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Material

Ha penna och papper till hands!

Workshopen startar 13.30!

http://www.youtube.com/watch?v=t3awZdo0rMo


Vem är jag?
Lärarexamen i matematik, svenska och idrott. 
Speciallärarexamen i läs- språk och skrivutveckling

● Lärare i matematik, klasslärare - 10 år
● Speciallärare matematik och svenska - 5 år
● Pedagogisk utvecklingsledare - 2 år

Arbetat främst i sk. “Utanförskapsområden” med 
blandning av elever från olika kulturer och språk.

Brinner för att alla elever ska få en kvalitativ god 
undervisning i en demokratisk anda!



Vem är du?

Namn

Födelseort
Sjukhus

Favoritlärare
Varför?

Om inte skola,
vadå?

Fiktiv karaktär
(symboliserar 
samarbete)



Digitala deltagare!
Byt namn: “Gruppnamn Förnamn” ex “Lejonen Niclas”



Vad är kooperativt lärande?

- ett pedagogiskt förhållningssätt 
och en metodik som bygger på 
strukturerat samarbete mellan 
elever.



Hur känner man igen kooperativt lärande?

Kännetecken för KL

● Tydligt ledarskap med mål, uppföljning och reflektion
● Explicit undervisning i hur man samarbetar
● Elever uppmuntras att stödja varandras lärande
● Struktur och ramverk för elevinteraktioner
● En balans mellan individ och kollektiv



IRE-undervisning

Läraren ställer en fråga

Initiering

Eleverna räcker upp 
handen och svara

Respons

Läraren bedömer 
svaret

Evaluering



Ping-Pong samtal
● Tvåskutt!
● En addition som blir 24!
● 7: ans tabell



Parsamtal: Vad tänker du på?



Paruppgift: Vad fattas på bilden?

Bråk kan t ex uttryckas:
● Visuellt
● Decimalform
● Bråkform
● Procentform



Enskilt till grupp - Struktur: Visa!
● Rita ¾ på så många sätt du kan!
● Pizzabagarna säger pizzan är klar om “tio minuter, en kvart!” Vad är det av 

en timme? Rita!
● Om ett glas innehåller 200ml, hur mycket mjölk finns det kvar när du 

druckit tre glas mjölk från ett mjölkpaket på en liter?
● Hur ser en banan ut som skalats ⅔ och ätits ⅕ ?



Två perspektiv på lärande

Individuellt:

5 + 9 x 4

Samarbete:

12 x 5 + 7 x 9





Positivt ömsesidigt beroende: 
Behöver eleverna varandra? Hur?

Eget ansvar: Hur syns varje persons 
bidrag? Hur ska de visa vad de lärt 
sig?

Lika delaktighet och stödjande 
interaktion: Får alla chans att delta? 
Stödjer elever varandra att lära sig?

Samarbetsfärdigheter: Vet 
eleverna hur de ska samarbeta?

3F: Hur ska eleverna reflektera kring 
samarbetet och lärandet?



Gemensam problemlösning

http://www.youtube.com/watch?v=zR6rTKPkjgQ


Gemensam problemlösning
Grupper om 2-5

Roller: materialare, sekreterare,, kontrollant, kontaktansvarig, (redovisare)

Sociala mål: turas om, tänka högt, lyssna aktivt, ställa frågor, acceptera 
meningsskiljaktigheter, peppa varandra, se till att alla förstår

Gemensamt mål: alla ska kunna svara vad gruppen tänkt

Eget ansvar: slumpviss utvald redovisar; Klass, grupp-grupp, till mig





Rika matematiska problem
● väcker intresse och engagemang
● öppnar upp för diskussioner
● utvecklar matematiska kompetenser
● rikt på matematikinnehåll
● möjlighet för flera representationsformer

Varför?

● Möjlighet att prata matematik
● Möjlighet för elever med olika förmågor att delta
● Stöd mellan elever
● Söker gemensam förståelse



Planera ett rikt matteproblem!
1. Välj eller skapa ett rikt matematiskt problem
2. Förtydliga ett gemensamt mål, lär ut ett socialt mål, säkerställ 

eget ansvar, dela ut roller.
3. Bestäm vad ni ska lyssna och observera samt hur ni ska ge 

feedback!



Komma igång med KL

Prova strukturer Lär dig använda par! Handuppräckning



Guidad instruktion - en lektionsstruktur för KL
Lämplig lära ut nytt innehåll

Innehåller fyra steg

Lätt att “tänka kooperativt”

Ökar stödet för individen!



Lärarledd 
undervisning
“Jag gör”

Genomgångar, instruktioner, mål, vad ska vi lära oss?

Helklassarbete
“Vi gör”

Tänka-högt, visa och prova på, prova på en uppgift - sedan 
helklass och lär igen, växla mellan tillsammans - lärarledd. 
Har eleverna förstått?

Gemensamt 
arbete
“Ni gör det 
tillsammans”

Pararbete/grupparbete, diskutera: “jag tänker - därför att”. Se 
till att de får ansvar att alla ska förstå!

Enskilt arbete
“Du gör det själv”

Gör enskilt - jämför med kamrat, gör själv med stöd av 
kamrat, prova på. Kan jag? Återkoppla till elev och klass!

Lektionsplanering

Jag gör…

Vi gör…

Ni gör…

Du gör...



Stärk individuellt arbete med samarbete
Innan:

Repetera instruktioner

Uppmuntra, peppa

“Vad ska du göra nu?”

“Hur känner du inför 
den här uppgiften?”

Under tiden:

Jämför - Förklara

Be om hjälp

“Hur går det för dig?”

“Jag har gjort så här…”

“Hur tänkte du?”

Efteråt: 

Redovisa - Jämföra

Uppmuntra - Tacka

“Hur gick det för dig?”

“Vad har du gjort bra?”

“Vad tyckte du var 
spännande/roligt/svårt?”



Exempel: Hur jag använt KL i matematik

Lärpar/Axelpar

● Uppstartsövning
● Samtal / Ping-pong
● Problemlösning
● Uppgifter: Sant eller falskt, EPA, 

Två löser problem...
● Uppgift efter genomgångar
● Stöd vid individuellt arbete
● Jämföra / Redovisa / Utveckla / 

Ställa frågor

Grupp

● Problemlösning med 
slumpmässiga roller

● Uppgifter: Visa!, Inspireras, 
Rondellen, Lär varandra!, Mötas på 
mitten...

● Gemensam handuppräckning
● Expertgrupper
● Stöd vid par och individuellt arbete



Kooperativt ledarskap - allt annat än flum!
● Förtydliga och bestäm mål

● Tydliga instruktioner

● Modellera beteenden och lär ut 

samarbetsfärdigheter

● Lyssna och observera och beskriv det du ser!

● Ge återkoppling och uppmuntran

● Tro på att din insats är det viktigaste för att få 

det att fungera!

● Reflektera och prova igen!



Reflektionsstund
Vilka tankar har väckts av workshopen?

Vad vill jag prova?

Vad vill jag tacka axelkompis/grupp för?

Tankar:

Prova:

Tack:

http://www.youtube.com/watch?v=4ic6bFOEdzs


www.kooperativt.com

         @kooperativt

@larakooperativt

@kooperativtlarande

kooperativt@gmail.com

uppdragsutbildning@studentlitteratur.se

Ute nu!

http://www.kooperativt.com
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