

det fler lösningar ni kommer fram tillsammans som ni inte gjorde när ni jobbade 
individuellt? 

4. Lärare går igenom alla uppgifter eftersom ni inte har fått något facit till uppgifterna innan.  
5. Individuellt test för varje elev där eleven direkt får en digital feedback på resultatet. 
6. Elev utvärderar samarbetet: 

a. Vad har fungerat bra med samarbetet? 
b. Vad har varit roligt med samarbetet? 
c. Hur skulle du vilja att nästa samarbete ska se ut? 

Länk till genomgång att titta på: 
Länk till uppgifter att göra: 
Länk till det digitala test att göra efter att du har jobbat enligt kooperativt lärande:  
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