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Sammanfattning 

Syftet med  föreliggande studie var att undersöka vilka möjligheter som skapas för elevers 
läsförståelse samt vilka hinder och möjligheter som skapas för elevers delaktighet i 
grupparbete genom arbetssättet kooperativt lärande. Videoobservation användes som 
huvudsaklig metod och kompletterande elevintervjuer genomfördes. Videobservationerna 
genomfördes i åk 6 vid fem olika tillfällen. Materialet analyserades utefter två olika 
utgångspunkter: (a) olika förhållningssätt till texter i samtalet i relation till  begreppet 
textrörlighet; samt (b) elevers delaktighet i grupparbete i relation till fastställda kriterier från 
tidigare forskning. I empirin synliggjordes att olika möjligheter att förhålla sig till texter 
uppstod i textsamtalen. I både elevsamtalen och de lärarledda samtalen möjliggjordes flera 
typer av textrörlighet, de lärarledda samtalen syftade dock oftare till en djup textbaserad 
rörlighet. Det framkom även olika karaktäristika hos de samtal som kategoriserades som 
lyckade sekvenser av grupparbete och de som inte uppfyllde kriterierna. De lyckade 
samtalssekvenserna karaktäriserades av att eleverna lyssnade aktivt samt bad om hjälp och 
hjälpte varandra och flera av dessa sekvenser innehöll en struktur för samarbetet. Samtliga 
samtal som inte uppfyllde kriterierna för lyckade grupparbeten saknade både struktur och 
lärarstöd. Resultatet tyder på att när läsförståelsearbetet skedde genom arbetssättet 
kooperativt lärande möjliggjordes en elevinteraktion som bidrog till olika sätt att förhålla sig 
till texten. Vikten av lärarens stödjande funktion synliggjordes både gällande 
läsförståelseutvecklingen och samarbete i grupperna. Samarbete uppstod inte i alla grupper,  
vilket kan tyda på att elever behöver stöd i  samarbete för att öka allas delaktighet och lärande. 
 
 
 
Nyckelord: Kooperativt lärande, delaktighet i grupparbete, läsförståelse, textrörlighet, 
elevsamtal  
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Inledning 

Speciallärarrollen har traditionellt sett haft ett individinriktat perspektiv på elever vilket har 
inneburit ett fokus på särskiljande lösningar och eleven har därmed skiljts från sitt sociala 
sammanhang (Skolverket, 2011). I vår framtida roll som speciallärare önskar vi finna 
arbetssätt där eleverna kan få det stöd de behöver, men samtidigt få känna en tillhörighet. 
Intresset har därför väckts inför att hitta arbetssätt där det är tillåtet för elever att hjälpa och 
stödja varandra, vilket möjliggör att läraren kan ägna mer tid åt de elever som är i allra störst 
behov av stöd i sitt sammanhang. 

 Arbetssättet kooperativt lärande har aktualiserats i Sverige under senaste åren. 
Kooperativt lärande innebär ett strukturerat grupparbete som bygger på alla elevers 
delaktighet. En nyfikenhet har därför väckts kring detta, om det kan vara ett arbetssätt som 
kan möta alla elevers behov, både sett ur ett lärandeperspektiv och ur ett socialt perspektiv. 
Då vår inriktning är språk-, läs- och skrivutveckling har vi valt att studera vad som sker när 
eleverna arbetar med läsförståelse genom kooperativt lärande. Studien som helhet är vår 
gemensamma produkt, dock har Maria ansvarat för att undersöka vilka möjligheter och 
hinder arbetssättet erbjuder vad gäller elevers delaktighet i grupparbete  medan Johanna har 
ansvarat för att undersöka vilka möjligheter erbjuds eleverna vad gäller läsförståelse. 
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Bakgrund 

Den svenska skolan står inför utmaningar både gällande måluppfyllelse och hur skolan skall 
organiseras för att utmana och stödja alla elever. Enligt Salamancadeklarationen (2006) ska 
skolan ge plats för alla barn oavsett förutsättningar. Trots detta ökar segregerande lösningar 
för elever i behov av särskilt stöd (Göransson & Nilholm, 2015). Till exempel, visar rapporter 
att lösningar i form av särskilda undervisningsgrupper används på skolorna och att det finns 
brister i bemötandet av elever med olika funktionsnedsättningar. Ett strukturerat arbetssätt 
som kooperativt lärande kan, enligt översikter av forskning, ha positiva effekter för elever i 
behov av särskilt stöd (Malmqvist & Nilholm, 2014; Slavin et al, 2011). Inom kooperativt 
lärande struktureras undervisningen utifrån samarbete i par eller små grupper där det finns 
ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna; centralt är också ett individuellt ansvar 
att dela med sig av sina kunskaper för att stärka lärandet inom gruppen så att både individens 
och gruppens mål nås (Gillies, 2003; Johnson & Johnson, 2014, Johnson & Johnson, 2017; 
Slavin, 2014). Kooperativt lärande gör anspråk på att vara ett språk- och 
kunskapsutvecklande undervisningssätt som utgår från ett kommunikativt och 
relationsinriktat perspektiv (Gillies, 2003; Gillies, 2006; Slavin, 2014) vilket skulle kunna 
skapa en balans mellan skolans uppdrag. Dock har tidigare studier om kooperativt lärande 
inte klargjort vad i samspelet mellan eleverna som medför det ökade lärandet. Då en stor del 
av forskningen om kooperativt lärande har skett inom experimentella studier (Gröning, 
2006) torde det finnas ett utrymme för studier som fokuserar på samspelet mellan eleverna 
eller mellan elever och lärare. 

Denna uppsats skrivs inom ramen för forskningsprojektet ”Inkludering genom lärande i 
grupp – en studie med mixed metod design” (dnr. 2016-04679). Projektets syfte är att få en 
djupare förståelse för hur kooperativt lärande kan bidra till att skapa inkluderande 
klassrumsmiljöer. Inkludering definieras som att tillgodose både sociala och kunskapsmässiga 
behov hos alla elever, och inte bara behov hos elever med funktionsnedsättningar 
(Göransson & Nilholm, 2013). Därför fokuserar denna uppsats på att undersöka vilka 
möjligheter och hinder som skapas för elevers delaktighet i grupparbeten men också på att 
utröna vilka möjligheter arbetssättet skapar för att främja elevers läsförståelse. I bakgrunden 
redogör vi för arbetssättet kooperativt lärande, men också hur läsförståelse definieras i 
läroplaner och tidigare forskning samt hur inkludering och delaktighet definieras i 
styrdokument samt i tidigare forskning.  
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Kooperativt lärande 

Det finns ett behov av arbetssätt som hjälper skolor och klassrum att bli mer inkluderande, 
d v s arbetssätt som stödjer både kunskapsmässiga och sociala behov hos alla elever i klassen 
(Göransson & Nilholm, 2015). I Sverige är effektforskning sällsynt men går att finna 
internationellt och framför allt i USA. Malmqvist och Nilholm (2014) har i en 
forskningsöversikt funnit att flera arbetssätt ger goda effekter för elever i behov av särskilt 
stöd, varav ett är kooperativt lärande, som kan vara en åtgärd som skolan kan sätta in på 
gruppnivå och på så vis ge särskilt stöd för elever som möter svårigheter att nå skolans mål. 
Kooperativt lärande är ett väl undersökt arbetssätt och internationellt finns det ett gott stöd 
i effektforskningen (ibid.). Trots goda effekter i allmänhet saknas entydiga resultat av vilken 
effekt arbetssättet har för uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter då de studier 
som genomförts är få, bygger på små urval samt brister i tillförlitligheten, enligt Almqvist, 
Malmqvist och Nilholm (2015). 

Att arbeta med kooperativt lärande innebär att elever arbetar i mindre grupper och gör 
uppgifter tillsammans utifrån gemensamma mål (Johnson & Johnson, 2008; Johnson & 
Johnson, 2014; Stevens, 2008). Inom kooperativt lärande struktureras samarbetet efter fem 
grundläggande principer som alla anses lika viktiga; positivt ömsesidigt beroende, individuellt 
ansvar, främjande interaktion, samarbetsfärdigheter samt återkoppling och reflektion. Ett 
fungerande samarbete grundas dock av ett positivt ömsesidigt beroende som innebär att alla 
individer i en grupp behöver varandra för att lyckas uppnå ett mål (ibid.) Att arbeta i grupp 
kan medföra flera olika utmaningar som att gruppkonflikter kan uppstå om elever inte får 
stöd i sociala färdigheter samt att alla elever inte är delaktiga (Gillies & Boyle, 2010; 
Granström, 2007; Hammar Chiriac & Granström, 2012).  

Inkludering och delaktighet vid grupparbete 

Begreppet inkludering används inte i våra svenska styrdokument, men däremot förekommer 
det i internationella konventioner som Sverige anslutit sig till som FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) och Salamanca-
deklarationen (2006). Trots att begreppet inkludering saknas i svenska styrdokument går det 
att finna värderingar i styrdokumenten som är förenliga med inkludering, som respekt för de 
mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar (SFS 2010:800, kap 1, 4§; Lgr11, 2017). 
I skollagens tredje kapitel står det att alla elever skall ges det stöd som var och en behöver 
och att särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör (SFS 2010:800, kap 3, 7§). 
Dock finns en tvetydighet i skollagen, då det senare i samma kapitel står att det särskilda 
stödet kan ges i annan grupp än den eleven normalt tillhör (ibid.). Statistik från Skolverket 
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visar att de flesta av eleverna i grundskolan som är i behov av särskilt stöd erhåller det stödet 
inom ramen för den reguljära klassen, men samtidigt ökar andelen elever i särskilda 
undervisningsgrupper och antalet friskolor som riktar sig till elever i behov av särskilt stöd 
ökar (Göransson & Nilholm, 2015). Den sociala situationen är viktig för eleverna och kan 
komma att påverka och prägla hela skolgången, elever och föräldrar anger att sociala problem 
och mobbing i den reguljära skolan som den främsta anledningen till att skolor med speciell 
inriktning mot särskilt stöd valts (ibid.).  

Många forskare är överens om att det är svårt att definiera inkludering men också att det 
inte bara handlar om en fysisk placering av elever. Lindqvist (2013) menar att inkludering 
kan ses som en vision för hur ett skolsystem ska se ut i en demokrati, ett ideal som inte kan 
uppnås till fullo. Inkludering ses då som en social process som omfattar alla elever, inte bara 
elever i behov av särskilt stöd, och där variationer ses som något naturligt. Mångfald blir en 
resurs och inte något som ska kompenseras för (ibid.). Göransson och Nilholm (2014) 
beskriver fyra definitioner av begreppet inkludering; placeringsdefinitionen, specificerad 
individualiserad definition, generaliserad individualiserad definition och 
gemenskapsdefinitionen. Den första definitionen handlar om att elever i svårigheter placeras 
i  ”vanliga klassrum”, den andra definitionen att man tillfredsställer sociala och 
kunskapsmässiga behov hos elever i svårigheter medan man i den tredje definitionen 
tillfredsställer dessa behov hos alla elever. Den fjärde definitionen innebär att gemenskaper 
med specifika egenskaper skapas, vilket betyder att både kunskapsbehov och sociala behov 
möts hos alla elever i ett klassrum där det råder respekt och hög acceptans av olikheter  (ibid; 
Nilholm & Göransson, 2015). Enligt Nilholm och Göransson (2015) finns det få studier som 
undersökt arbetssätt som kan omfatta alla fyra definitioner av inkludering.  

Ett begrepp som är dock nära kopplat till inkludering är delaktighet. Forslund Frykedal 
och Hammar Chiriac (2018) menar att delaktighet och inkludering kan sägas vara ömsesidigt 
beroende av varandra, då att vara delaktig innebär att ha respektfulla relationer och aktivt 
lyssna på varandras uttalanden. Att uppnå inkludering handlar därmed om att vara delaktig, 
att eleverna agerar gemensamt, deltar i diskussioner och hjälper varandra, men också att 
eleverna får ta eget ansvar och fatta egna beslut som leder arbetet framåt (ibid.). Det finns 
dock olika perspektiv på vad delaktighet i skolan innebär och enligt Thomas (2007) kan 
delaktighet förstås som elevers inflytande över beslutsprocesser och elevers delaktighet i en 
aktivitet. Vidare anser han att det går att urskilja två huvudsakliga användningar av 
delaktighetsbegreppet; delaktighet som generellt deltagande i en aktivitet samt delaktighet i 
beslutsfattande (ibid.). Elvstrand (2009) menar att delaktighetsbegreppet alltid innehåller en 
upplevelsedimension, vilket handlar om hur elever upplever sina erfarenheter av delaktighet 
och menar att delaktighet kan vara en subjektiv upplevelse då en elev kan uppleva sig själv 
som delaktig i ett sammanhang utan att vara aktiv (ibid.).  
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Trots att begreppet delaktighet ofta uppfattas som ett positivt begrepp kan det tolkas på 
flera olika sätt. En avsaknad av en gemensam definition kan skapa problem och 
missuppfattningar, och ett sätt att undvika detta inom skolan är att utveckla ett gemensamt 
språk och förståelse för delaktighetsbegreppet (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Szönyi 
& Söderqvist Dunkers (2012) menar att det är viktigt att delaktighet förstås i den aktivitet 
där eleven befinner sig. Inkluderande undervisning likställs i många sammanhang med 
delaktighet, men att dra en sådan generell slutsats anser de vara fel då exempelvis elever som 
får sin undervisning i särskilda undervisningsgrupper kan vara delaktiga i den aktivitet där 
den befinner sig i (ibid.). I denna studie undersöks elevers delaktighet vid grupparbeten 
utifrån tidigare forskning  

Läsning och betydelse av läsförståelse  

Kursplanen i svenska slår fast att eleven ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka 
och lära (Lgr 11, 2017). Undervisningen skall även stimulera till läsning och att läsa och 
analysera texter för olika slags syften (ibid.). Läsförmågan är dock inte endast förbehållet 
svenskämnet utan ses som central i alla ämnen i läroplanen; att kunna tolka, dra slutsatser av 
och samtala om olika texter återfinns i kunskapskraven för både naturorienterade- och 
samhällsorienterade ämnen (ibid.). Skolans uppdrag att utveckla elevernas förmåga att möta 
och bemöta stora textmängder betonas både i styrdokument och av forskare (Lgr11, 2017; 
Bråten, 2008; Roe, 2014) samtidigt som svenska elever sedan början av 2000-talet i 
återkommande internationella studier rörande läsning, såsom PIRLS och PISA, visat på en 
försämrad läsförståelse. Den senaste undersökningen; PIRLS 2016 och PISA 2015, visar 
dock en resultatförbättring och därmed ett avbrott i den nedåtgående trenden (Skolverket, 
2012; Skolverket, 2016; Skolverket, 2017).  

Läsförståelse är en komplex process där en mängd komponenter ingår; avkodning, språk, 
kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och 
läsmotivation (Bråten, 2008). Att kunna förstå en text innebär att läsaren både ska kunna 
utvinna den mening som författaren lägger in i texten men också kunna interagera med 
texten, således ge texten mening (Bråten, 2008); flera forskare beskriver det som att 
förståelsen av en text skapas i mötet mellan läsaren och texten i en specifik kontext (Liberg, 
af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010; Westlund, 2013; Roe, 2014; Bråten, 2008; Langer, 
2005). I ett vidare perspektiv på läsning används begreppet literacy, där läsning ses inte endast 
handla om avkodning och förståelse utan ses som en social process som omfattar även 
färdigheter att använda skriftspråket till kulturellt definierade uppgifter (Bråten, 2008; Liberg, 
Wiksten Folkeryd & af Geijerstam, 2013).  
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Literacy innefattar därmed förmågan att kunna förstå, använda skriftspråk, skapa mening, 
läsa för att lära och för nöjes skull samt vara delaktig i en läsgemenskap (Mullis, Martin & 
Sainsbury, 2016). Langer (2005) beskriver läsning som en tolkande handling där 
tolkningsprocessen i huvudsak är social och menar att läsaren bygger föreställningsvärldar 
som växer fram när läsaren aktivt söker efter mening i texten; föreställningsvärld är den 
förståelse som personen besitter vid en given tidpunkt och innehåller både det individen 
förstår, inte förstår samt antagande och reaktioner till texten (ibid.). Byggandet av 
föreställningsvärldar kan ses som ett skapande av sammanhang och mening där betydelser 
ändras, byts ut och växer medan förståelsen byggs upp (Langer, 2005). Langer (2005) menar 
att läsaren dels behöver få ett utrymme för att forma sina egna tankar men också använda 
interaktionen med andra för att utveckla sina föreställningsvärldar och därmed sin förståelse 
(ibid.).  

Beroende på syftet med läsningen förhåller sig läsaren till texten på olika sätt och dessa 
förhållningssätt snarare bör ses som parallella än linjära (Langer, 2005; Wiksten Folkeryd, af 
Geijerstam & Edling; 2006). Wiksten Folkeryd et al (2006) diskuterar dessa förhållningssätt 
genom att använda begreppet textrörlighet. Att vara textrörlig innebär att kunna samtala om 
en text på olika sätt, olika typer av textrörlighet krävs i olika sammanhang. Wiksten Folkeryd 
et al (2006) menar att för att texter ska kunna fungera som redskap för lärande behöver 
eleverna få möljighet att utveckla olika typer av textrörlighet i alla ämnen i skolan (ibid.). Det 
finns sålunda ett behov av att tala om texter för att utveckla läsförståelsen, interaktionen 
mellan elever möjliggör utvecklingen av läsförståelse och kan även ses som en förutsättning 
för att den ska ske. 

Skolans uppdrag är att främja alla elevers lärande och sträva efter att uppväga skillnader i 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS 2010:800, kap 1, §4) vilket 
innebär ett särskilt ansvar för elever med sämre förutsättningar. Alla elever behöver få många 
tillfällen till reflektion och textsamtal för att utveckla sin läsförmåga, då läsförmågan 
utvecklas i en social praktik. Läsförmågan är inte endast en fråga för svenskundervisning utan 
av avgörande betydelse för att nå kunskapskraven i övriga ämnen.  Det finns således ett stort 
behov av att finna undervisningssätt som fångar och motiverar elever med olika typer av 
förutsättningar och samtidigt utvecklar sin läsförståelse för att eleverna ska få lyckas med sin 
skolgång. 
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Forskningsöversikt 

Läsförståelseundervisning  

Studier som berör läsförståelseundervisning i svensk kontext har visat på en individualiserad 
undervisning där läraren lagt ett ansvar på den enskilde eleven att på egen hand kunna ta till 
sig innehållet i de texter som läses i skolan (Reichenberg, 2012; Westlund, 2013; Ewald, 
2007). Bland de svenska lärarna i Westlunds (2013) studie dominerade synsättet att 
läsförståelse infinner sig automatiskt om eleven läser på egen hand, eleverna uppmuntrades 
snarare till en vidare kvantitativ läsning än att visa hur man förstod en text (ibid.). De svenska 
eleverna förväntades själva ta ansvar för sitt lärande utan undervisning i hur man ska tänka 
för att förstå en text och lärarna uppfattade att läsförståelse utmärks av att eleven kan 
återberätta, leta svar och läsa upp (ibid.). Även Ewald (2007) fann att läsningen kunde bli 
kvantitativt stor vid olika läsprojekt och att det saknades fördjupade reflektioner och dialog 
kring de texter eleverna läste. De elever som redan etablerat en läsvana fann nya vägar till 
vidare läsning, medan de elever som hade en begränsad läserfarenhet tycktes inte fångas upp 
av undervisningen för att utvecklas vidare till goda läsare. Denna klyfta tenderade även att 
vidgas under skolans mellanår. (ibid.).  

Undervisning i läsförståelsestrategier lyfts fram som viktig för elevers läsförståelse 
samtidigt som forskarna diskuterar att undervisningen i läsförståelse inte bör bli ett 
självändamål utan innehållet i texten som läses ska vara centralt i undervisningen (Westlund, 
2013; Eckeskog, 2013, Tengberg & Olin-Scheller, 2013; McKeown, 2009). En avgörande 
faktor i läsförståelseundervisningen som belysts i flera studier är dock lärarens roll (Eckeskog, 
2013; Varga 2013; Westlund, 2013). Varga (2013) fann stöd för att lärarna genom textsamtal 
hjälpte eleverna i att utveckla läsförståelse genom sex olika talhandlingar; efterfråga, instruera, 
förklara, bekräfta, exemplifiera samt tillämpa där efterfråga var den mest frekventa. Westlund 
(2013) argumenterar för att läraren bör ställa öppna frågor till eleverna för att få en 
uppfattning om varför eleven svarar som hen gör, istället för att ställa kontrollerande frågor, 
och en av slutsatserna som Westlund (2013) drar är att lärarna behöver modellera för eleverna 
hur de själva gör och tänker när de förstår en text och sedermera vägleda eleven i att 
successivt överta ansvaret för läsförståelsen (ibid.). En stor del av läsundervisningen i 
Eckeskogs (2013) studie upptogs av läraren i form av instruktioner, frågor, uppläsningar och 
förklaringar vilket innebar att elevernas språkanvändning blev begränsad (ibid). Eckeskog 
(2013) granskade textsamtal i klassrummen med ett särskilt fokus på frågor och svar med 
kategorierna faktafrågor, kontrollfrågor och inferensfrågor och fann att eleverna gjorde 
kopplingar och inferenser oavsett frågetyp. Det som snarare hade betydelse för att det skulle 
bli ett autentiskt samtal var hur frågorna följdes upp, vilken respons eleverna tilläts att ge 
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samt hur läraren lyssnade på elevernas kommentarer och frågor (ibid.). Studien synliggjorde 
även elevernas behov av att samtala och få sina idéer bekräftade av andra innan de ska skriva 
ned sina svar på frågor där svaren inte går att finna explicit i texten. 

Att kunna leda och främja diskussioner i klassrummet är viktigt för en lärare då samtalet 
har betydelse för elevernas lärande (Rosean, Meyer, Strachan & Meier, 2016; Loewenberg 
Ball & Forzani, 2009; Schmidl, 2008). Tengberg (2011) argumenterar för att samtalet ger 
individen tillgång till en vidgad textpotential genom att de olika perspektiv som eleverna 
lägger på texten under samtalets gång och det gemensamma arbetet med att rekonstruera 
olika aspekter på texten ger eleverna förutsättningar att delta aktivt och bidra till gruppens 
utveckling från flera olika utgångspunkter. Eleven får genom samtalet se sitt eget bidrag 
införlivas i eller ställas i kontrast till gruppens kollektiva bild av texten (ibid.). 
Undervisningsmetoder som bygger på direkta strukturerade samtal ledda av en lärare tycks 
ha effekt på elevers läsförståelse (Reichenberg & Emanuelsson, 2014), men ett textsamtal 
inbegriper flera utmaningar och både Schmidl (2008) och Tengberg (2011) pekar på aspekter 
kring hur textsamtalet organiseras. Schmidl (2008) menar att lärarens frågor kan medföra att 
textsamtal kan likna ett förhör istället för att läraren fokuserar på att utveckla elevernas 
resonemang. Även Tengberg (2011) diskuterar kring lärarens förutbestämda frågor och 
menar att dessa tenderar att begränsa elevernas möjlighet att påverka samtalets innehåll och 
möjligheten att starta i sina egna föreställningar för att utforska texten vidare och 
argumenterar för att elevernas frågor bör få ett större inflytande på hur samtalet utformas 
(ibid.). Dock pekar resultaten i Schmidls (2008) undersökning på att när eleverna fick ett stort 
utrymme att styra samtalet medförde det att eleverna istället helt lämnade texten (ibid.). 
Asplund (2011) har följt en homogen grupp pojkar på gymnasiets fordonstekniska program 
under textsamtal där läraren inte var närvarande. Pojkarna försökte i samtalet vara så lika 
varandra som möjligt genom att hålla med varandra och fylla ut varandras yttranden, vilket i 
sin tur påverkade möjligheterna att utveckla deras litterära kompetens, litteratursamtalet fick 
inte möjlighet att utvecklas till dialogiska samtal där olika synsätt och perspektiv synliggörs 
och bryts mot varandra (ibid.). Dock poängterar Asplund (2011) att en utveckling skedde 
under studiens gång då pojkarna tog ansvar för sitt eget lärande och började läsa och 
interagera kring texterna på ett mer komplext sätt än vid studiens början (ibid.). I 
elevkommentarerna i Tengbergs (2011) studie framkommer att de uppfattar att samtalen gett 
dem nya idéer eller föreställningar kring läsupplevelsen, texten och textens budskap, men 
nämner också att kunna tillgodogöra sig nya lässtrategier eller nya sätt att tänka. Lärarna i 
studien framhåller att framför allt gruppsammansättningen och elevernas engagemang i 
interaktionen blir avgörande för samtalets möjligheter (ibid.). Sammanfattningsvis menar 
Tengberg (2011) att för att få till ett samtal med medvetna och aktiva deltagare kräver inte 
bara att läraren förändrar sätt att ställa frågor utan också en förändring av elevernas syn på 
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kunskap och förutsättningar för att tolka och skapa mening i texter. Textsamtal är sålunda 
en viktig aspekt för utvecklingen av elevers läsförståelse och betydelsen av arbetssätt som 
fokuserar på dialog och interaktion framstår därmed som centralt. 

Läsförståelseundervisning och kooperativt lärande 

Flertalet interventionsstudier har genomförts för att studera effekterna av kooperativt 
lärande på elevers literacitet; läsförståelse och läsförmåga. Det finns många exempel på 
internationell produktinriktad forskning som berör kooperativt lärande tillsammans med 
läsförståelse och gemensamt för dessa studier är att de med hjälp av en experimentell design 
undersöker effekter av specifika inlärningsprogram som använder kooperativa 
tillvägagångssätt (Hernández, Rojas-Drummon, Vélex & Villagrán, 1998; Khan & Ahmad, 
2014; Law, 2008; Shaaban, 2006; Vaughn, Klinger, Swanson, Boardman, Roberts, 
Mohammed & Stillman-Spisak, 2011). Puzio & Colby (2013) har i en forskningsöversikt 
samlat 18 olika interventionsstudier genomförda i ordinarie klassrum i årskurserna 2-12 för 
att åstadkomma en helhetssyn på effekterna av kooperativ inlärning på elevers literacitet. 
Resultaten tyder på att när kollaborativt och kooperativt lärande varit en kärnkomponent i 
undervisningen visade eleverna en förbättring i ordförråd, förståelse samt läsning. Dock var 
kooperativt lärande en av flera interventionskomponenter och det går ej att dra slutsatser av 
vilken inverkan just specifika metoder inom kooperativa lärande hade (ibid.). 

Andra studier har, förutom att studera effekten på läsförståelse, även undersökt elevers 
attityd och motivation till läsning (Güngör & Ün Açikgöz, 2006; Shabaan, 2006; Flores & 
Duran, 2016). Güngör & Ün Açikgöz (2006) genomförde en studie med experimentell design 
och resultatet visade att interventionsgruppens elever använde läsförståelsestrategier oftare 
än kontrollgruppen samt hade en positivare attityd till läsning, dock visades inga signifikanta 
effekter på läsflytet (ibid). Även Shabaan (2006) fann i sin studie att kooperativt lärande ökar 
elevers motivation till att läsa. I studien undersöktes effekterna på elevers läsförståelse, 
ordförråd samt motivation att läsa genom att använda en specifik undervisningsmetod inom 
kooperativt lärande, ”Jigsaw II”. Resultaten av studien visar inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp när det handlade om läsförståelse och 
ordförråd, däremot fanns statistiskt signifikanta skillnader när det gällde motivation att läsa. 
Shabaan (2006) för fram att kooperativ lärande är beroende av flera variabler som tid, 
gruppsammansättning och elevernas sociala kompetens och menar att det faktum att 
interventionsgruppen inte fick högre resultat i läsförståelse kan bero på den begränsade tid 
studien pågick och att eleverna var ovana vid arbetssättet (ibid).  

I en nyligen publicerad studie har Flores & Duran (2016) valt att inte enbart studera 
effekten av kooperativt lärande, utan även undersöka de förändringar som sker i läsförståelse 
och självbild som läsare samt vilka faktorer som kan förklara dessa förändringar. I studien 
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arbetade eleverna med läsning i par och ett kvalitativt tillvägagångssätt antogs för att 
analysera samspelet mellan eleverna. Resultatet visade på statistiskt säkerställda resultat i 
förbättrad läsförståelse för alla elever som deltog i läsning i par; en handledare och en adept. 
Den elev som agerade handledare i lärparet fick även en ökad självbild som läsare. De 
faktorer som förbättrade läsförståelsen var lässtrategier samt användning av stödjande 
strategier vid frågor som går på djupet i texten. De faktorer som förklarade den ökade 
självbilden var handledarens engagemang i adeptens framsteg, högläsning och metakognitiva 
processer. Flores & Duran (2016) framhåller att läraren behöver hjälpa adepterna att bli 
medvetna om sina egna framsteg i läsningen. Således finns forskningsstöd för att kooperativt 
lärande har effekt på elevers läsförståelse, dock tycks utmaningar finnas med arbetssättet 
såsom gruppsammansättning och elevernas sociala förmåga.  

Elevers delaktighet vid grupparbete 

Grupparbete möjliggör elevinteraktion, men ändå drar sig många lärare för att använda 
grupparbete som arbetssätt, dels då många lärare saknar kunskap om arbetsformen och dels 
att det upplevs att arbetssättet skapar grupprocesser som är svåra att hantera (Gillies & Boyle, 
2010; Granström, 2007). Klassrumssamtal spelar en viktig roll i elevernas lärande och 
utveckling, och därför behövs undervisning i samtalsdiskussioner för att lära sig hur man 
med ömsesidig respekt interagerar med andra elever. Det handlar om att lära sig att lyssna 
och prata, att ta del av relevant information, acceptera utmaningar samt sträva efter 
överenskommelser om påståenden (Mercer, 2008). Genom att interagera med andra lär sig 
elever att fråga, dela med sig av idéer, klargöra skillnader och utveckla förståelse. De lär sig 
att använda språket för att förklara problem som i sin tur hjälper dem att utveckla nya sätt 
att tänka på (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2018).  

Grupparbete handlar om samarbete, men samarbete uppstår sällan spontant hos elever 
och därmed behöver eleverna stöd i hur man samarbetar. Klassrum präglas idag av stor 
heterogenitet då elever med olika sociala, kulturella och kunskapsmässiga förmågor möts 
samtidigt som eleverna har olika ambition och ansvarstaganden gällande uppgiften, arbetet 
och den sociala interaktionen, vilket ska hanteras av läraren (Forslund Frykedal, 2008). 
Inför samarbete behövs förberedelse och därför kan det finnas ett behov av att läraren 
förklarar varför och hur man samarbetar för att eleverna ska förstå samarbetets användbarhet 
(Buchs & Butera, 2015). Genom att målmedvetet träna på olika samarbetsregler och 
färdigheter som är relevanta för en given uppgift har studier visat att elevernas interaktioner 
utvecklas genom att bli mer konstruktiva och därmed lett till ett förbättrat lärande (ibid; 
Terwel, Gillies, van den Eeden & Hoek, 2001). 
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Grupparbete är således ett pedagogiskt arbetssätt som tar hänsyn både till elevernas 
kunskapsresultat och sociala utveckling (Forslund Frykedal, 2018). Elevers syn på 
grupparbete har undersökts i flera studier i svensk kontext (Forslund Frykedal, 2008; Lofors 
Nyblom 2009; Hammar Chiriac & Granström, 2012), och gemensamma drag i de tre olika 
studierna, trots olika utgångspunkter, är lärarens roll och de ramar och förutsättningar som 
läraren skapar. Forslund Frykedals (2008) studie visade att elever med hög ambition upplevde 
svårigheter med det ömsesidiga beroendet i gruppen och att eleverna i grupperna var mer 
inriktade på att strukturera sin arbetssituation samt skapa och vårda sociala relationer, vilket 
ledde till att lärandet kom i bakgrunden. Aspekter som påverkade hur grupparbetet 
konstruerades var interaktion, uppgift, slutprodukt, upplevt beroende samt ansvar över 
gruppsammansättning (ibid.).    

Interaktionen mellan gruppmedlemmar betonas också i andra studier. Rajala, Hilppö & 
Lipponen (2012) har i en studie undersökt vilka samtal som förekommer mellan elever i 
klassrummet. I undersökningen, framkom att utforskande samtal av både inkluderande och 
exkluderande karaktär förekommer. Utforskande samtal kan definieras som ”att man tänker 
högt tillsammans med andra”, vilket innebär att eleverna initierar, utmanar och hjälps åt att 
formulera motiveringar för att tillsammans nå en förståelse (ibid; Littleton, Mercer, Dawes, 
Wegerif & Sams, 2005). Utforskande samtal kan anses vara inkluderande om varje deltagare 
bidrar till att föra samtalet framåt, exempelvis genom att ställa frågor och komma med nya 
initiativ som bemöts av övriga deltagare och på så vis utveckla det aktuella ämnet (Rajala et 
al, 2012). 

Hammar Chiriac och Granström (2012) genomförde en intervjustudie med sex 
fokusgrupper i syfte att ta reda på elevernas erfarenheter och uppfattningar om högkvalitativt 
respektive lågkvalitativt grupparbete i skolan. Sex olika aspekter som bidrar till ett 
högkvalitativt grupparbete kunde härledas ur fokus-gruppernas intervjuer; den viktigaste 
aspekten var lärarens roll och inställning under grupparbetet, de övriga handlade om de ramar 
och förutsättningar läraren skapat. Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet kan således 
ses som nyckeln till ett framgångsrikt grupparbete (ibid.). Slutsatser som kan dras av dessa 
studier är att om ramarna är otydliga och ansvaret för grupparbetet överlåts till eleverna 
hamnar lärandet i bakgrunden; centralt blir snarare interaktionen och förhandlande om 
positioner i gruppen. Lärarens pedagogiska ledarskap är centralt och eleverna önskar att 
läraren strukturerar och coachar för att grupparbetet ska fungera. Av tidigare studier kan 
därmed slutsatser dras att undervisning i både samtalsdiskussioner och samarbete krävs för 
att elevernas interaktioner vid grupparbete ska leda till utveckling av elevers kunskaper och 
sociala förmåga (Mercer, 2008; Buchs & Butera, 2015). Då tydliga ramar runt grupparbete 
efterfrågas av eleverna kan strukturer fungera som verktyg för eleverna samtidigt som de 
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inger en trygghet i hur arbetet ska genomföras (Hammar Chiriac & Granström, 2012; 
Forslund Frykedal, 2008). 

Kooperativt lärande och elevers delaktighet vid grupparbete 

Kooperativt lärande anses vara ett arbetssätt som tar fasta på det som framkommer i 
studierna ovan (Forslund Frykedal, 2008; Lofors Nyblom 2009; Hammar Chiriac & 
Granström, 2012), att undervisningen struktureras utifrån samarbete i små heterogent 
sammansatta grupper som stimulerar samtalsutbyte mellan gruppens deltagare samt där ett 
ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna finns (Baines, Blatchford & Kutnick, 2008, 
Gröning, 2006; Johnson & Johnson, 2014). Kooperativt lärande är ett brett 
forskningsområde; kognitivt inriktad forskning fokuserar på frågan om elevsamarbete i 
smågrupper är mer effektiv än annan undervisningsmetod, medan de sociokulturellt baserade 
studierna fokuserat på elevernas interaktiva samspel och lärandet som förhandlingsprocess 
(Gröning, 2006). Kognitivt baserade experimentella studier med för- och eftertest där 
effekter av olika undervisningsinterventioner undersökts har tagit ett stort utrymme i 
forskningen kring kooperativt lärande (ibid.).  

Det finns en dokumenterad effekt på elevers kunskapsresultat i flera ämnen samt på 
elevers sociala utveckling gällande kooperativt lärande (Almqvist et al, 2015; Roseth, Johnson 
& Johnson, 2008). Roseth et al (2008) har genomfört en metaanalys av 148 studier som 
jämfört kooperativt, tävlingsinriktat respektive individuellt förhållningssätt och av resultaten 
framgår att kooperativt lärande medför högre prestationer och mer positiva kamratrelationer 
än tävlingsinriktade eller individuella förhållningssätt. Dessutom indikerade resultaten att det 
var de goda kamratrelationerna som ledde till de förbättrade skolresultaten (ibid.). I 
Hensvolds (2006) forskningsöversikt över elevaktiva arbetsformer har flera internationella 
studier visat samstämmiga resultat om att elever vinner både kunskapsmässigt och socialt 
genom kooperativa arbetssätt. Dock visar resultaten att det är de lågpresterande eleverna och 
elever från akademiskt svaga familjer som är de största vinnarna. Dessutom framkommer 
tydliga samband mellan elevens resultat och hur eleven bemöts av läraren (ibid.).  

Det finns få nyare studier där elevgrupper som arbetar genom kooperativt lärande 
studeras, men ett flertal kvalitativa studier har dock  genomförts där det bland annat 
framkommer att läraren är betydelsefull och spelar en nyckelroll vid grupparbete inom 
kooperativt lärande (Gillies, Ashman & Terwel, 2008). Genom kooperativt lärande skapas 
många möjligheter för läraren att modellera ett hjälpande beteende som eleverna i sin tur kan 
använda sig av i sina interaktioner med varandra för att underlätta diskussioner och att ett 
lärande ska uppstå (ibid.). I en studie av Forslund Frykedal & Hammar Chiriac (2018) 
framkommer dessutom att elevernas inkluderande och samarbetsprocesser främjas genom 
ett aktivt deltagande i diskussioner runt arbetsstrukturer och uppgifter. Resultaten visar att 
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det är viktigt att låta eleverna ta ansvar för sina inlärningsprocesser både på individnivå och 
gruppnivå då det leder till ett större ansvar för gruppens kollektiva arbete och att lärare med 
en auktoritär roll hindrar elevernas möjligheter till samarbete (ibid.).  

En studie av Gillies (2006) visar också att när lärare går från helklassundervisning till att 
undervisa i kooperativt lärande ändras deras sätt att tala till eleverna. I det traditionella 
klassrummet uppfattas lärare ofta som opersonliga och auktoritära och den interaktion som 
förekommer till eleverna utgörs till stor del av att besvara lärarens frågor. Gillies (2006) fann 
att lärare i det kooperativa klassrummet rör sig mer i klassrummet, ger ofta ett specifikt stöd 
till eleverna samt interagerar med eleverna på ett mer engagerande och positivt sätt än lärare 
som arbetar med mindre strukturerade grupparbeten. Interaktionen skiljer sig bland annat 
genom att läraren ger färre tillsägelser samt använder en mjukare, vänligare och mer personlig 
ton (ibid.). Vidare i studien framkommer att elever som arbetar i kooperativa grupper 
påverkas av lärarens agerande och har en mer positiv inställning till att hjälpa sina kamrater 
än elever som arbetar i små grupper som inte anses vara kooperativa. Det visar sig bland 
annat genom att eleverna ger fler vidareutvecklingar av sina svar samt fler korta svar som 
leder till främjande av förståelse hos eleverna och det som är avgörande för hur eleverna 
interagerar med varandra är uppgiftens struktur (ibid.; Gillies, 2003). Studier visar att 
förmågor som att hjälpa och be om hjälp, framför allt förklaringar bidrar till elevernas lärande 
(Ross, 2008; Webb, 2008). Förklaringar ger möjlighet att både observera och modellera 
förståelsen och därav utvecklas lärande hos både den som ber om hjälp och den som erbjuder 
hjälp. För de elever som som saknar vissa förmågor behövs kompletterande träning för att 
på så vis öka sin delaktighet vid grupparbetet (ibid.). 

Vid grupparbete är gruppsammansättningen viktig och enligt Gillies (2003) anses 
heterogena grupper mer fördelaktiga, till skillnad mot homogena grupper. Elever i 
svårigheter kan lyssna på förklaringar från mer högpresterande elever och på så vis utveckla 
sitt lärande samtidigt som elever med högre utvecklade förmågor blir tvungna att använda 
ord och uttryck som i sin tur befäster och vidareutvecklar deras egna kunskaper (ibid; 
Forslund Frykedal, 2008). Heterogena grupper förespråkas inom kooperativt lärande och 
torde därför passa den mångfald som går att finna i dagens klassrum. 

Sammanfattningsvis, visar tidigare forskning på betydelsen av särskilda aspekter när 
kooperativt lärande används, såsom lärares stöd och förutsättningar för stödjande interaktion 
mellan elever. Ytterligare undersökningar runt arbetssättet kooperativt lärande krävs dock då 
det fortfarande finns obesvarade frågor om vad det är som bidrar till elevers 
kunskapsutveckling samt hur de sociala behoven hos varje elev kan mötas (Gillies et al, 2008). 
Genom att i denna studie studera elevers delaktighet vid grupparbete inom kooperativt 
lärande hoppas vi kunna bidra till den forskning som redan finns inom området. 
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Sammanfattning 

Läsförståelseundervisning i svensk kontext tycks således ha bestått av en individuell och 
kvantitativ läsning där mycket ansvar lagts på eleven själv att förstå texter (Reichenberg, 2012; 
Ewald, 2007; Westlund, 2013) och möjligheten till samtal om text och textförståelse varit få 
(Eckeskog, 2013). Samtalets roll för en fördjupad textförståelse har lyfts fram (Tengberg, 
2011; Schmidl, 2008; Aslpund, 2011) och därav först intresse till att studera läsförståelse i 
arbetsformer som fokuserar på möjligheten till samarbete och samtal. Samarbetsformer som 
möjliggör samtal har visat sig vara betydesefulla för möjligheten till elevers delaktighet och 
känsla av att vara inkluderad (Forslund Frykedal & Chirac Hammar, 2018; Mercer, 2008; 
Hensvold, 2006). Det finns dock utmaningar med samtal; samtal kan vara både exkluderande 
respektive inkluderande (Rajala et al, 2012) samt utveckla elevers läsförståelse respektive 
stangnera elevers läsförståeleutveckling (Schmidl, 2008; Asplund, 2011; Tengberg, 2011). 
Både elever och lärare uppger att ett grupparbete medför flera olika utmaningar; alla elever 
upplever inte grupparbete på ett positivt sätt (Forslund, Frykedal, 2008; Hammar Chiriac & 
Granström, 2012) och lärare upplever utmaningar med att skapa fungerande grupper, 
okunskap om grupprocesser, svårigheter med att hitta motiverande uppgifter samt att 
bedöma det lärande som sker i gruppen (Gillies & Boyle, 2010). Sammantaget visar fler 
interventionsstudier att kooperativt lärande har effekt på elevers läsförståelse (Puzio & 
Colby, 2013; Flores & Duran, 2016) medan andra inte har visat statistiskt säkerställd effekt 
på läsförståelse men däremot på motivation och attityd till läsning (Güngör & Ün Açikgöz, 
2006; Shabaan, 2006). Att arbeta med kooperativt lärande och läsförståelse tycks således vara 
en möjlig väg där eleven får utveckla både sociala förmågor och sitt lärande, samtidigt som 
det innebär flera utmaningar för både elever och lärare. Studierna som genomförts har 
framför allt varit av experimentell design när man undersökt effekterna av arbetssättet, det 
finns därför ett behov att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt för att undersöka vad som 
sker i samspelet mellan eleverna och hur läsförståelse möjliggörs i ett strukturerat 
gruppsamtal. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv  

Denna studie fokuserar på vilka möjligheter och hinder som erbjuds elever genom 
arbetssättet kooperativt lärande och därför förefaller det sociokulturella perspektivet på 
lärande vara ett naturligt val. En grundläggande princip inom sociokulturellt perspektiv är att 
mänskliga handlingar och beteenden behöver förstås i ett större socialt och kulturellt 
sammanhang (Säljö, 2014). Människan ses som en kulturvarelse som samspelar och tänker 
tillsammans med andra i vardagliga aktiviteter, lärandet kan således inte reduceras till en fråga 
om enbart teknik eller metod (ibid.). Lärandet kan ske både på individnivå och på kollektiv 
nivå, beroende av både kulturella och historiska villkor. De kulturella omständigheterna vi 
lever i bestämmer vad, hur mycket vi lär oss och på vilket sätt lärandet sker och samspelet 
mellan kollektiv och individ är i fokus (ibid.). Kommunikation och interaktion mellan 
människor anses vara avgörande i lärandeprocesser, genom kommunikation skapas lärande 
och genom kommunikation förs lärande vidare (Säljö, 2014). Tänkande antas även vara en 
kollektiv process, något som kan ske mellan människor, och inte bara ske inom den enskilde 
individen (ibid.). Vidare menar Säljö (2014) att tänkandet produceras i samtalet, såväl inom 
som mellan individer, och en gemensam förståelse uppstår genom den språkliga 
kommunikationen. Således blir det viktigt att fokusera på elevers interaktion för att få syn på 
lärande som sker vid grupparbete. 

De resurser, språkliga som fysiska, som människan använder när hen förstår omvärlden 
kallas inom det sociokulturella perspektivet för redskap eller verktyg. Språket ses som ett 
kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap och framhålls som ett av de 
viktigaste redskapen (Säljö, 2014). Att utvecklas innebär att behärska de redskap för tänkande 
och problemlösning som utvecklats i den aktuella kontexten (Säljö, 2014; Nilholm, 2016) 
och Säljö (2014) menar att människans utveckling sker inom ramen för de interaktiva 
förutsättningar och utmaningar som omgivningen tillhandahåller (ibid.).  Säljö (2014) menar 
att det är genom deltagande i kommunikation som eleverna kan ta till sig nya sätt att tänka 
(ibid.) och därmed blir fokus på språk och samtal viktig.  

Inom sociokulturell teori används begreppet närmaste utvecklingszon (Vygotsky, 1978 i Säljö, 
2014) för att betrakta utveckling och lärande. Närmaste utvecklingszon definieras som 
avståndet mellan vad individen kan prestera ensam, utan stöd, och vad man kan prestera 
under en vuxen eller kamrats stöd där den mer kompetente leder den mindre kompetente 
(ibid.). Säljö (2014) menar att denna skillnad inte alltid är glasklar; en individ kan ha kunskap 
att som lyssnare kunna förstå och följa ett resonemang, men inte själv kan genomföra 
resonemanget på egen hand och hävdar att denna situation uppstår i exempelvis skolan. 
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Utvecklingszonen kan även ses som det området där individen är mottaglig för stöd och 
förklaringar. Detta kan ske genom språkligt stöd från en mer kompetent individ, men också 
genom att följa skriftliga instruktioner eller använda fysiska redskap (Säljö, 2014). En modell 
för att beskriva hur lärande fungerar är enligt Säljö (2014) att först exponeras individen för 
resonemang i gruppen, lär sig genomskåda resonemangen, blir förtrogna med dem och kan 
möjligen till sist genomföra dem på egen hand (ibid.). 

Säljö (2011) beskriver kunskap som något som finns mellan människor och utvecklas 
genom samspel mellan människor som gemensamt försöker hantera situationer och 
samordna sina perspektiv. Lärandet blir då inte en fråga om att inhämta fakta och kunskaper, 
utan individen blir delaktig i kunskapen genom argumentation och meningsbyte och att 
kunna föra samtal med pedagogiska syften blir då avgörande (ibid.). I samtalet får deltagarna 
tillgång till andras tolkningar och kognitiva ansträngningar och kan ta till sig nya sätt att tänka, 
resonera och handla; individerna formas till sociokulturella varelser och lär sig de interaktiva 
färdigheter som behövs i framtiden (Säljö, 2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir 
det då i aktuell studie centralt att studera samtalen och i synnerhet med fokus på hur elever 
skapar gemensam förståelse i dessa. För att ta del av elevernas perspektiv är även intervjuer 
med elever av intresse. Sålunda riktas i aktuell studie fokus på  hur eleverna agerar och 
samtalar med varandra  i grupper när de arbetar mot ett gemensamt mål, vilket är en av 
huvudprinciperna inom kooperativt lärande. Vår teoretiska utgångspunkt är därmed att 
lärande skapas genom språket och kommunikation, och därmed anses elevernas interaktion 
samt begreppet närmaste utvecklingszon vara avgörande i lärandeprocessen.  

Textrörlighet 

Att kunna förstå en text kräver att läsaren både kan utvinna den mening som författaren lagt 
i texten men också kunna interagera med texten (Bråten, 2008). För att fånga vad det kan 
innebära att vara deltagare och medskapare i texter har begreppet textrörlighet vuxit fram 
och begreppet avser att fånga hur läsare positionerar sig i relation till texten och dess innehåll 
(Liberg, af Geijerstam, Folkeryd, Bremholm, Hallesson & Holtz 2012). Läsaren kan befinna 
sig i ett intratextuellt förhållande till texten; både horisontellt på textytan och vertikalt in i 
textdjupet, och ett intertextuellt förhållande; att läsaren vidgar sammanhanget genom att röra 
sig ut från texten och in i andra texter eller erfarenheter för att använda dem för att fördjupa 
förståelsearbetet (Liberg, af Geijerstam, Wiksten Folkeryd, 2010).  

Textrörlighet innefattar elevers hela förhållningssätt till texter och grundar sig i hur 
eleverna talar om texter (Liberg et al 2006). En textbaserad rörlighet innebär att eleven kan 
kommentera innehåll och struktur i texten på en ytlig och/eller en djup nivå; genom 
exempelvis enstaka nedslag i texten eller generaliseringar och reflektion kring innehållet i 



 

  
   

21 

texten som helhet. En rörlighet utåt innebär att eleven kan associera till egna erfarenheter vid 
diskussionen kring en text och kan på så vis möjliggöra en sammankoppling mellan 
vardagskunskap och skolkunskap. Att kunna distansera sig från texten och diskutera den 
utifrån syfte, funktion och användare definieras som interaktiv rörlighet (Wiksten Folkeryd et 
al, 2006; Liberg et al 2010). Tidigare studier har pekat på att elever sällan talar om texters 
funktion och är således ovana vid detta, vilket kan tyda på att det i skolan ges litet utrymme 
för en interaktiv rörlighet vid textsamtal (Liberg et al, 2012). Wiksten Folkeryd et al (2006) 
poängterar dock att det inte finns en textrörlighet som är bättre än en annan, utan att det 
snarare handlar om att kunna vara textrörlig; att kunna variera olika sätt att tala om texter 
beroende på textens syfte och uppgift. En textrörlig elev ses som en aktiv medskapare till 
textens budskap och kan ta med sig erfarenheter från textarbetet till andra sammanhang, 
medan en elev som inte är textrörlig betraktar texten som en auktoritet och håller sig till fakta 
som kan diskuteras i texten (ibid.). 

Begreppet textrörlighet kan sålunda användas för att undersöka elevernas förståelse för 
och relation till texter. Att analysera elevers samtal om texter med utgångspunkt i begreppet 
textrörlighet torde även kunna påvisa vilka olika möjligheter eleverna ges att tala om texter i 
undervisningen. I aktuell studie har därför begreppet textrörlighet valts som analysverktyg 
och tolkningsverktyg.  
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Syfte och frågeställningar 

Samtalet har en stor betydelse ur ett sociokulturellt perspektiv då lärande anses ske i samspel 
mellan kollektiv och individ; lärandet sker på kollektiv nivå och inom detta sker även ett 
lärande och en utveckling på individuell nivå (Säljö, 2014). Tidigare forskning pekar på att då 
eleverna ska arbeta tillsammans har ett tydligt pedagogiskt ledarskap tillsammans med tydliga 
ramar under arbetets gång varit viktigt för att ett lärande skall ske (Forslund Frykedal, 2008; 
Hammar Chiriac & Granström, 2012). Kooperativt lärande är ett exempel på ett arbetssätt 
som utförs i samarbetspar eller grupper med tydlig struktur och tidigare effektstudier har 
visat på goda resultat gällande elevers läsförståelse (Flores & Duran, 2016). Att arbeta med 
läsförståelsen genom kooperativt lärande kan möjligen vara ett sätt att möta både elevernas 
kunskapsutveckling och sociala utveckling, dock  saknas studier som fokuserar på vad som 
sker i samspelet mellan elever och mellan elever och lärare när läsförståelsearbetet sker 
genom arbetssättet kooperativt lärande. Syftet med följande studie är således att undersöka 
vilka möjligheter som ges genom kooperativt lärande både gällande elevers läsförståelse och 
delaktighet i grupparbete vilket undersöks med följande frågeställningar: 
 

1) Vilka möjligheter skapas för elevers läsförståelse i arbetssättet kooperativt lärande? 
a) Vilka sätt att förhålla sig till texter i relation till textrörlighet synliggörs i 

elevsamtalen? 
b) Vilka sätt att förhålla sig till texter i relation till textrörlighet synliggörs i de 

lärarledda textsamtalen? 
 

2) Vilka hinder och möjligheter skapas för elevers delaktighet i grupparbete genom 
arbetssättet kooperativt lärande? 
a) Vad kännetecknar lyckade sekvenser av grupparbete? 
b) Vad kännetecknar sekvenser som inte uppfyller kriterier för lyckade sekvenser av 

grupparbete?  
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Metod 

För att undersöka vilka möjligheter som ges när läsförståelsearbetet sker genom kooperativt 
lärande behöver forskaren vara på plats och studera samspelet mellan eleverna när arbetet 
pågår. Då studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, där lärande anses ske 
i en specifik kontext, bör lärandet således analyseras i relation till kontexten. För att uppnå 
studiens syfte har empirin samlas in genom videoobservationer. Videoobservationerna 
kompletterades med elevintervjuer i syfte att ta del av elevernas egen upplevelse av 
grupparbete.   

Metod för datainsamling  

I aktuell studie har videoobservation använts som huvudsaklig metod. I pedagogiska 
sammanhang kan en observation definieras som en uppmärksam iakttagelse; att 
observatören fokuserar på att uppmärksamma sådant som är av pedagogisk betydelse 
(Bjørndal, 2005) och poängen är att få möjlighet att observera skeenden som de normalt 
inträffar i den naturliga miljön (Denscombe, 2014). En observatör är beroende av att kunna 
registrera information kontinuerligt under observationen för att sedermera kunna återge de 
skeenden och händelser som observerats (Bjørndal, 2005). Detta kan ske exempelvis genom 
anteckningar, ljud- eller bildinspelningar. Videoobservationens fördelar är att observationen 
konserveras; observatörens minne blir ej en begränsning för materialet, samt att en mängd 
detaljer i skeenden bevaras så att en mer ingående och djup förståelse av komplicerade 
samspel kan skapas (Bjørndal, 2005). Dock är en inspelning inte en kopia av verkligheten 
utan endast en representation och ett begränsat och färgat urval av en pedagogisk situation 
(ibid.). Observatören styr insamlingen av data genom exempelvis placering av kamera, vad 
som filmas och hur det sker och genom att viss data lyfts fram hamnar annan data i 
bakgrunden (ibid.). Det är således inte möjligt att få med kontexten som helhet även om 
videoobservation används som metod. Det finns även risk för att en videokamera påverkar 
en situation starkare än exempelvis en diktafon och observatören bör sträva efter att 
minimera denna påverkan (Bjørndal, 2005).  

För att få en djupare förståelse av och en bild av hur eleverna upplevde 
undervisningssituationen genomfördes även kortare intervjuer med de elever som blivit 
filmade. En intervju ses i denna undersökning som ett komplement till observationen och 
genomförs för att få en förståelse för den intervjuades perspektiv och upplevelse samt 
möjliggör ett upptäckande av detaljer som annars skulle kunna ha förbisetts om endast en 
observation använts (Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuer kan ha olika 
grader av strukturer och i denna undersökning har semistrukturerade intervjuer använts, där 
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man utgått från i förväg förberedda frågor med möjlighet att följa upp elevernas svar med 
följdfrågor. Korta och enkla frågor konstruerades med syfte att få så långa intervjusvar som 
möjligt (se bilaga 1) (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkman (2014) betonar att en 
intervju är dock inte en dialog mellan två jämlika parter, utan rymmer en maktasymmetri 
mellan intervjuaren och den intervjuade, och det finns därmed en risk att den intervjuade, 
mer eller mindre medvetet, uttrycker det hen tror att intervjuaren vill höra (ibid.). Detta 
förhållande mellan intervjuare och den intervjuade är särskilt viktig att beakta vid intervjuer 
med barn. Därför har vi visat särskild hänsyn och nyfikenhet inför elevernas upplevelser och 
inte värderat deras svar. 

Urval 

För att uppnå studiens syfte behövde läraren vara införstådd med arbetssättet kooperativt 
lärande och då studien är en del av forskningsprojektet ”Inkludering genom lärande i grupp” 
förmedlades kontakten med skolan via forskare vid Uppsala universitet. Skolan har tidigare 
anmält sitt intresse för att delta i studien och lärarna har fått utbildning i kooperativt lärande. 
Urvalet i studien kan därmed definieras som bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014), vilket 
innebär att urvalet består av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren och 
som brukar användas när forskaren har en begränsad tid för sin undersökning (ibid., Bryman, 
2011). Kontakt togs via mail med en av lärarna som undervisar i åk 6 med en förfrågan om 
att delta även i aktuell studie. Läraren tackade ja till att delta, varefter samtyckesbrev delades 
ut till samtliga 30 elever i klassen varav 20 elever gav sitt samtyckte till att delta. 

Genomförande 

Vid observationerna har båda författarna till studien deltagit. Observationerna har skett vid 
fem lektioner i klassens ordinarie klassrum fördelade över fyra veckor. Vid 
observationstillfällen har författarna haft möjlighet att prata med läraren för att höra om 
praktiska saker eller om något har behövts förtydligas. 
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Tabell 1. Översikt över filmade lektioner 

Lektion Text Arbetssätt Tid Elevintervju Antal 
kameror 

Antal 
diktafoner 

Lektion 
1 

”Det osynliga barnet” Lärpar 53 min Nej 1 2 

Lektion 
2 

”Det osynliga barnet” Grupp 46 min Ja 1 1 

Lektion 
3 

”Det osynliga barnet” Lärpar 
Samt 
grupp 

53 min Ja 2 2 

Lektion 
4 

”Den osynliga flickan” Grupp 49 min Ja 2 1 

Lektion 
5 

”Den osynliga flickan” Lärpar 35 min Nej 2 2 

 
Som framgår av tabell 1 har möjligheterna till observationerna sett något olika ut då 

tillgång till tekniska hjälpmedel har varierat. Vid det första tillfället ansvarade en observatör 
för att göra fältanteckningar och den andra observatören filmade. Tolkningen av händelser 
kan skilja sig från observatör till observatör, det är därför av stor vikt att observatören redan 
under observationen skiljer mellan vad hen ser och vad hen tolkar (Bjørndal, 2005), redan 
under observationen har vi därför använt oss av ett enkelt observationsprotokoll (bilaga 2) 
som skiljer mellan reflektion och det som sker. Vid början av varje lektion var kameran 
placerad på ett stativ längst bak i klassrummet. När arbetet i smågrupper startade togs 
kameran bort från stativet och observatören gick runt och filmade. Trots att en kamera 
monterad på ett stativ påverkar samspelet mindre än en handkamera (Bjørndal, 2005), 
behövde vi gå närmare eleverna för att fånga upp ljudet bättre. För att få bättre kvalitet på 
ljudet kompletterades filminspelningen med diktafoner.  

Vid lektionstillfälle 2, 3 och 4 har de elever som filmades följts upp med en individuell 
intervju för att få del av elevens egen upplevelse av lektionen. Totalt genomfördes 20 
elevintervjuer.  

Material, kontext och deltagare 

Observationerna har genomförts i klass 6 och samma lärare undervisade vid samtliga fem 
inspelade lektioner. Skola, lärare och klass presenteras under fiktivt namn för att skydda 
deltagarnas identiteter. 

Den undersökta skolan ligger centralt placerad i en mellanstor stad. Läraren har 13 års  
erfarenhet av undervisning och har undervisat klassen i två år. Läraren har arbetat med 
arbetssättet kooperativt lärande i cirka ett år. Klassen består av 30 elever, varav 20 elever 
lämnat samtycke till att delta i studien. 



 

  
   

26 

Lektionerna som filmades berörde läsförståelse och bestod av övningar med 
utgångspunkt i arbetssättet kooperativt lärande där eleverna arbetade i par eller i grupp.  
Lektionerna behandlade olika typer av uppgifter kring två texter – ”Berättelsen om det 
osynliga barnet” av Tove Jansson (1962) (lektion 1, 2 och 3) och ”Den osynliga flickan” av 
Deborah Ellis (2002) (lektion 4 och 5). Uppgifterna var inspirerade utifrån tidigare forskning 
om metoden reciprok undervisning (Palinscar & Brown, 1984; Reichenberg & Lundberg, 
2013) som tidigare fått stor spridning i svenska klassrum genom projektet ”En läsande klass” 
(2018). Uppgifterna handlade om att förutspå vad texten skulle handla om, att reda ut 
oklarheter genom att diskutera enskilda ord och uttryck samt besvara frågor kring texterna 
och även sammanfatta vad texterna handlar om. Textarbetet har skett antingen på detaljnivå, 
då eleverna ombads att diskutera enskilda ord och uttryck, eller på en mer övergripande nivå 
i relation till texterna, där eleverna ombads diskutera texten som helhet genom att exempelvis 
använda stödfrågor. Uppgifterna var strukturerade utifrån arbetssättet kooperativt lärande 
där eleverna var indelade i heterogena lärpar och lärgrupper. Vid uppgifterna betonade 
läraren vikten av samarbete och färdigheter att arbeta i grupp. I uppgifterna fanns ett 
gemensamt mål och läraren avslutade uppgifterna med en gemensam redovisning för att 
tillförsäkra eget ansvar. Dessutom fanns olika strukturer, som till exempel rollfördelning i 
grupperna, för att tillförsäkra eget ansvar. Dessa strukturer fanns dock i varierade grad i de 
olika uppgifterna. 

Databearbetning och analysmetod 

Observationsunderlaget består av totalt 324 minuters film fördelade över fem olika lektioner, 
vilket har resulterat i 20 elevsamtal som förts i grupp eller par samt 8 lärarledda samtal. Alla 
samtal har transkriberats och sedan lästs igenom flera gånger. Delar av materialet har sedan 
analyserats utefter två olika utgångspunkter: (a) olika förhållningssätt till texter i samtalet; 
samt (b) elevers delaktighet i grupparbete. Förhållningssätt till texter i elevsamtalen och de 
lärarledda samtalen har undersökts med hjälp av begreppet textrörlighet (Wiksten Folkeryd 
et al, 2006). Elevers delaktighet i grupparbete har undersökts med hjälp av fastställda kriterier 
från tidigare forskning (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2018; Gillies, 2003; Gillies, 
2006; Rajala et al, 2012; Mercer, 2008; Littleton et al, 2005; Gillies et al, 2008).  

Olika sätt att förhålla sig till texter 

I ett textsamtal kan elevers förhållningssätt till texterna synliggöras genom att använda 
begreppet textrörlighet (Wiksten Folkeryd et al 2006). Begreppet textrörlighet berör elevers 
hela förhållningssätt till textanvändning och textproduktion. Varierande krav ställs på elevers 
textrörlighet beroende på text och uppgift och Wiksten Folkeryd et al (2006) menar att om 
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elever ges möjlighet att utveckla de olika typerna av textrörlighet kan texterna fungera som 
redskap för lärandet (ibid). De textsamtal som analyserats och kodats med hjälp av begreppet 
textrörlighet är de samtal som genomförts i samband med textläsningen, samtal som 
uteslutits från analysen är de samtal som skett innan texten lästs där eleverna ska försöka 
förutspå vad texten ska handla om. Totalt 20 samtal ingår i analysen, varav 13 är elevledda 
och 7 är lärarledda samtal. De analyserade samtalen uppgår till 80 minuter, varav elevsamtalen 
51 minuter och de lärarledda samtalen 29 minuter. De elevledda samtalen har vid vissa 
lektioner spelats in i flera grupper samtidigt, vilket framgår av tabell 2, därav ett större antal 
elevledda samtal i analysen.  
Tabell 2. Antal analyserade elevsamtal per tillfälle samt struktur på samtalet 

Lektion Antal analyserade samtal Struktur 

Lektion 1: samtalstillfälle 1 3 Lärpar 

Lektion 2: samtalstillfälle 1 1 Grupp om 4 elever 

Lektion 2: samtalstillfälle 2 1 Grupp om 4 elever 

Lektion 3: samtalstillfälle 1 3 Lärpar 

Lektion 3: samtalstillfälle 2 1 Grupp om 4 elever 

Lektion 5: samtalstillfälle 1 2 Lärpar 

Lektion 5: samtalstillfälle 2 2 Lärpar 

 
Samtalen har delats upp i sekvenser när några bidrag innehöll samma tema, exempel på 

detta är när eleverna  diskuterar betydelsen av ett och samma ord eller diskuterar en textfråga  
(Wells, 1996). Varje bidrag i samtalssekvenserna har sedan kodats i kategorierna textbaserad 
rörlighet, rörlighet utåt samt interaktiv rörlighet (Wiksten Folkeryd et al, 2006). Bidragen i 
textbaserad rörlighet har sedan kategoriserats vidare i ytlig textbaserad rörlighet respektive djup 
textbaserad rörlighet. En textbaserad rörlighet innebär att eleven befinner sig i texten på ord-, 
sats- eller heltextnivå. Att göra enstaka nedslag i texten genom att plocka ut enskilda fakta 
eller memorera vissa delar ur texten visar på en ytlig textbaserad rörlighet, vilket i materialet 
exemplifieras av uttalanden som ”För mamman till exempel bäddade in henne och sa till henne att hon 
kunde fråga henne vad som helst”. En djup textbaserad rörlighet visar en elev som gör 
sammanfattningar genom att till exempel kunna hänvisa till textens kärna eller gör vissa 
inferenser eller tolkningar (ibid.). En djup textbaserad rörlighet blir även synlig  när eleven 
distanserar sig från texten, granskar den kritiskt och ger uttryck för självständiga åsikter om 
texten. Yttranden i textsamtalen som har kategoriserats som djup textbaserad rörlighet är 
exempelvis ”Just det och det gjorde ingenting att den hade ramlat där. Hon kände att det var ok att göra 
fel. Ingen blev arg på henne, och därför så kände hon sig tryggare.” En rörlighet utåt blir synlig när elev 
associerar till egna erfarenheter och tankar runt en text, vilket kan innebära både associationer 
till en vardaglig kunskap men också en sammankoppling mellan vardagskunskap och 
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skolkunskap. Yttranden som ”tänk om man skulle va osynlig” har kategoriserats som rörlighet 
utåt. En interaktiv rörlighet innebär att man kan diskutera texten i relation till dess syfte och 
användare, till exempel uttrycka medvetenhet om textens funktion och genre (ibid.; Liberg 
et al 2010). 

De yttranden som rör sig mellan de olika nivåerna i ett och samma yttrande har även 
noterats som ”rör sig mellan nivåer”. De yttranden som skulle kunna höra till två kategorier 
har förts upp i en egen kolumn; ”går ej att bedöma”. Yttrande som ej kodats är yttranden 
som rör själva organiserandet av uppgiften som t ex ”jag har ingen penna”, ”ska vi ta nästa?” 
likaså yttranden som ”vad sa du?” eller ”Jag vet inte”. Alla bidragen räknades och 
sammanställdes per samtal, totalt 175 bidrag har kodats i de lärarledda samtalen och totalt 
228 i de elevledda samtalen. 

Delaktighet i grupparbete 

Efter genomläsning av hela materialet ett flertal gånger valdes 11 elevsamtal ut för en djupare 
analys för att undersöka elevers möjlighet till delaktighet i grupparbete. Samtalen har delats 
upp i sekvenser där elevernas yttranden innehöll samma tema  (Wells, 1996). De samtal som 
valts bort har antingen inte spelats in i sin helhet, dvs från början till slut, eller spelats in 
under den första lektionen, då vissa elever uppfattades vara besvärade av kameran och därför 
fick svårt att fokusera på den givna uppgiften. Alla de analyserade elevsamtalen är sålunda 
hämtade från lektion två, tre, fyra och fem, vilket framgår av tabell 3. De analyserade samtalen 
uppgår till 73 minuter. 
Tabell 3. De 11 analyserade elevsamtalen med gruppstruktur 

Lektion Antal analyserade 

elevsamtal 

Gruppstruktur Antal elevintervjuer 

Lektion 2 2 Grupp med fyra elever 8 

Lektion 3 2 Grupp med fyra elever 8 

Lektion 4 3 Grupp med fyra elever 4 

Lektion 5 4 Lärpar 0 

I samband med lektion två, tre och fyra har en kort elevintervju genomförts för att ta reda 
på hur eleverna upplevt arbetet i grupp. Totalt genomfördes 20 korta elevintervjuer med 14 
olika elever, vilket betyder att sex elever intervjuades vid två tillfällen. 

Efter transkriberingen och genomläsningen av elevsamtalen formulerades kriterier för 
lyckade sekvenser av grupparbeten utifrån tidigare forskning om elevinteraktion som 
utvecklar elevers lärande och sociala förmåga. Det som genom forskning visat sig 
betydelsefullt vid elevinteraktion är bland annat att eleverna delar med sig av idéer, lyssnar 
på varandra, att de tillsammans hjälps åt att nå en förståelse samt kan enas runt uppgiften 
(Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2018; Gillies, 2003; Gillies, 2006; Mercer, 2008). 
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Möjligheten till detta sker i utforskande samtal där eleverna tillsammans tillåts tänka högt 
med andra (Littleton et al, 2005; Rajala et al, 2012). Det är genom elevernas egna förklaringar 
som förståelse både kan observeras och modelleras och därmed utveckla lärande hos alla 
elever (Gillies et al, 2008).  De formulerade kriterierna innefattade därmed: (a) alla i 
gruppen/paret är engagerade och allas bidrag godtas; (b) uppgiften slutförs. Ett exempel som 
visar att alla i gruppen är engagerade (kriterium a) är att alla i gruppen yttrar sig samt att elever 
lyssnar på varandra. Ett exempel på att uppgiften slutförs (kriterium b) är att gruppen/paret 
gemensamt kommer överens om ett svar. 

Vid bearbetning och analys av de kategoriserade sekvenserna har en kvalitativ metod 
använts, vilket innebär att man söker skapa mening ur en mängd data för att kunna skilja ur 
det som är betydelsefullt samt upptäcka betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg, 2015). 
Ett induktivt angreppssätt har använts, vilket innebär att man utifrån det insamlade materialet 
söker både likheter och skillnader och på så vis upptäcker mönster och formulerar eventuella 
förklaringar till dessa mönster (Kvale & Brinkmann, 2014). Transkriberingarna genomlästes 
i syfte att urskilja gemensamma karaktäristika i sekvenserna, dessa resulterade i kategorier. 
Kategorierna benämndes struktur, lärarstöd, talutrymme, lyssna på varandra samt att hjälpa 
och be om hjälp. 

Validitet och tillförlitlighet 

Validitet handlar om huruvida den valda metoden undersöker det som avses att undersöka 
(Kvale & Brinkmann, 2014; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). 
Processerna i en observation är komplexa och berör bland annat hur forskaren filtrerar och 
tolkar det som sker (Bjørndal, 2005). Vad som filtreras bort respektive inte filtreras bort är 
beroende av vad observatören är motiverad att veta, men också observatörens behov och 
aktuella mående (ibid.). Tolkningen av händelser kan skilja sig från observatör till observatör, 
det är därför av stor vikt att observatören redan under observationen skiljer mellan vad hen 
ser och vad hen tolkar (Bjørndal, 2005). I den aktuella studien har därför ett enkelt 
observationsprotokoll (bilaga 2) som skiljer mellan reflektion och det som sker använts som 
komplement till videoobservationen. Efter varje observationstillfälle har vi därför avsatt tid 
till att gemensamt reflektera över observationen samt sett till att båda forskarna har tillgång 
till samma material. 

 Även det faktum att observationerna kompletterades med elevintervjuer har bidragit till 
en mer fullständig bild. Att kombinera data från metoder som kompletterar varandra ger en 
mer omfattande bild än vad som skulle vara möjligt med endast en metod och ett 
forskningsämne kan förstås bättre genom att betrakta det ur mer än ett perspektiv 
(Denscombe, 2014). Vid intervjuerna användes förberedda frågor (se bilaga 2), men vid 
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intervjuerna ställdes även följdfrågor för att få eleven att vidarutveckla sina svar samt 
kontrollfrågor för att eleminiera fel och missförstånd. I en intervjusituation finns dock en 
maktasymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen och undersökningspersonen 
kan, mer eller mindre medvetet, uttrycka det forskaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Det är sålunda svårt att till fullo försäkra sig om fullständig validitet i en intervjusituation. 
För att stärka validiteten har i intervjun därför medvetet visats nyfikenhet för 
intervjupersonens egna upplevelser och åsikter, och svaren eller redogörelserna som 
intervjupersonen givit har heller inte värderats. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, kan definieras som hur noggrann forskaren är när olika 
datainsamlingsmetoder används och hög reliabilitet innebär frånvaro av osystematiska fel 
(Esaiasson et al, 2017). Inspelningen av samtalen var av god kvalitet och transkriberingen har 
skett efter en första genomlyssning av materialet då noteringar kring tonfall, pauser och i 
vissa fall kroppsspråk gjorts. Båda författarna till studien har varit delaktiga i transkribering, 
men har transkriberat olika avsnitt. Vid tveksamheter har transkriberingen sedan jämförts 
med respektive filmavsnitt eller ljudupptagning för att säkerställa transkriberingens 
korrekthet. Att transkribera är dock att transformera och ändra från en språklig form till en 
annan och en utskrift av en intervju eller ett samtal kan dessutom bli en fråga om tolkning 
beroende på hur noggrant transkriberingen skett (Kvale & Brinkmann, 2014). De steg som 
vidtogs vid transkriberingen i studien borde dock ha bidragit till att skapa en tillförlitligt bild 
av elevsamtalen.  

Reflektion över metoden  

Ett utmaning i vår studie har varit att fånga upp så långt det går det naturliga samspelet mellan 
eleverna. Användning av videokamera riskerar dock att påverka situationen starkare än andra 
tekniska hjälpmedel (Bjørndal, 2005), därför har vi under studiens gång prövat olika sätt att 
placera kameran i klassrummet för att minska denna påverkan. Å ena sidan har det varit 
viktigt att följa elevgrupper på närmare håll med hjälp av handkamera, men å andra sidan 
kunde vi som observatörer smälta in i miljön på ett bättre sätt  genom att använda stativet 
och på så vis minska påverkan.  

Ytterligare utmaningar vi upplevde i vår studie var kring situationen kring 
elevintervjuerna. Data insamlade under en intervju påverkas av den specifika kontexten och 
de individer som deltar (Denscombe, 2014). Vid intervjuerna användes endast diktafon då 
det ansågs påverka eleverna i mindre grad än vid användandet av videokamera. Tiden för 
elevintervjun har dock varit mycket knapp då eleverna haft en ny lektion i direkt anslutning 
till den som observerats. Tidspressen kan ha påverkat möjligheten att få ta del av elevernas 
åsikter, men en längre intervju var ej möjlig med hänsyn till elevernas behov av vila mellan 
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lektionerna. Det har dock varit viktigt att ta del av elevernas egna synpunkter på grupparbete, 
därför genomfördes intervjuerna trots att tidspress rådde.  

Etiska hänsynstaganden  

Etiska överväganden spelar en stor roll för forskningens kvalitet och en forskare behöver 
under hela processen ta beslut för att hitta en balans mellan olika intressen som alla är 
legitima, där värdet av ny kunskap måste ställas mot risken för individens eventuella 
integritetskränkning och behov av skydd mot insyn i privatlivet (Vetenskapsrådet, 
2017).  Grundläggande etiska frågor inom samhällsvetenskaplig forskning rör frivillighet, 
integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). Den som forskningen gäller ska 
vara informerad om att hen är föremål för forskning, ha fått information gällande studiens 
upplägg och syfte samt givit sitt samtycke till att delta i studien (Vetenskapsrådet, 
2017). Samtycke har delats ut till samtliga elevers vårdnadshavare varav 20 av eleverna 
lämnade sitt samtycke till att delta och att filmas vid lektionerna (se bilaga 3). 

Personuppgifterna från den enskilde individen ska behandlas med konfidentialitet och 
skall således skyddas mot att obehöriga får del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). De 
uppgifter som i en studie samlats in kring enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamålet och ej föras vidare i andra syften (Bryman, 2011). Filmerna har därför 
sparats på datorns hårddisk och endast deltagare i forskningsprojektet har sett filmerna, och 
då arbetet med uppsatsen är avslutat kommer filmerna att förstöras. Vid transkriberingen 
avidentifierades namn på personer och skola så att det inte skall kunna gå att härledas till 
enskilda individer. 
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Resultat 

Studiens syftar till att undersöka vilka möjligheter till olika förhållningssätt till texter samt 
möjlighet till delaktighet i grupparbete som ges i arbetssättet kooperativt lärande. Studiens 
resultat redovisas i två avsnitt utifrån de två olika utgångspunkterna; olika förhållningssätt till 
texter i samtalet samt elevers delaktighet i grupparbete. 

Olika förhållningssätt till texter i textsamtal 

Förhållningssätt till texter har undersökts med begreppet textrörlighet (Wiksten Folkeryd et 
al, 2006). Resultatet av de analyserade textsamtalen redovisas i två avsnitt där elevsamtalen 
och de lärarledda samtalen skiljs åt under respektive underrubrik.  

Vilka sätt att förhålla sig till texter i relation till textrörlighet synliggörs i 
elevsamtalen? 

 Som framgår av tabell 4 så består större delen av bidragen i elevsamtalen av en ytlig 
textbaserad rörlighet, men även bidrag tolkade som djup textrörlighet och rörlighet utåt 
förekommer. Bidragen som kategoriserats som ytlig textbaserad rörlighet karaktäriseras av 
fokus på enskilda ord eller fraser utan att vikt läggs vid vad hela texten handlar om. Det 
förekommer även bidrag som rör sig mellan två nivåer, dessa bidrag har först noterats 
gällande typ av textrörlighet och sedan även markerats i kolumnen ”rör sig mellan nivåer”.  

Tabell 4. Elevsamtal: Antal bidrag i relation till olika nivåer av textrörlighet 

 
Utdraget ur elevsamtalen nedan visar exempel på bidrag på ytlig respektive djup 

textbaserad rörlighet. Exemplet är taget från en diskussion kring texten ”Berättelsen om det 
osynliga barnet” (Jansson, 1962) och eleverna har fått i uppgift att återberätta texten. 

Julia: de var ute och lekte, eller dom skulle leka 
Karin: och så blev mumintrollen förvånad över att flickan aldrig hade lekt 
Julia: Ja 
Karin: så skulle de väl lära henne massa lekar 
Julia: jag kommer inte ihåg nåt 
Karin: jag tror det var nåt sånt 
(tystnad) 
Karin: hon försvann väl mer, eller hon blev väl mer synlig 
Julia: jag har ingen aning, jag kommer inte ihåg så mycket 
Karin: eller var det förrförra gången som hon fick den där klänningen, hon fick ju någon 
klänning 

 Ytlig 
textbaserad 
rörlighet 

Djup  
textbaserad 
rörlighet 

Rörlighet 
utåt 

Interaktiv 
rörlighet 

Går ej att 
avgöra 

Varav antal bidrag 
som rör sig mellan 
nivåer 

Samtliga 
elevsamtal 

128 
56% 

35 
15% 

59 
26% 

0 
0% 

5 
2% 

8 
7% 
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Under hela samtalet (elevsamtal 3:1) diskuterar eleverna enbart information som står 
explicit uttryckt i texten, vilket exemplifierar en ytlig textbaserad rörlighet. Eleverna 
diskuterar enskilda detaljer i berättelsen, som att familjen lär Ninni en massa lekar och att 
Ninni fått en klänning, och sammanfogar inte dessa detaljer till en helhet. Julia kommer inte 
ihåg så mycket vilket medför att Karin inte får någon samtalspartner och den senare delen 
av samtalet drivs fram av vad Karin minns. Vid samma tillfälle diskuterar ett annat par 
(elevsamtal 3:2), vilket har kategoriserats som en djup textbaserad rörlighet. 

Alex: Den handlar om en flicka som blir osynlig för den hon bodde hos innan skrämde henne 
Jennie: ja 
(tystnad) 
Jennie: och sen tog dom, mumintrollen, typ tog henne och fick henne att må bättre 

Alex börjar med att göra en sammanfattning över hela texten, Jennie funderar kort innan 
hon tar vid och fortsätter sammanfattning och avslutar med en tolkning av det som skedde 
”fick henne att må bättre”. 

Olika former av textrörlighet synliggörs i en och samma samtalssekvens i elevernas samtal. 
Samtalsutdragen nedan ger exempel på hur eleverna samtalar med varandra och hur olika 
former av textrörlighet kan variera och samvariera i samtalen.  

Ytlig textbaserad rörlighet, djup textbaserad rörlighet och rörlighet utåt (elevsamtal 5:3) 

Efter att ha lyssnat på första kapitlet ur ”Den osynliga flickan” av Deborah Ellis (2002) samt 
arbetat med enskilda ord och uttryck ur texten har eleverna fått i uppgift att diskutera vad 
Parvana (huvudpersonen i boken) saknar från tiden innan talibanerna tog över makten. 
Elevsamtalet pågår i nästan 10 minuter och i sekvensen nedan går eleverna från en ytlig 
textbaserad rörlighet, till en djup textbaserad rörlighet till att avsluta sekvensen med att röra 
sig ut från texten och diskutera vad det skulle innebära för dem själva.  

Hanna: Hon fick inte, hon fick inte gå ut på gatorna längre utan kvinnor och barn, eller vad 
stod det, flickor och kvinnor fick stanna hemma. Dom hade beor-, beordrat att alla flickor och 
kvinnor i Afghanistan att stanna hemma. 
Noomi: Mm, men typ så här, hon var alltid glad över att få gå ut, jag tror att det innebär att 
hon måste sitta i timmar på en filt på den här marknadsplatsen, eh, hon hade till och med vant 
sig att hålla tyst 
Hanna: ja-a, usch vad hemskt, 
Noomi: ja fy fan 
Hanna: vilket hemskt liv 
Noomi: ja-a 
Hanna: hur kan man leva med att inte gå i skolan 
Noomi: hm, fast jag tror att om du inte skulle få gå i skolan så skulle du nog ändå alltså så här 
då tror jag faktiskt att du skulle vilja gå i skolan 
Hanna: ja-a 
Noomi: för att det är nog nåt som alla vet alltså 

Sekvensen visar att samtalet rör sig mellan flera nivåer av textrörlighet. Elevernas 
diskussion startar i en ytlig textbaserad rörlighet genom att de diskutera det som står explicit 
i texten; att kvinnorna var beordrade att stanna hemma och att Parvana vant sig vid att sitta 
tyst på marknadsplatsen. Hanna svarar ”usch vad hemskt” och Noomi instämmer. Eleverna 
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tycks därmed reflektera över texten och värderar detta efter vad de själva vet vilket visar på 
en djup textbaserad rörlighet. Hanna ställer sedan frågan ”Hur kan man leva med att inte gå 
i skolan” och eleverna rör sig sedan ut från texten genom att associera kring och reflektera 
över vad det skulle innebära för dem om de inte gick i skolan vilket visar på att eleverna har 
förmåga att röra sig ut från texten till egen erfarenhet, en rörlighet utåt. 

I samtalssekvenserna synliggörs även hur eleverna tar hjälp av varandras yttranden för att 
utföra uppgiften, samtalsutdragen nedan exemplifierar både när eleverna lyckas slutföra 
uppgiften och när de ej lyckas slutföra uppgiften. 

Från ytlig till djup textrörlighet – eleverna leder varandra vidare (elevsamtal 2:1) 

Under en av lektionerna får klassen i uppgift att göra en återblick på texten ”Berättelsen 
om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). Här krävs förmåga att göra en sammanfattning i 
stora drag kring handling och textens budskap. Klassen är indelad i grupper om fyra.  
Eleverna har i samtalet stöd av fyra frågor som är synliga på tavlan, men får inget stöd i 
strukturen kring hur ordet ska fördelas i gruppen utan läraren säger ”Se till att samtalet liksom 
flyter runt så att alla i gruppen får komma till tals. Det finns ingen riktig tydlig struktur här utan 
diskussion i grupp kring de här fyra.” 

I följande utdrag ur samtalet synliggörs en ytlig textbaserad rörlighet. I en diskussion om 
vad texten handlar om har det i en grupp lagts fram förslaget att det handlar om 
mumintrollen, men en elev, Karl, håller inte med om det. 

Karl: Ja fast det var ju inte hon som var ett troll  
Evert: Nej men det handlar om en osynlig 
Anton: Nej det handlar om en familj 
Max: Nej, men det handlar om Muminfamiljen som får 
Evert: ja 
Max: ta hand om som måste ta hand om ett barn som blivit osynlig 
Karl: Ja men det handlar också om barnet 

Max får i sin sammanfattning ihop gruppens båda åsikter; att det handlar om 
muminfamiljen som tar hand om ett barn. Karl fortsätter förtydliga att texten också handlar 
om barnet. Eleverna sammanfattar således genom att plocka ut enskilda fakta, i det här fallet 
olika karaktärer i berättelsen, vilket visar på en ytlig textbaserad rörlighet. 

Lite senare i samtalet, när gruppen går in på nästa fråga att diskutera, närmar sig eleverna 
texten på djupet. Anton inleder sekvensen med att läsa upp frågan och i samtalet deltar sedan 
Max och Evert med undantag av när Karl går in och förtydligar att det var en typ av kur som 
muminmamman gav. 

Anton: ”Och hur har problemet hanterats?” 
Max: Ja, dom 
Evert: Dom gav henne nåt te typ 
Karl: De gav henne en typ av kur och sen dom tog bra hand om henne 
Evert: Ja dom tog hand om henne, att hon kände sig älskad typ  
Max: Ja, omtyckt å  
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Evert: Ja och då blev  
Max: Å då blev 
Evert: Å då blev, då kom hennes fötter tillbaka eller vad det var 
Max: Ja ett ben 
Evert: Ja det var jättekonstigt 

Diskussionen startar i en ytlig textbaserad rörlighet där eleverna diskuterar kring huskuren 
som gavs till Ninni. Karl rör sig i sitt enda yttrande både i en ytlig textbaserad rörlighet (”de 
gav henne en typ av kur”) till att sammanfatta och integrera flera delar av texten (”och sen 
tog de bra hand om henne”) där han visar en djup textbaserad rörlighet. Trots att Karl endast 
har ett kort inlägg är det hans yttrande ”sen tog dom bra hand om henne” som leder vidare till 
antagande att Ninni kände sig älskad och omtyckt. Här har eleverna dragit slutsatser om 
texten som helhet och visar på en djupare textbaserad rörlighet. Samtalet förs framåt genom 
att elevernas yttrande följer på varandra innehållsmässigt och i samtalet synliggörs både en 
ytlig och djup textbaserad rörlighet. 

Ytlig textbaserad rörlighet och rörlighet utåt – eleverna leder varandra vidare (elevsamtal 5:2) 

Under högläsningen av ett kapitel ur ”Den osynliga flickan” av Deborah Ellis (2002) har 
eleverna markerat ett antal av läraren utvalda ord i texten. Uppgiften är att tillsammans i 
lärparet gå tillbaka i texten och diskutera vad orden kan betyda. I utdraget nedan diskuterar 
eleverna ordet taliban. 

Moa: alltså talibanerna, jag tänker för dom hade beordrat alla flickor att stanna hemma, och 
då tänker jag typ att dom, så här, 
Sanna: ja 
Moa: typ, att det är typ, typ som dom som bestämmer, ja typ,  
Sanna: typ folk som bestämmer 
Moa: ja typ nåt sånt tror jag, 
Sanna: typ som diktatorer att de var diktator 
Moa: kan man va flera  
Sanna: ja, jag vet inte,  
Moa: men det kanske är några som bestämmer någonting 
Sanna: ja, eller typ 

Moa startar i en ytlig textbaserad rörlighet genom yttrandet ”dom hade beordrat alla flickor 
och kvinnor i Afghanistan att stanna hemma” och drar slutsatsen att talibanerna bestämmer. Sanna 
instämmer och associerar vidare till diktator, vilket visar att hon kopplar ihop texten med 
egen tidigare kunskap och en textrörlighet utåt blir synlig. Eleverna tar sig vidare i samtalet 
både genom att hålla sig textnära i en ytlig textbaserad rörlighet, men också genom att visa 
på en rörlighet utåt där Sanna kopplar ihop texten med kunskap hon har sedan tidigare.  

Ytlig textbaserad rörlighet – eleverna kommer inte vidare (elevsamtal 2:2) 

I grupparbeten förekommer även samtalssekvenser där eleverna stannar i en typ av 
textrörlighet trots att uppgiften kräver andra typer av textrörlighet. Under lektionstillfälle 2, 
då eleverna arbetar i grupp om fyra, har de fått i uppgift att förklara ett antal ord och uttryck 
som finns i texten. Utdraget nedan exemplifierar att eleverna håller sig på en ytligt textbaserad 
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rörlighet, vilken inte räcker för att lösa uppgiften, och de kan inte ta sig vidare på egen hand. 
I utdraget nedan har eleverna kommit till uttrycket ”vete mårran” och en elev föreslår att de 
ska gå tillbaka i texten. 

Tilde: läs om så kanske det står om i sammanhangen 
Anton: näe, var det inte typ i början när hon sprang på åkern 
Anna: ja det var det 
Lina: jo där, eh, ”det tar sig, men varför du ska gå i snusbrunt vete mårran”  
Anton: det kanske är något man kallas för  
Anna: nääe, det kanske är så här, varför ska du gå ut, eh, alltså att det är någonting som är vete 
mårran, alltså typ att man, asså, typ varför går du i snusbrunt gräs liksom typ. Ja, jag vet inte. 
Lina: Ska vi ta nästa? 

Eleverna försöker lösa uppgiften genom att hålla sig textnära i diskussionen. När de hittar 
uttrycket i texten läser de bara den enskilda meningen där uttrycket står och får därför inget 
sammanhang kring uttrycket trots att det var det de avsåg att finna. I diskussionen synliggörs 
en ytlig textbaserad rörlighet då eleverna försöker hitta förklaringar direkt uttryckt i texten, 
att hon har gått i vete som är snusbrunt. Eleverna tycks dock inte känna sig till freds med 
den förklaringen och går vidare men uppgiften. De känner till en strategi, att läsa om och 
finna sammanhanget i texten där uttrycket står, men förmår inte använda den hela vägen ut. 
För att lösa uppgiften hade eleverna behövt läsa längre del av texten samt göra inferenser 
kring det de läst. 

Vilka sätt att förhålla sig till texter i relation till textrörlighet synliggörs i de 
lärarledda textsamtalen? 

Samtalssekvenserna i de lärarledda samtalen berör flera typer av textrörlighet, vilket framgår 
av tabell 5 Flest bidrag har kategoriserats som ytlig textbaserad rörlighet, men över en 
tredjedel av bidragen har kategoriserats som djup textbaserad rörlighet.  

Tabell 5. Lärarledda samtal: Antal bidrag i relation till olika nivåer av textrörlighet 
 Ytlig 

textbaserad 
rörlighet 

Djup  
textbaserad 
rörlighet 

Rörlighet 
utåt 

Interaktiv 
rörlighet 

Går ej att 
avgöra 

Varav antal bidrag 
som rör sig mellan 
nivåer 

Samtliga 
lärarledda samtal 

92 
49% 

64 
34% 

26 
14% 

2 
1% 

2 
1% 

29 
34% 

 
Nästan alla lärarledda samtal inbegriper både en ytlig och djup textbaserad rörlighet, 

endast ett samtal berör inte den djupare nivån av textbaserad rörlighet men istället berör 
samtalet en rörlighet utåt och innehåller även ett inslag av interaktiv rörlighet. En interaktiv 
rörlighet är endast synlig i de lärarledda samtalen och syns ej i elevsamtalen.  

Mellan ytlig textbaserad rörlighet och djup textbaserad rörlighet (lärarlett samtal 2:1) 

I direkt anslutning efter en gruppdiskussion där elevgrupperna har gjort en återblick på texten 
med hjälp av fyra stödfrågor (elevsamtal 2:1) initierar läraren ett samtal där hela klassen deltar. 
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Läraren fördelar ordet till de elever som räcker upp handen och utdragen nedan visar att 
samtalet rör sig mellan ytlig textbaserad rörlighet och djup textbaserad rörlighet 

Lärare: Vilka är det det handlar om? Frida? 
Frida: Mumintrollen och en osynlig flicka  
Lärare: Mumintrollen, alltså den gruppen, den här familjen och en osynlig flicka. Och vad är 
problemet i den här berättelsen?  
Frida: Hon har blivit skrämd så mycket så att hon har blivit osynlig 
Lärare: Flickan har blivit skrämd så mycket att hon har blivit osynlig. Okej och vad har 
familjen, muminfamiljen med henne att göra. Är det en familjemedlem eller? Hur känner de 
varandra? Max? 
Max: Det kom någon som hette typ Titoko med den 
Lärare: Tooticki  
Max: Tooticki kom till dom med det osynliga barnet för att han visste att de var snälla 
Lärare: aha, det är ett antagande du gör nu? 
Max: Ja 
Lärare: mm du tänker så här, Tooticki tar ju med det osynliga barnet till Muminfamiljen det 
vet vi, det står i texten, men du antar att det är för att familjen är snäll och kommer ta hand 
om det här osynliga barnet, okej  

Samtalet startar i en ytlig textbaserad rörlighet då svaret på lärarens första fråga kommer 
att röra enskilda fakta ur texten. Läraren ställer då en fråga, ”vad är problemet i berättelsen?” 
som tycks syfta till en djup textbaserad rörlighet där svaret kan finnas på flera nivåer i texten. 
Frida håller sig fortfarande på en ytlig textbaserad rörlighet då hon svarar med en formulering 
som går att hitta direkt i texten, att Ninni har blivit skrämd och därför blivit osynlig. Läraren 
leder samtalet vidare genom att ställa följdfrågor och lämnar ordet till Max. Max yttrande rör 
sig  både på en ytligt textbaserad rörlighet (”Tooticki kom till dom med det osynliga barnet”) 
och en djup textbaserad rörlighet (”för att han visste att de var snälla”). I samtalet skiljer 
läraren på och förtydligar vad som går att utläsa direkt ut texten, att Tooticki tog med sig 
Ninni till familjen, och vad som är elevens eget antagande, att Tooticki gjorde det för att 
familjen var snäll.  

Från ytlig textbaserad rörlighet till rörlighet utåt (lärarlett samtal 1:2)  

Eleverna i par har läst högt för varandra och haft i uppgift att stryka under ord i texten som 
de upplevde svåra. Läraren leder därefter ett samtal i vilket de utgår från orden som eleverna 
markerat i texten. När klassen diskuterar ordet fjäskade i meningen ”Han fjäskade fram till 
Ninni” ställer läraren frågan  

Lärare: Men varför lägger man in ordet fjäskande i det? När man har skrivit fjäskande fram. 
Visst var meningen så? 
Ella: ja  
Lärare: ”Han fjäskade fram till Ninni och sa”. Är det någon som har hört ordet i något annat 
sammanhang, fjäska? Alice? 
Alice: typ så här… typ så… jag vet inte 
Lärare: men om man är lite, finns det något annat uttryck för det? 
Alice: smöra? 
Lärare: smöra för, att fjäska, att smöra för någon, vad fin tröja du har och hålla på lite så där, 
å vad duktig du var och så där. Smöra. De flesta, känner ni igen det? Om nån går fjäskande 
fram då, kan det vara att man går lite på det sättet och samtidigt så sa personen någonting. 
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Lärarens fråga syftar till hur författaren har tänkt med ordet och har således kategoriserats 
som interaktiv rörlighet, men yttrandet leder inte eleverna vidare i en interaktiv rörlighet, elev 
och lärare associerar istället vidare kring ordet fjäskande och frågan om vad författaren menar 
med att använda ordet är lämnat därhän. Läraren följer heller inte upp sitt yttrande, utan 
riktar sig i nästa tur istället utåt till elevernas egen erfarenhet av ordet; ”finns det något annat 
uttryck för det?”. Läraren tar sin utgångspunkt i en ytlig textbaserad rörlighet och får eleverna 
att associera vidare, en av eleverna hittar ett annat ord ur sin egen erfarenhetsvärld och visar 
därmed på en rörlighet utåt.  

Från ytlig till djup textbaserad rörlighet (lärarlett samtal 3:2) 

Utdraget nedan exemplifierar att läraren med sina frågor riktar samtalet mot en djup 
textbaserad rörlighet och att även eleverna i samtalet rör sig i en djup textbaserad rörlighet. 
Samtalet äger rum i anslutning till ett gemensamt arbete i grupp samt en efterföljande enskild 
skrivuppgift, tillsammans i helklass ska klassen diskutera hur en karaktär i berättelsen hjälpt 
Ninni att bli synlig. I exemplet nedan diskuteras Lilla Mys betydelse.  

Max: det var mer det här att hon att hon sa, att hon gav beröm när hon hade bitit pappan 
Lärare: ah, ja okej och vad tänkte du där då 
Max: att då blev Ninni glad för att då fick hon beröm 
Lärare: vad sa du? 
Max: att hon fick beröm och då blev hon glad 
Lärare: att berömmet gjorde henne glad. Varför tror du att ge beröm i det där läget, hur kunde 
det hjälpa henne att bli synlig? Att hon 
Max: för att det kanske hade vart fel 
Lärare: vad sa du 
Max: alltså det var ju inte jättebra gjort 
Lärare: att det inte var jättebra att bita? 
Max: ja,, men ändå tyckte hon det 
Lärare: Och vad var det som var bra att hon bet egentligen, Ninni? För det är ju klart att man 
inte ska bita någon, men vad var det som var bra i den här historien med att hon faktiskt bet? 
Lina: Hon började vågade göra saker. 
Lärare: Att hon vågade göra saker och inte bara göra efter och följa någon annan i fotstegen 
och vågade göra något HELT själv utifrån sina egna känslor. 

Läraren utmanar eleven genom att ställa följdfrågor som ”hur kunde det hjälpa henne att 
bli synlig?” vilket gör att Max resonerar vidare kring vad Ninnis handling innebar, att den var 
fel men ändå bra, och i samtalet blir en djup textbaserad rörlighet synlig. Elever och lärare 
problematiserar tillsammans ett avsnitt i texten, där Ninni fick beröm för något som i egentlig 
mening inte är positivt. Lina drar, efter att ha lyssnat på resonemanget, slutsatsen att bitandet 
innebar att Ninni vågade göra saker på egen hand och att det är det som är det positiva. 
Läraren förtydligar genom att hänvisa till textens kärna, att våga gå sin egen väg, genom att 
använda elevens slutsats och en djup textabaserad rörlighet dominerar i samtalssekvensen. 
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Sammanfattning -  elevsamtal och lärarledda samtal 

Som framgår av tabell 6 nedan har de elevledda samtalen respektive de lärarledda samtalen 
något olika fokus. Majoriteten av elevernas bidrag i samtalen har kategoriserats som ytlig 
textrörlighet. I samtalsutdragen finns exempel på att eleverna i samtalen med varandra 
varierar mellan olika nivåer av textrörlighet beroende på uppgiftens utformning (elevsamtal 
5:3), men det finns också exempel på när eleverna stannar i en ytlig textbaserad rörlighet trots 
uppgiften kräver en annan typ av textrörlighet (elevsamtal 2:2). I elevsamtalen finns också 
exempel på där eleverna leder varandra vidare från ytlig till djup textbaserad rörlighet och till 
rörlighet utåt, då de associerar till andra liknande erfarenheter och tar in sin egen omvärld i 
resonemanget. Således kan det tolkas som att elever i textsamtalen får flera möjligheter att 
samtala om och förhålla sig till texten på olika sätt.  

Tabell 6. Sammanställning av antal bidrag i relation till olika nivåer av textrörlighet 
Samtal Totalt 

ant 
bidrag 

Textbaserad 
rörlighet, yta 

Textbaserad 
rörlighet, djup 

Rörlighet 
utåt 

Interaktiv 
rörlighet 

Går ej 
att 
avgöra 

Varav 
andel 
rör sig 
mellan 
två 
nivåer 

Elevledda 
samtal 

228 128 
56% 

35 
15% 

59 
26% 

0 
0% 

5 
2% 

8 
7% 

Lärarledda 
samtal 

186 92 
49% 

64 
34% 

26 
14% 

2 
1% 

2 
1% 

29 
34% 

I de lärarledda samtalen förekommer oftare yttranden på en djupare nivå av textbaserad 
rörlighet och det sker oftare att ett bidrag rör sig mellan två nivåer av textrörlighet. Det finns 
exempel på hur läraren ställer följdfrågor för att leda in eleverna på en annan typ av 
textrörlighet som sammanhanget kräver (lärarlett samtal 1:2). Detta tyder på att eleverna kan 
behöva stöd för att komma vidare i samtalet kring texter och att det stödet kan ges av 
jämnåriga kamrater eller läraren.  

I de lärarledda samtalen har läraren en central funktion. Läraren leder samtalen genom att 
använda elevernas yttranden, som tolkats som ytlig textbaserad rörlighet, för att göra 
sammanfattningar eller ställa följdfrågor som syftar till en djup textbaserad rörlighet. Läraren 
härleder slutsatserna genom att referera tillbaka till exempel ur texten, vilket innebär att 
texten är i fokus under diskussionen. De elever som ej når en diskussion på djupet i texten 
på egen hand får således möjlighet att få ta del av strategier till detta genom att följa 
diskussionen i helklass. Lärarens yttranden rör sig mellan olika typer av textrörlighet 
beroende av på uppgiftens karaktär och därmed synliggörs olika tillvägagångssätt och möjliga 
strategier för att lösa olika uppgifter. Sålunda möjliggörs flera typer av textrörlighet i de 
lärarledda samtalen, dock tycks samtalen oftare syfta till en djup textbaserad rörlighet. 
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Elevers delaktighet i grupparbete 

Under analysarbetet framkom ett antal teman som ansågs betydelsefulla; struktur, lärarstöd, 
talutrymme, lyssna på varandra samt att hjälpa och be om hjälp, vilket synliggörs i tabell 7. 
Tabell 7. Sammanställning av antal teman i grupparbeten 

I tabell 7 framgår att elevsamtalen som innehöll lyckade sekvenser av grupparbeten 
kännetecknades i olika grad av struktur, lärarstöd samt av att eleverna lyssnade på varandra 
och att eleverna hjälpte varandra och bad om hjälp. Gemensamt för de sex elevsamtalen som 
innehöll sekvenser som inte uppfyllde kriterier för lyckade grupparbeten var brist på struktur, 
brist på lärarstöd samt att det fanns en ojämn fördelning av talutrymmet bland eleverna. 

Under analysarbetet har olika teman framkommit vilka presenteras med hjälp av två 
underrubriker; ”Vad kännetecknar lyckade sekvenser av grupparbete?” samt ”Vad 
kännetecknar sekvenser av grupparbete som inte uppfyller de uppställda kriterierna?” Med 
hjälp av utdrag från elevsamtalen kommer de olika karaktäristika av samtalen att tydliggöras 
under de olika rubrikerna. Elevsamtalen kompletteras med korta utdrag från elevintervjuerna 
för att få del av elevens egen upplevelse. 

Vad kännetecknar de lyckade sekvenserna av grupparbete? 

Struktur 

Av alla elevsamtal som analyserats under de fem olika lektionerna var det relativt få samtal 
som hade en struktur med avseende att organisera interaktionen mellan eleverna, dvs ge 
eleverna tydliga ramar och konkreta anvisningar om hur samtalet ska genomföras. Av de 
analyserade samtalen var det dock tre av de lyckade sekvenserna av grupparbete som hade 
en tydlig struktur. Ett av dessa samtal var elevsamtal 2 som genomfördes av en grupp på fyra 
elever; Anna, Lina, Anton och Tilde som fått i uppgift att förklara ord som förekommer i 
texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). Gruppen hade strax innan läst 
den aktuella texten tillsammans och de ord som skulle förklaras hade valts ut av läraren och 

 Antal elevsamtal som 
kategoriserades som lyckade 

grupparbeten 

Antal elevsamtal som inte 
uppfyllde kriterier för lyckade 

grupparbeten 
Struktur 3  

Brist på struktur  6 

Lärarstöd 3  

Brist på lärarstöd  6 

Eleverna lyssnade på varandra 5 2 

Eleverna hjälpte varandra och 
bad om hjälp 

5  

Att ge och ta talutrymme  4 
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fanns synliga på en skärm. Till varje grupp delades en hög lappar ut där orden skulle 
nedtecknas och därefter läggas upp och ned på bordet mellan eleverna. 

Lärare: och så drar ni en var, och så diskuterar ni det ordet så att alla i gruppen känner att 
dom, förstår det, tar upp det och diskuterar varje ord, resonerar, så att alla är med på vad orden 
kan betyda  

Strukturen i denna instruktion består i att läraren visar var och på vilket sätt lapparna ska 
placeras på bordet och hur en lapp i taget ska tas upp. Med en cirkelrörelse med armen visar 
läraren turordningen i gruppen och hur alla deltagare ska få möjlighet att diskutera och förstå 
ordet innan nästa lapp tas upp. Inga roller fördelas mellan deltagarna, men Anna är den som 
redan från början organiserar upp arbetet: 

Anna: jag kan skriva, eh, det första ordet. 
Lina: då skriver jag andra ordet 
Anton: och jag skriver det fjärde 
Tilde: jag skriver det tredje 

Anna tar kommandot genom att berätta att hon skriver det första ordet som står på 
skärmen och de övriga i gruppen accepterar det genom att också skriva ett varsitt ord från 
skärmen. Anna bibehåller den här rollen genom hela arbetsuppgiften och tillsammans med 
lärarens tydliga instruktioner bidrar det till att gruppen kommer vidare vid situationer som 
eleverna annars kan uppleva som svåra.  

Anton: Är det jag? Märkvärdig, det är typ att man, alltså man vill ta sin uppmärksam, eller man 
försöker göra sig märkvärdig, det är typ att man, man försöker göra sig, man försöker få 
uppmärksamhet 
Tilde: man gör sig annorlunda liksom 
Anton: ja  
Lina: att man sticker ut 
Anna: Jag tycker att det är en bra förklaring 
Tilde: Ja-a 
Anna: Karott, jag har ingen aning om vad det är  
Lina: inte jag heller 
Anna: vet någon av er? 
Tilde: näe 
Lina: Anton, vet du? 
Anna: vi kan ta och fråga 
Tilde: näe, men vi lägger undan den här å så tar vi dom andra nu 
Anna: ja 

Exemplet ovan visar hur Anna agerar för att driva samtalet framåt. Hon anser att de är 
klara med ordet märkvärdig genom att berömma förklaringen som getts och därefter vända 
upp nästa lapp. När Anna inte vet vad ordet karott betyder frågar hon hela gruppen och 
eftersom ingen kan förklara lämnar hon ett förslag på hur de kan komma vidare. I det 
fortsatta arbetet dras lapparna i turordning och alla deltar i ordens förklaringar och när 
situationer uppstår där arbetet skulle kunna stagnera föreslås olika strategier för att komma 
vidare i arbetet. Intervjuer med eleverna visade att samtliga i gruppen var positiva till 
grupparbete och menade att de föredrog det framför individuellt arbete och Anton förklarar 
det med ”det blir lättare för man tänker inte på allt själv, men tillsammans tänker man ganska mycket”. 
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Lärarstöd 

I tre av samtalen som innehöll lyckade sekvenser av grupparbete noterades lärarstöd. Ett av 
dem är elevsamtal 3 med fyra elever; Anna, Pär, Lina och Lisa som även de fått uppgiften att 
söka textrepliker ur ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). Läraren utser Anna 
att leda textsökandet och påpekar i samband med instruktionen att uppgiften består av en ny 
typ av läsning, skumläsning, men om eleverna känner till det sedan tidigare framgår inte.  

Läraren: nu innebär det här att man skumläser 

Ganska snart efter att eleverna kommit igång med arbetet visar det sig att det tar tid för 
gruppen eftersom Anna, som leder textsökandet, läser hela texten, vilket kan tyda på att Anna 
inte vet hur man ”skumläser”.  

Anna: hm, sen har vi Too-ticki igen som pratar, och pratar, blir hon inte våt säger mamman,                                            
sen är det Too-ticki igen.  
Anna: äh, jag försöker bara läsa igenom allt, lite snabbt… men det är väl typ det 

Anna uttrycker tydligt att hon läser igenom hela texten för att hitta replikerna. Det är först 
när läraren kommer fram till gruppen som detta uppmärksammas och stöttning sker. 

Lärare: hur gör du när du söker, söker du på talstrecken, så du tittar på vem som säger 
någonting 
Anna: aa 
Lärare: så du inte går igenom hela texten, sök i texten då får man skumläsa och då kan du ta 
hjälp av talstrecken och kolla, sa mamma, då vet du att det är 

I sekvensen ovan försöker läraren ge Anna verktyg för skumläsning genom att be henne ta 
hjälp av talstrecken, men hon uppmanar även övriga deltagare i gruppen att hjälpa Anna så 
att hon inte får göra hela arbetet själv. Ytterligare ett sätt att stödja elever framkommer i nästa 
sekvens när läraren återigen går in i samtalet; 

Lärare: vill ni att vi ska rotera lite, ska vi rotera lite? Pär då får du vara textsökaren ett tag, om 
det blir långt, okej, då kan vi göra bara så där, då är du textsökare 

Efter att läraren föreslagit ett rollbyte i gruppen, flyter arbetet bättre vilket resulterar i en 
högre aktivitet hos alla gruppdeltagare. Trots tydlig struktur på uppgiften krävdes även ett 
specifikt lärarstöd för att gruppsamtalet skulle utvecklas till ett lyckat samtal. Intervjuer med 
eleverna visade att den här uppgiften upplevdes som svår av både Anna och Lisa, men på 
olika sätt. Anna ansåg att svårigheten till viss del berodde på att alla pratade mindre och att 
ett ansvar lagts på henne, som var den som ledde textsökandet och skulle få övriga 
gruppdeltagare att förstå. 

Anna: det var mycket svårare för det kändes som att alla pratade mindre, det var liksom själva 
uppgiften som gjorde att det blev svårt att liksom, man visste inte riktigt vad man skulle säga, 
jag försökte göra så att alla skulle förstå och ja-a,  

Lisa upplevde däremot att det underlättade att färre pratade. 
I: hur upplevde du uppgiften som ni fick idag? 
Lisa: ähm, den var svår, för att det var, alltså den var svår men ändå lätt för att, svårt att hitta 
meningar i texten, men enkel för att det är så få som pratar 
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Att lyssna på varandra 

Gemensamt för samtalen, som innehöll lyckade sekvenser av grupparbete är att eleverna 
visar att de lyssnar på varandra vilket exemplifieras i elevsamtal 4. Ava, Tilde, Lea och Isabell 
arbetar med textsökning, gruppen håller ett högt arbetstempo och samtliga i gruppen visar 
att de följer med i texten genom att inte släppa texten med blicken. Ava är den som leder 
textsökandet men sekvensen nedan visar att alla är delaktiga i uppgiften och bidrar till att 
arbetet går framåt; 

Ava: pratar hon, det är pappan 
Tilde: ingen har pappa 
Ava: det var ingen som hade pappan, just det hmm 
Isabell: här är My, vad gjorde du med tanten 
Tilde: var? 
Lea: här, och vad gjorde du med tanten frågade lilla My 
Ava: men det har vi redan strukit över,  

Sekvensen inleds med att Ava har hittat en replik som pappan säger, men Tilde påminner 
henne då om att ingen har den karaktären. Ava bekräftar att hon hört Tilde med 
kommentaren ”det var ingen som hade pappan, just det”. Därefter talar Isabell om att hon hittat 
en replik från My och Tilde, som ska stryka över repliken, frågar var den är. Lea visar att hon 
hört Tildes fråga genom att dels peka i Tildes texthäfte, var repliken finns, men också 
muntligt genom att läsa upp repliken. I intervjuer av eleverna uttryckte samtliga i gruppen att 
de upplevt att alla hade lyssnat på dem; 

Lea: vi lyssnade på varandra, vi eh, lät varandra prata till punkt och ingen avbröt varandra och 
hjälpte varandra och så vidare… de lyssnade på mig ända tills jag hade pratat färdigt….  

Att hjälpa och be om hjälp 

En stark betoning på hjälpsamhet gentemot varandra har varit tydliga i de flesta samtalen 
med lyckade sekvenser för grupparbete. Hjälpsamheten har oftast yttrat sig genom att det 
funnits ett klimat som har varit inbjudande för eleverna att be varandra om hjälp när de inte 
har förstått, samt att det inte funnits någon tvekan till viljan att hjälpa varandra. Följande 
exempel är återigen hämtat från elevsamtal 2 mellan Anna, Lina, Anton och Tilde som utifrån 
texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962) diskuterar olika ords betydelser 
och den här gången är det Tilde som precis har vänt på en lapp som det står undergiven på: 

Tilde: äh, jag vet inte. 
Anton: det är väl, att man säger något uppgivet att man, att man, jag alltså jag vet inte hur jag ska 
förklara  
Anna: har du en bra förklaring? 
Lina: näe 
Anton: att man säger, att man säger något men… jag vet inte 
Anna: undergivet, man kan ju vara understyven 
Tilde: vad är det? 
Anna: när man är undergiven då är, då kanske man inte har tillräckligt mycket mat,  
Lina: är inte det undernärd? 
Anna: jo det är undernärd. 
Anton: jo men det man säger det ganska tyst, eller så, hon pep ju det 
Lina: ja 
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Anton: hon sa ju det  

Tilde gör redan från början klart att hon inte förstår ordet undergiven, men Anton tror 
sig veta betydelsen men har svårt att formulera den på ett bra sätt. Anna frågar Lina om hon 
vet, men då hon inte gör det försöker Anna sig på att hjälpa till med förklaringen. Det visar 
sig att hon inte alls vet betydelsen och ger en förklaring på ett ord som Lina däremot känner 
till och som på ett vänligt sätt förklarar det för övriga i gruppen. Trots att Anna ger en felaktig 
förklaring till ordet låter alla i gruppen det passera obemärkt, vilket visar att det är ok att säga 
”fel”. I intervjuer av eleverna uppger Anna att alla i gruppen hjälper till med ordens 
betydelser; 

Anna: alltså, jag tycker det liksom, det gick, det är liksom bra man fick liksom hjälp av alla 
andra så att man liksom delar kunskapen som så när jag inte kunde ett ord så kanske kunde 
någon annan det, eller så kunde man få hjälp och leta upp det 

Vad kännetecknar de sekvenser av grupparbete som inte uppfyller kriterier 

Brist på struktur 

Samtliga samtal som inte uppfyllde kriterierna för lyckade grupparbeten kännetecknas av 
brist på strukturer dvs de saknar tydliga ramar och konkreta anvisningar om hur samtalet ska 
genomföras. Strukturen syftar till att stödja eleverna i interaktionen och kan således röra olika 
delar som exempelvis turtagning i grupp. Elevsamtal 5, mellan Max, Karl, Saga och Anton 
får utgöra ett exempel på vad som kan hända när ingen struktur finns att hålla sig till. 
Eleverna ska förutspå vad en bok kommer att handla om och ska, utifrån tre olika bilder, 
diskutera frågor som finns på skärmen vid tavlan. Enligt läraren är syftet med uppgiften att 
”få höra hur andra tänker å att bli liksom rikare i sina egna tankar”. Endast en bild i taget kommer 
att diskuteras och följande instruktion ges gällande bild ett;  

Läraren: det här är omslagsbilden alltså på framsidan av boken finns den här bilden, ni låter 
bilden ligga på bordet, gärna luta er inåt så att ni hör varandra och kan prata bra, sätta er liksom 
på knä på stolen så att man kommer in i mitten, ni har tre minuter, frågorna är vad föreställer 
bilden, vad är speciellt med bilden tycker ni och vad får bilden er att tänka på  

Elevernas samtal behöver inte leda till att de kommer överens eller att de kommer på ett 
gemensamt svar, utan ska endast handla om att låta eleverna uttrycka sig runt bilden. 
Eleverna börjar samtala direkt men det visar sig relativt snabbt att samtalet utformas till en 
maktkamp om vem som har rätt och när första bilden vänds upp utspelar sig följande:  

Max: det är en ninja 
Karl: njae, liksom det känns som att den utspelar sig i mellanöstern för den har en burka på sig 
Max: det är klart det är ninja ser du väl 
Karl: det är en burka 
Max: alla ser att det är en ninja 

Max inleder genast med att hävda att han ser en ninja medan Karl anser att det är en 
burka. Tonen som uppstår mellan eleverna är relativt hård och ingen vill ge med sig och det 
fortsatta samtalet genomsyras av att Max och Karl är oense. Både Saga och Anton intar en 
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medlande roll, Saga genom att försöka få dem båda att känna att de har rätt, ”det kan vara både 
och” medan Anton visar att det är okej att tycka olika. 

Karl: (upprörd) det är inga ninjor 
Anton: men Max kan ju tycka att det är en ninja 

Ytterligare exempel får visa vad som kan hända om strukturer saknas. Klassen har fått i 
uppgift att återberätta texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962) och till 
stöd har de fått fyra frågor som finns synliga på en skärm; ”Vilka handlar berättelsen om?” ”Vad 
är problemet i berättelsen?” ”Hur har problemet hanterats?” och ”Vad hade just hänt när vi slutade förra 
gången?” Följande instruktion ges:  

Läraren: här är fyra frågor som jag vill att ni diskuterar, se till att samtalet liksom flyter runt 
så att alla i gruppen får komma till tals, det finns ingen riktig tydlig struktur här utan diskussion 
i grupp kring de här fyra       

Läraren uppmanar eleverna att låta samtalet flyta runt så att alla kommer till tals, men utan 
att erbjuda några verktyg för det. I elevsamtal 1, mellan Max, Erik, Karl och Hampus, går det 
inte se att de förstått uttrycket ”flyta runt”. Det som händer i deras samtal är att ingen 
turordning förekommer bland gruppens deltagare, vilket bland annat resulterar i att två av 
eleverna inte bjuds in för att delta i samtalet. I intervjuer av eleverna framkommer att 
elevernas egna upplevelser skiljer sig från det som observerats då alla anser att alla i gruppen 
deltagit lika mycket i samtalet. 

Brist på lärarstöd 

Gemensamt för alla elevsamtal som inte uppfyllde kriterier för lyckat grupparbete var 
avsaknad av lärarstöd. Det fanns flera elevsamtal som avstannat på grund av att man varit 
oense och där det blivit viktigare att få rätt istället för att lyssna in och bemöta andras tankar 
och idéer och samtal som innehöll långa partier av tystnad. Under majoriteten av 
elevsamtalen rörde sig läraren runt i klassrummet, men stannade aldrig vid dessa grupper. 

Elevsamtal 5, mellan Max, Karl, Saga och Anton, som diskuterar runt den första 
omslagsbilden, är stundtals högljudd och både Max och Karl är stundtals ganska upprörda. 
Under samtalets gång förflyttar sig läraren runt i klassrummet men kommer aldrig fram till 
gruppen. Läraren passerar gruppen ett flertal gånger och varje gång tittar läraren på gruppen, 
dock sker inget ingripande. Under samtalet gör Saga och Anton flera försök till att leda 
samtalet vidare och exemplet nedan visar ett av Sagas försök. 

Max: det det är ju bara en ninja 
Saga: det är sån här som typ lever i krig och som måste ha på sig en sån där  
Max: alla säger att det är en ninja 
Karl: men man ser ju att  
Saga: det kan vara både och 
Anton: det kan va en ninja 
Karl: det finns inga ninjor nuförtiden Max  
Max: jo, den här kanske inte spelar, utspelar sig nu 

Samtalet har pågått ett tag och varken Karl eller Max vill släppa ”ninjadiskussionen” trots 
att Saga nämner både krig och att det är något man måste ha på sig. Samtalet avslutas med 
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att Anton uttrycker vad han tycker om det som just utspelat sig; ”Det här blev världens debatt”. 
Under samtalet uppstod en ganska hård ton mellan deltagarna, då mycket kom att handla om 
vem som hade rätt. Både Anton och Karl tog upp fenomenet ”att tycka olika” men hade 
olika upplevelser runt det. Karl upplevde det som jobbigt att inte vara överens ”det är ibland 
lite jobbigt när man inte håller med om vissa saker”, medan Anton såg det som positivt ”att 
tillsammans får man med allt nästan, alla har sina olika åsikter”. 

Att ge och ta talutrymme 

I flera av de analyserade sekvenserna visade det sig vara en ojämn fördelning av talutrymmet 
bland eleverna, vilket kan bero på olika anledningar. Dels kunde det bero på att man inte 
ville ta plats i samtalet, eller som en elev själv uttryckte det: 

Lisa: ja, alltså jag vill inte va den som kommer fram i gruppen, så jag pratade väl inte jätte 
mycket som dom andra, men det är lugnt 
Intervjuare: men skulle du vilja ta mer plats? 
Lisa: njaa, alltså det beror på vad det är för ämne vi pratar om 

Utdraget nedan exemplifierar att elever försöker delta i samtalet men ändock resulterar i 
ett ojämnt talutrymme. Gruppens uppgift är att utifrån fyra frågor diskutera vad som hänt 
tidigare i texten ”Berättelsen om det osynliga barnet” (Jansson, 1962). I elevsamtal 1 mellan 
Erik, Max, Karl och Hampus tar Erik och Max mycket stor plats, medan Karl, vid flera 
tillfällen, försöker att delta i samtalet utan att bli insläppt av Erik och Max. Erik och Max, 
som dominerar samtalet, sitter placerad mitt emot varandra och håller ögonkontakt med 
varandra hela tiden. Karl, som försöker komma in i samtalet genom flera olika inlägg och 
kommentarer, får inga blickar alls av dessa två. 

Max: då hade någonting mer kommit tillbaks 
Karl: ja det var typ hennes ben 
Erik: nej, jag tror att det var öronen va? 
Max: nej, först var det fötterna 
Karl: ja 
Max: och sen var det benen tror jag. 
Karl: ja 
Max: jag tror att det var benen som kommit tillbaks 
Karl: ja, benen 
Max: och Mumintrollet skrek   
Erik: nu har benen kommit! (låtsas ha en finsk brytning) 
Max: jag ser på benen (låtsas ha en finsk brytning) 
Erik: nu är benen här (låtsas ha en finsk brytning) 
Erik: och det var det som hände 
Max: det var det som hände. 

Exemplet visar hur Karls förslag inte godtas av Erik, som svarar nej utan att titta på Karl. 
Erik ställer däremot en fråga som endast är riktad mot Max, och accepterar därefter att det 
är benen som kommit tillbaka när förslaget kommer från honom. Avslutningen på dialogen 
visar också att det är Erik och Max som bestämmer om vad som har hänt tidigare i texten. 
Varken Max eller Erik släpper in Karl i samtalet och stundtals ignorerar de honom helt. 
Hampus som också ingår i gruppen bidrar knappt med några tankar eller åsikter alls. 
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Sammanfattning - grupparbete  

Samtliga samtal som uppfyller de uppställda kriterierna och därmed innehåller lyckade 
sekvenser av grupparbete visar eleverna att de lyssnar på varandra, vilket tidigare beskrivits i 
tabell sju. I fyra av dessa samtal visar eleverna att de hjälper varandra men även ber om hjälp. 
Tre av samtalen har struktur och i tre av samtalen erhålls lärarstöd. Genomgående för 
eleverna i de fem elevsamtalen som innehåller lyckade sekvenser av grupparbete är att de är 
positiva till grupparbete och menar att de föredrar det framför individuellt arbete.    

Samtliga samtal som inte uppfyller kriterierna för lyckade grupparbeten saknar både 
struktur och lärarstöd. Tre av samtalen visar sig ha en ojämn fördelning av talutrymmet bland 
eleverna, vilket kan bero på olika anledningar, bland annat har vissa elever uttryckt att de inte 
vill ta plats i samtalet då de inte känt sig bekväma i situationen medan det i observationerna 
framkommit att vissa elever inte släppts in i samtalet. I intervjuer med eleverna framkommer 
att de flesta är positiva till grupparbete och lyfter framför allt fram att det är möjligheten att 
ta del av andras tankar som är positivt.  
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Diskussion 

Syftet i studien har varit att undersöka vilka möjligheter som ges genom kooperativt lärande, 
både vad det gäller läsförståelse och delaktighet i grupparbete. Tidigare forskning visar att 
kooperativt lärande är effektivt men att det dock är oklart vad som är effektivt (Almqvist et 
al, 2015; Gröning, 2006). Resultaten av denna studie har visat att olika möjligheter att förhålla 
sig till texten uppstod i elevsamtalen och lärarsamtalen. I elevsamtalen uppkom flera 
möjligheter att samtala om och förhålla sig till texten på olika sätt, medan de lärarledda 
samtalen oftare förekom på en djup nivå av textbaserad rörlighet. Det har också framkommit 
olika karaktäristika hos de samtal som kategoriserades som lyckade sekvenser av grupparbete 
och de som inte uppfyllde kriterierna. De olika delstudierna kommer att diskuteras för sig 
nedan, därefter följer en gemensam konklusion. 

Textsamtalets möjligheter och utmaningar 

I studien har undersökts vilka möjligheter som skapas för elevers läsförståelse i arbetssättet 
kooperativt lärande. Tidigare studier har visat på att kooperativt lärande har god effekt på 
elevers läsförståelse (Puzio & Colby, 2013; Flores & Duran, 2016), men studierna har inte 
berört på vilket sätt. Forskning om läsförståelseundervisning för fram att läsförståelse 
utvecklas i en social praktik där samtalet är en viktig aspekt för elevernas lärande (Tengberg, 
2011; Schmidl, 2008; Asplund, 2011; Rosean, Meyer, Strachan & Meier, 2016; Loewenberg 
Ball & Forzani, 2009). Samtalet bidrar till en utveckling av läsförståelsen då eleverna ges 
möjlighet att formulera sina tankar och använda interaktionen för att utveckla sin förståelse 
(Langer, 2005; Wiksten Folkeryd et al, 2006). Kooperativt lärande betonar samarbete i små 
grupper där individen delar med sig av sina kunskaper för att gruppens mål ska nås (Gillies, 
2003; Johnson & Johnson, 2014, Johnson & Johnson, 2017; Slavin, 2014). Det är således 
intressant att undersöka vilka möjligheter att diskutera texter som skapas i lektioner med stöd 
av arbetssättet kooperativt lärande. 

I studien undersöktes vilka möjligheter eleverna gavs att diskutera texter i relation till det 
begreppsliga ramverket textrörlighet (Wiksten Folkeryd et al, 2006). Inom ramverket ses 
läsning som en social tolkningsprocess där läsaren bygger tolkningsvärldar som utvecklas, 
förändras och byggs upp i samspel med andra (Langer, 2005). Att skapa förståelse för en text 
innebär då att förhålla sig till texten på olika sätt beroende på syftet med läsningen. Dessa 
förhållningssätt kan diskuteras med hjälp av begreppet textrörlighet; en ytlig eller djup 
textbaserad rörlighet där elever kan diskutera innehåll och struktur i texten på en djup eller 
ytlig nivå, en rörlighet utåt där texten används för att associera vidare till egna kunskaper eller 
egna erfarenheter och en interaktiv rörlighet där texten diskuteras i relation till syfte och 
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användare (Wiksten Folkeryd et al, 2006). I studien har flera typer av textrörlighet 
identifierats i elevsamtalen. I flera av samtalen synliggjordes hur elever genom samtalen och 
bidragen i samtalen förhöll sig till texterna på olika nivåer och hur eleverna i ett och samma 
samtal rörde sig mellan olika typer av textrörlighet. Variationen i textrörlighet kunde uppstå 
spontant, men också för att uppgiften krävde ett annat angreppssätt eller att eleverna 
reflekterade tillsammans. Att kunna variera sitt sätt att tala om texter menar Wiksten Folkeryd 
et al (2006) tyder på ett levande förhållningssätt till texten och innebär att eleven kan ta med 
sig erfarenheten från textarbetet till andra sammanhang. Tidigare forskning inom 
läsförståelseundervisning visar att trots att samtal om texter är viktigt för elevers läsförståelse 
ges elever sällan möjligheter att delta i fria samtal om texter (Reichenberg, 2012; Ewald, 
2007). Resultatet av denna studie tyder på betydelsen av elevsamtal där elever ges möljighet 
att diskutera och förhålla sig till texten på olika sätt.  

I grupperna rör sig samtalen framåt genom att eleverna använder tidigare yttrande i 
samtalet till att sammanfatta texten eller till att dra slutsatser av texten som helhet. Tidigare 
forskning har poängterat textsamtalets betydelse för läsförståelsen (Tengberg, 2011; Langer, 
2005; Wiksten Folkeryd 2006) och att det är i samtalet eleven lämnar sitt bidrag som 
införlivas eller ställs i kontrast till gruppens kollektiva bild och utvecklingen av textförståelse 
möjliggörs (ibid). Ur ett sociokulturellt perspektiv ses att lärande sker genom argumentation 
och meningsutbyte och att samtalet ger deltagarna möjlighet till att ta till sig nya sätt att tänka, 
resonera och handla (Säljö, 2014). Gruppsamtalen i undersökningen tyder på att de kan vara 
ett sammanhang där eleverna kan utveckla sin förståelse genom att ta del av varandras 
perspektiv likt tidigare forskning fört fram (Langer, 2005; Tengberg, 2011; Säljö, 2014).  

I studien förekommer dock sekvenser där eleverna inte förmår att variera sättet de talar 
om texter och således inte kommer vidare i diskussionen, så ett elevsamtal innebär inte per 
automatik att en förståelse skapas. Tidigare forskning har visat att det finns en utmaning i att 
finna en balans mellan elevernas eget inflytande på samtalets innehåll och lärarens styrning 
av innehållet (Tengberg, 2011; Schmidl, 2008). Även gruppkonstellation har betydelse ur ett 
sociokulturellt perspektiv, där en elev i sin närmaste utvecklingszon behöver stöd exempelvis 
från en mer kompetent individ (Säljö, 2014) och grupperna behöver således vara 
sammansatta med elever som befinner sig på olika kunskapsnivå eller med olika erfarenheter. 
Således pekar studien på att utmaningar kvarstår i att skapa möjligheter i textsamtal som 
utvecklar alla elevers läsförståelse.  

Till skillnad från elevsamtalen har fler kategorier i lärarnas samtal identifieras och samtalen 
syftar oftare till en djup textbaserad rörlighet. Lärarens betydelse förefaller sålunda central 
för att utveckla elevers läsförståelse och både funktionen att leda samtal och undervisa i 
strategier har framträtt i materialet. Utdragen ur samtalen visar att läraren leder samtalen 
genom att ställa frågor och sedan använda elevernas svar till sammanfattningar eller 
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fördjupade slutsatser och på så vis utveckla elevernas resonemang. I de fall där elevsamtalen 
har stagnerat och eleverna inte tar sig vidare i samtalet på egen hand har således lärarens 
agerande varit avgörande för att eleverna ska få möjlighet till fördjupade samtal kring texter. 
Lärarens stödjande funktion i textsamtal och läsförståelseundervisning har poängterats bland 
läsforskare (Westlund, 2013; Eckeskog, 2013; Varga, 2013) och att  kunna leda diskussioner 
som främjar läsförståelse har lyfts fram som viktig kunskap hos läraren (Rosean, Meyer, 
Strachan & Meier, 2016; Loewenberg Ball & Forzani, 2009; Schmidl, 2008). Även forskning 
om kooperativt lärande lyfter fram och poängterar lärarens betydelse för elevers lärande, 
studier har visat att lärare i kooperativa klassrum oftare ger ett specifikt stöd än i reguljära 
klassrum (Gillies, 2006). Trots att studiens underlag är litet pekar resultatet således på att 
även om elever ges möjlighet att samtala om texter har lärarens agerande stor betydelse för 
huruvida alla elever ska få möjlighet till att diskutera texter på varierande sätt och utifrån 
textens och uppgiftens syfte. 

I både elevsamtalen och de lärarledda samtalen framträder främst ett intratextuellt 
förhållande till texten, det vill säga läsarna rör sig inom texten i en textbaserad rörlighet. Att 
vidga sammanhanget och inta ett intertextuellt förhållande, att röra sig ut från texten och 
använda texterfarenheten för att fördjupa förståelsearbetet i en rörlighet utåt eller en 
interaktiv rörlighet, framträder mer sällan i studien. I de lärareledda samtalen har enstaka 
yttranden berört en interaktiv rörlighet men har sedan inte följts upp av varken lärare eller 
elever och i elevsamtalen har inte några yttranden som kategoriserats som interaktiv rörlighet 
identifierats. Även tidigare studier har visat att möjligheten till samtal i undervisningen som 
rör interaktiv textrörlighet varit få (Liberg et al, 2012). Liberg et al (2010) framhåller att elever 
behöver få vidga sammanhanget till ett intertextuellt förhållande för att möjliggöra att texten 
kan fungera som grund för lärande, dock bör poängteras att Wiksten Folkeryd (2006) 
understryker att inte en textrörlighet ska ses som bättre eller sämre, utan snarare att olika 
typer av textrörlighet krävs i olika sammanhang. Även denna studie pekar således på att 
utmaningen i att skapa tillfällen där eleverna får diskutera textens syfte och mottagare, det 
vill säga utveckla en interaktiv textrörlighet. 

I både elevsamtalen och de lärarledda samtalen i studien synliggjordes olika typer av 
textrörlighet och dessa varierade i olika grad i de olika samtalen. Detta tyder på att 
undervisningen i denna begränsade studie innehöll varierade uppgifter och situationer där 
eleverna gavs möjlighet att samtala om texter på olika sätt. Det pekar på att utrymme ges för 
att utveckla läsförståelse på flera olika nivåer när läsförståelsearbete utförs genom arbetssättet 
kooperativt lärande, men studien är dock alltför begränsad för att kunna dra långtgående 
slutsaster. I arbetetet med läsförståelse genom kooperativt lärande kvarstår flera utmaningar. 
I alla grupper varierar inte textrörlighet trots att uppgiften kräver det. I dessa sammanhang 
är lärarens agerande centralt för att eleverna ska få möjlighet till utveckling av textförståelse. 
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Delaktighet i grupparbeten 

I studien har undersökts vad som sker vid grupparbete när eleverna arbetar med läsförståelse 
utifrån arbetssättet kooperativt lärande och i resultaten urskiljdes lyckade sekvenser av 
grupparbete och sekvenser där de uppsatta kriterierna inte är uppfyllda. De lyckade 
sekvenserna karaktäriserades av att eleverna lyssnade aktivt samt bad om hjälp och hjälpte 
varandra. Dessutom karaktäriserades sekvenserna av struktur och stöd från lärare. De 
sekvenserna som inte uppfyllde kriterierna karaktäriserades däremot av en ojämn fördelning 
av talutrymmet. Sekvenserna saknade dessutom både struktur och lärarstöd. Dessa 
variationer i elevernas samtal kan bidra till en fördjupad förståelse av interaktion i grupper. 

Resultatet av studien visar att de lyckade sekvenserna karaktäriserades av att eleverna 
lyssnade på varandra, hjälpte varandra och fick hjälp, medan detta inte skedde i de mindre 
lyckade sekvenserna av grupparbete. Tidigare forskning poängterar vikten av undervisning i 
samtalsdiskussioner för att lära eleverna att interagera med varandra (Forslund Frykedal, 
2008; Mercer, 2008). Tidigare forskning visar att elever behöver stöd i att lära sig hur man 
samarbetar samt att utveckla sin förmåga att hjälpa och be om hjälp. Genom målmedveten 
träning av olika samarbetsregler samt att lärarna modellerar ett hjälpande beteende har studier 
visat att elevernas interaktioner och lärande utvecklas (Buchs & Butera, 2015; Gillies et al, 
2008; Gillies, 2003; Gillies, 2006; Terwel et al, 2001). Resultaten i denna studie synliggör ett 
behov av att ge elever stöd i att utveckla dessa förmågor.  

Tidigare forskning lyfter fram betydelsen av stöd till elever i att utveckla och använda 
färdigheter i att samarbeta med varandra och att ge förklaringar som i sin tur skapar möjlighet 
att föra resonemang (Gillies, 2003; Gillies, 2006; Gillies et al, 2008). Detta kan leda till att 
elever i svårigheter kan lyssna på förklaringar från mer högpresterande elever samtidigt som 
de högpresterande eleverna utökar sin förmåga och därmed utvecklas lärandet hos alla elever 
(Terwel et al, 2001; Gillies, 2003; Rajala et al, 2012; Ross, 2008; Webb, 2008). Eleverna kan 
således behöva stöd för att skapa stödjande interaktion i grupper. Inom sociokulturellt 
perspektiv betonas interaktion, då lärandet anses ske i ett sammanhang och i interaktion med 
andra människor. Språket utgör därmed ett viktigt redskap som eleverna behöver hantera, 
då det är genom interaktion med andra som både språket och förståelsen hos eleverna 
utvecklas (Forslund Frykedal & Chirac Hammar, 2018; Säljö, 2014). 

Vidare lyfts betydelsen av gruppsammansättning fram i tidigare forskning. Inom 
kooperativt lärande förordas heterogena grupper (Baines 2008; Johnson & Johnson, 2014).  
I föreliggande studie har läraren huvudsakligen använt sig av heterogena grupper, men även 
spontan gruppsammansättning förekom. För att skapa fler möjligheter för eleverna att lära 
av och hjälpa varandra förespråkar tidigare forskning heterogena grupper som är 
sammansatta av elever med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter framför homogena 
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grupper (Gillies, 2003). Genom att använda heterogena grupper vid grupparbete skulle 
möjligheten till inkludering öka då olikheter ses som något naturligt och något som strävas 
mot, dock upplever lärare att det är svårt med grupparbete då det kan ge upphov till 
komplexa grupprocesser som är svåra att hantera (Gillies & Boyle, 2010; Granström, 2007). 
Resultat av denna studie vad gäller de lyckade och mindre lyckade sekvenserna av 
grupparbete, tyder på att grupparbeten kan således skapa möjlighet till delaktighet, men 
utmaningar kvarstår gällande elevernas interaktion i heterogena grupper. 

Struktur gick att finna i tre av de analyserade samtalen som innehöll lyckade sekvenser av 
grupparbete, medan det däremot saknades i samtliga samtal som inte uppfyllt kriterierna för 
lyckade grupparbeten. Struktur innebär i den här studien att det ges konkreta anvisningar om 
hur en given uppgift ska genomföras och avsaknaden av struktur visade sig bland annat 
genom svårigheter med turtagning och att enas runt uppgifternas svar. Genom arbetssättet 
kooperativt lärande får eleverna stöd i att strukturera grupparbete. Det positiva ömsesidiga 
beroendet, som ligger till grund för ett fungerande samarbete, uppnås genom att läraren 
strukturerar mål för gruppen där alla deltagare behövs för att lyckas, exempelvis genom 
rollfördelning och därmed underlätta lärandet och uppmuntra diskussion (Baines et al, 2008; 
Johnson & Johnson, 2008; Johnson & Johnson, 2014; Stevens, 2008). Tidigare forskning 
lyfter fram betydelsen av struktur  som en viktig aspekt som påverkar grupparbete. 
Strukturerna kan fungera som verktyg för att stimulera till samtalsutbyte mellan gruppens 
deltagare (Baines et al, 2008; Forslund Frykedal, 2008) och Forslund Frykedal (2008) menar 
till exempel att tydliga strukturer kan inge eleverna trygghet för hur arbetet ska genomföras 
(ibid.). Resultat av vår studie bekräftas således av tidigare forskning. Dock uttryckte en elev 
i intervju att en tydlig struktur inte alltid är tillräcklig, då samtalet krävde lärarstöd för att 
uppfylla de uppställda  kriterierna för ett lyckat samtal. Trots tydliga instruktioner och 
utdelning av roller uppstod svårigheter i gruppen då den elev som skulle leda arbetet hade 
svårt att hantera sin roll. Även om det inte går att dra slutsats från en enstaka elevintervju, 
kan det vara intressant att undersöka betydelsen av struktur i grupparbete vidare och vad det 
innebär för elever. 

En studie av Hammar Chiriac & Granström (2012) visar att elever själva anser att läraren 
har en betydelsefull roll vid grupparbete, framför allt gällande tydliga ramar för grupparbetet 
samt att finnas tillgänglig under arbetets gång (ibid.). Resultatet i denna uppsats synliggör 
vikten och betydelsen av lärarstöd. Genomgående för de samtal som inte uppfyllt de 
uppställda kriterierna för ett lyckat grupparbete är att de saknar lärarstöd. Flera sekvenser 
visar hur elevsamtalen avstannar och att eleverna saknar förmåga att komma vidare och på 
så vis slutföra uppgiften. Det finns flera studier som visar att lärarens roll är betydelsefull för 
elevernas grupparbete (Forslund Frykedal, 2008; Hammar Chiriac & Granström, 2012; 
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Lofors Nyblom, 2009). Det är genom lärarens agerande och interaktion med gruppen som 
läraren demonstrerar hur eleverna i sin tur ska interagera med varandra (Gillies, 2006). 

Ur intervjuer med elever, där de haft möjlighet att ge uttryck för sina egna upplevelser av 
grupparbete, framkommer att alla upplevt sig vara delaktiga i samtalen samt uttrycker sig 
positiva till grupparbete. Elevernas bild av grupparbete handlar främst om att kunskapen 
delas och att man hjälps åt istället för att lämnas ensam i sitt tankearbete. Trots att eleverna 
uppger att de upplevde sig delaktiga i grupparbetet, tolkas det i videoobservationen som brist 
på delaktighet. Delaktighet kan vara en subjektiv upplevelse, en elev kan uppleva sig själv 
som delaktig i ett sammanhang utan att vara aktiv (Elvstrand, 2009). Det är viktigt att ta 
hänsyn till elevers egna upplevelser av delaktighet, men det är även viktigt att se i vilka 
sammanhang eleven befinner sig i då delaktigheten i en aktivitet bland annat kan ske i 
särskiljande sammanhang, vilket även tidigare forskning visat (ibid.). 

I den här studien undersöktes elevers delaktighet i grupparbete genom arbetssättet 
kooperativt lärande. Tidigare forskning har visat att kooperativt lärande kan ha betydelse för 
inkludering då arbetssättet visat god effekt för elever som möter svårigheter att nå skolans 
mål (Malmqvist & Nilholm, 2014). Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2018) lyfter fram 
betydelsen av delaktighet för inkludering. Genom att aktivt delta i diskussioner och hjälpa 
varandra samt tilldelas ett ansvar av läraren ökar möjligheten till inkludering (ibid.). Med 
hänsyn till tidigare forskning är det viktigt att få mer kunskap om hur elever upplever sin 
delaktighet vid grupparbete genom arbetssättet kooperativt lärande. 
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Konklusion 

Studien har syftat till att undersöka vad som sker när elever arbetar med läsförståelse genom 
arbetssättet kooperativt lärande med ett särskilt fokus på elevers möjlighet till delaktighet och 
möjlighet att förhålla sig till texter på olika sätt. En begränsning med denna studie är att den 
baseras på enbart fem lektioner utförda i en specifik kontext och det är därför inte möjligt 
att dra generella slutsatser. Dock tyder vår studie på att när läsförståelsearbete skedde genom 
arbetssättet kooperativt lärande möjliggjordes en elevinteraktion där eleverna  i samtalet med 
stöd av varandras yttranden förhöll sig till texter på olika sätt. Detta kan förslagsvis 
undersökas vidare genom att använda ett större urval.  

Lärarens stödjande funktion synliggörs i studien både gällande läsförståelseutvecklingen 
och samarbete i grupperna, vilket bekräftar vad som framkommit i tidigare genomförda 
studier (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2018; Gillies, 2006; Hammar Chiriac & 
Granström, 2012; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Tengberg, 2011; Westlund, 2013). 
Tidigare forskning visar dock på risker med en alltför styrd undervisning från lärarens håll, 
såväl gällande textsamtal (Eckeskog, 2013; Tengberg, 2011; Schmidl, 2008) som elevers 
möjlighet till delaktighet och samarbete då eleverna istället för att ta hjälp av varandra vänder 
sig till läraren (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2018). Sålunda finns det behov av att 
diskutera lärarrollen i kooperativt lärande. Läraren kan behöva finna en balans mellan att vara 
stödjande men också ge utrymme för elever att samarbeta på egen hand, vilket även 
poängteras i forskning gällande lärarens roll i det kooperativa klassrummet. Inom kooperativt 
lärande anses läraren ha en nyckelroll (Baines et al, 2008), dock innebär det inte någon 
auktoritär lärare, utan läraren i det kooperativa klassrummet använder en mer personlig ton 
vid interaktion med eleverna och ger ett mer specifikt stöd (Gillies, 2006).  

Inledningsvis skrev vi om speciallärarens roll och om möjligheter att stödja elever i sitt 
sammanhang istället för särskiljande lösningar. Tidigare forskning poängterar textsamtalets 
betydelse för läsförståelse (Tengberg, 2011; Schmidl, 2008; Asplund, 2011),  men i studien 
synliggjordes utmaningar i att skapa samtal där alla elever är delaktiga. Samarbete mellan 
elever har inte setts ske per automatik och tidigare forskning lyfter fram vikten av 
undervisning i samarbete (Buchs & Butera, 2015; Terwel et al, 2001). Att ge eleverna 
möjlighet att öva på att samarbeta under tydliga ramar framstår därmed som en viktig aspekt 
för att öka elevers delaktighet och lärande. En möjlig väg att gå för en framtida speciallärare 
skulle därmed kunna vara någon form av samundervisning med läraren i det kooperativa 
klassrummet så att specialläraren kan stödja eleverna i gruppsamtalen, både gällande 
läsförståelsen men också i hur man kan interagera och samarbeta. På så vis skapas möjlighet 
att ge eleverna stöd i sitt naturliga sammanhang. Att studera samundervisning mellan lärare 
och speciallärare inom arbetssättet kooperativt lärande är ett möjligt fortsatt 
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forskningsområde för att se om det skulle kunna innebära ökade möjligheter för alla elevers 
utveckling, både ur ett lärandeperspektiv och ett socialt perspektiv. 



 

  
   

56 

Referenslista 

Almqvist, Lena; Malmqvist, Johan & Nilholm, Claes (2015). Vilka stödinsatser främjar 
uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. Delrapport från 
SKOLFORSK-projektet Tre forskningsöversikter inom området 
specialpedagogik/inkludering. Vetenskapsrådets rapporter.  

Asplund, Stig-Börje (2011) Läsnings som identitetsskapande handling. Gemenskapande och 
utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal.  Karlstad: Karlstad universitet 

Baines, Ed; Blatchford, Peter & Kutnick (2008). Pupil Grouping for Learning: Developing 
a Social Pedagogy of the Classroom. Ingår i: Gillies, Robyn M; Ashman, Adrian & 
Terwel, Jan (red.). The Theacher´s Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom. 
ss.56-72. Computer-supported collaborative learning. Volume 7. 

Bjørndal, Cato R. P. (2005) Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i 
undervisning och i handledning. Stockholm: Liber. 

Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl.: Malmö: Liber  
Bråten, Ivar (2008) Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 
Buchs, Céline & Butera, Fabrizio (2015). Cooperative learning and social skills 

development. Ingår i: Gillies, Robyn Collaborative Learning: Developments in Research and 
Practice. ss. 201-217. New York: Nova Science. 

Denscombe, Martyn (2014) Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stockholm: 
Socialdepartementet. 

Eckeskog, Helena (2013). Varför knackar han inte bara på? En studie om arbetet med läsförståelse i 
åk 1-2. Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 

Ellis, Deborah (2002). Den osynliga flickan.  Stockholm: Bonnier Carlsen förlag 
En läsande klass (2018) http://www.enlasandeklass.se (2018-05-13) 
Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Linköping Studies in Behavioural 

Science No. 144. Linköpings universitet. 
Ewald, Annette (2007). Läskulturer. Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Malmö: Malmö högskola 
Flores, Marta, & Duran, David. (2016). Influence of a catalan peer tutoring programme on 

reading comprehension and self-concept as a reader. Journal Of Research In Reading, 39(3), 
330-346. 

 Forslund Frykedal, Karin (2008). Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete - om ambitionsnivå och 
interaktionsmönster i samarbetssituationer. Linköpings universitet: Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande. 



 

  
   

57 

Forslund Frykedal, Karin & Hammar Chiriac, Eva (2018). Student Collaboration i Group 
Work: Inclusion as Participation. International Journal of Disability and Education, 65:2, ss 
183-198 

Gillies, Robyn M; Ashman Adrian F & Terwel, Jan (2008). The Theacher´s Role in Implementing 
Cooperative Learning in the Classroom. Volume 7 

Gillies, Robyn M (2003). The Behaviors, Interactions, and Perceptions of Junior High 
School Students During Small-Group Learning. Journal of Educational Psychology. Vol. 95, 
No 1, ss.137-147. 

Gillies, Robyn M (2006). Teachers´ and students´ verbal behaviours during cooperative and 
small-group learning. British Journal of Edcational Psychology, 76, ss.271-287. 

Gilies, Robyn M & Boyle Michael (2010) Teachers´reflections on cooperative learning: 
Issues of implementation. Teaching an Teacher Education, 26 ss.933-940 

Güngör, Arzu & Ün Açikgöz, Kamile (2006). Effects of Cooperative Learning on Using 
Reading Comprehension Strategies and Attitudes Towards Reading. Educational 
Administration: Theory & Practice, (48), 496-502 

Granström, Kjell (2007). Ledarskap i klassrummet. Ingår i: Forskning om lärares arbete i 
klassrummet. Forskning i fokus, nr 33. Kalmar: Lenanders grafiska ab. 

Gröning, Inger (2006). Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. Uppsala : Uppsala 
Universitet, Nordiska språk. 

Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (2014). Conceptual diversities and empirical 
shortcomings – a critival analysis of research on inclusive education. European Journal of 
Special Needs Education, 29:3, ss. 265-280 

Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (2015). Den sociala situationen för barn och elever i 
svårigheter som undervisas i reguljära klasser och förskolegrupper. En systematisk forskningsöversikt. 
Delrapport från SKOLFORSK-projektet Tre forskningsöversikter inom området 
specialpedagogik/inkludering. Vetenskapsrådets rapporter. 

Hammar Chiriac, Eva & Granström, Kjell (2012). Teachers´ leadership and students´ 
experience of group work. Teachers and teaching theory and practice, Vol.18, Nr 3, 2012, 
ss.345-363. 

Hensvold, Inger (2006). Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan – en kunskapsöversikt. 
Forskning i fokus, nr.30. Myndigheten för skolutveckling. 

Hernández, Gerardo; Rojas-Drummond, Sylvia; Vélez, Marciela & Villagrán, Gabina (1998) 
Cooperative learning and the appropriaion of procedural knowledge by primary school 
children. Learning and Instruction.  Vol. 8, Nr 1, 1998 s. 37-61 

Jansson, Tove (1962) Berättelsen om det osynliga barnet. 
Johnson, David W & Johnson, Roger T (2008). Social Interdepedence Theory and 

Cooperative Learnig: The Teacher´s Role. Ingår i: Gillies, Robyn M; Ashman, Adrian & 



 

  
   

58 

Terwel, Jan (red.). The Theacher´s Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom. 
ss.9-37. Computer-supported collaborative learning. Volume 7. 

Johnson, David W & Johnson, Roger T (2014). Cooperative Learning in 21st 
Century. Anales de psicologia, 2014, vol.30, no 3, ss.841-851 

Johnson, David W & Johnson, Roger T (2017). The use of cooperative procedures in 
teacher education and professional development. Journal of Education for Teaching, 43:3, 
ss.284-295 

Khan, Ali Shafqat & Ahmad, Rana Navid (2014). Evaluation of the Effectiveness of 
Cooperative Learning Method versus Traditional Learning Method on the Reading 
Comprehension of the Students. Journal of Research and Reflections in Education. Vol.8, Nr 1, 
2014, ss.55-64 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun.  Lund: 
Studentlitteratur.  

Law, Yin-kum (2008). Effects of cooperative learning on second graders´ learning from 
text. Educational Psychology. 28:5, ss.567-582 

Langer, Judith A. (2005) Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär 
förståelse. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.  

LGR 11 (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017. 
Stockholm: Skolverket 

Liberg, Caroline; af Geijerstam, Åsa; Wiksten Fokeryd, Jenny (2010) Utmana, utforska, 
utveckla! Om läs- och skrivprocessen i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline; af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny; Bremholm, Jesper; 
Hallesson, Yvonne & Holtz, Britt-Marie (2012) Textrörlighet – ett begrepp i rörelse. I 
Matre, Synnøve & Skaftun, Atle (red)  Skriv! Les! Artikler fra den første nordiske konferense 
om skriving, lesing og literacy.  Trondheim: Akademika forlag 

Liberg, Caroline; af Geijerstam, Åsa; Wiksten Folkeryd, Jenny (2013) God läsförmåga - hur 
fångas den? I Bagga-Gupta, Sangeeta; Evaldsson, Ann-Carita; Liberg, Caroline & Säljö, 
Roger red. Literacypraktiker i och utanför skolan Malmö: Gleerups (s. 87-106)  

Lindqvist, Gunilla (2013). Who should do What to Whom? Occupational Groups´Views on 
Special Needs. PhD diss. Högskolan i Jönköping. Jönköping University Press 

Littleton, Karen; Mercer, Neil; Dawes, Lyn; Wegerif, Rupert; Rowe, Denise & Sams, Claire 
(2005). Talking and thinking together at Key Stage 1. Journal of International Research & 
Development. Vol. 25, Issue 2, ss.167-182. 

Loewenberg Ball, Deborah & Forzani, Francesca M. (2009) The Work of Teaching and the 
Challenge for Teacher Education Journal of Teacher Education 60(5) 497–511 

Lofors-Nyblom, Lottie, (2009): Elevskap och elevskapande – Om formandet av skolans elever. 
Umeå University, Department of Swedish and Social Sciences, Umeå University 



 

  
   

59 

Malmqvist, Johan & Nilholm, Claes (2014). Forskarrapport. Särskilt stöd och kunskapsmål – en 
kartläggning av effektforskning. Ingår som bilaga 4 i: Fristående skolor för elever i behov av särskilt 
stöd – en kartläggning. Rapport 409. Stockholm: Skolverket 

McKeown, Margaret G.; Beck, Isabel L. & Blake, Roxette G.K. (2009) Rethinking Reading 
Comprehension Instruction: A Comparison of Instruction for Strategies and Content 
Approaches Reading Research Quarterly, Vol. 44, No. 3, pp. 218- 253 

Mercer, Niel (2008). The seeds of time: why classroom dialogue needs a temporal analysis. 
Journal of the Learning Sciences, 17(1), ss 33-59 

Mullis, Ina V.S.; Martin, Michael O. & Sainsbury, Marian (2015). PIRLS 2016 Reading 
Framework I Mullis, Ina V.S. & Martin, Michael O. red PIRLS 
2016 Assessment Framework 2nd Edition Boston: TIMSS & PIRLS 
International Study Center, Lynch School of Education & International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (IEA) (s 11-30)  

Nilholm, Claes (2016). Teori i examensarbetet - en vägledning för lärarstudenter. Lund: 
Studentlitteratur. 

Nilholm, Claes och Göransson, Kerstin (2013). Inkluderande undervisning - vad kan man lära av 
forskningen? FoU nr 3. Stockholm: Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Nilholm, Claes (2015). Inkludering - vad kan man lära sig av forskningen? Forskning i korthet nr 
1. Malmö: Printhuset Electra 

Palinscar, A-M. S. & Brown A. L. (1984). Reciprocal Teaching of comprehension- fostering 
and comprehension-monitoring activites. Cognition and Instruction, 1(2), 117-175 

Puzio, Kelly & Colby, Glenn T. (2013). Cooperative Learning and Literacy: A Meta-
Analytic Review. Journal of Research on Educational Effectiveness, 6:4, ss.339-360. 

Rajala, Antti; Hilppö, Jaakko & Lipponen, Lasse (2012). The emergence of inclusive 
exploratory talk in primary students´ peer interaction. International Journal of Educational 
Research, 53, ss.55-67. 

Reichenberg, Monica (2012). Texter, läsförståelse och läsundervisning i Norge och Sverige 
- en översikt. Acta Didactica Norge. Vol 6 Nr 1, artikel 3  

Reichenberg, M. & Lundberg, I. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal: för elever 
som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur. 

Reichenberg, Monica & Emanuelsson, Britt-Marie  (2014). Elever i årskurs 3 läser och 
samtalar om texter: En interventionsstudie. Acta Didactica Norge. Vol 8, nr 1. Art 11  

Roe, Astrid (2014) Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Stockholm: Gleerups 
Rosaen, Cheryl L.; Strachan, Stephanie; Meyer, Amber & Meier, Jessica (2016) Learning to 

Facilitate Highly Interactive Literary Discussions to Engage Students as 
Thinkers. Reading Horizons Vol 56, Issue 1, pp 69-92 



 

  
   

60 

Ross, John A (2008). Explanation Giving and Receiving in Cooperative Learning Groups. 
Ingår i: Gillies, Robyn M; Ashman, Adrian & Terwel, Jan (red.). The Theacher´s Role in 
Implementing Cooperative Learning in the Classroom. ss.222-237. Computer-supported 
collaborative learning. Volume 7. 

Salamancadeklarationen och Salamanca +10 (2006). Stockholm: Svenska Unescorådet.  
Schmidl, Helen (2008) Från vildmark till grön ängel. Stockholm: Makadam förlag 
SFS 2010:800 (2010) Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
Shaaban, Kassim (2006). An Initial Study of the Effects of Cooperative Learning on 

Reading Comprehension, Vocabulary Acquisition, and Motivation to Read. Reading 
Psychology, 27(5), 377-403 

Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och 
utvärdering, Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2012). Med fokus på läsande. Analys av samstämmigheten mellan svenska 
styrdokument, ämnesprov i svenska och PIRLS 2011. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2016). PISA 2015 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 
matematik (Rapport 450) Stockholm: Skolverke 

Skolverket (2017). PIRLS 2016. Läsförmåga hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt 
perspektiv (Rapport 463) Stockholm: Skolverket 

Slavin, Robert E. (2014) Cooperative Learning and Academic Achievment: Why Does 
Groupwork Work?Anales de psicologia. Vol 30, no 3, ss 785-791 

Slavin, Robert E; Lake, Cynthia; Davis, Susan & Madden, Nancy A (2011). Effective 
programs for struggling readers: A best-evidence synthesis. Educational Research Review, 6, 
ss.1-26. 

Szönyi, Kristina & Söderqvist Dunkers, Tove (2012). Där man söker får man svar. Delaktighet i 
teori och praktik för elever med funktionsnedsättning. FoU skriftserie 2. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 

Szönyi, Kristina & Söderqvist Dunkers, Tove (2015). Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. 
Specialpedagogiska myndigheten. 

Stevens, Robert J (2008). Cooperative Learning and Literacy Instruction in Middle Level 
Education. Ingår i: Gillies, Robyn M; Ashman, Adrian & Terwel, Jan (red.). The 
Theacher´s Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom. ss.92-109. 
Computer-supported collaborative learning. Volume 7. 

Säljö, Roger (2014) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Tredje upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. 

Säljö, Roger (2011) Kontext och mänskliga samspel. Ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande. Utbildning  & Demokrati , vol 20, nr 3, 67-82  



 

  
   

61 

Tengberg, Michael (2011) Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturrexeption i 
skolan. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposio 

Tengberg, Michael & Olin-Scheller (2013). Improving Reading and Interpretation in 
Seventh Grade: A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for 
Reading Instruction. Education Inquiry. Vol 4, No 4, ss.689-713 

Terwel, Jan; Gillies, Robyn M; van den Eeden, Pieter & Hoek, Dirk (2001). Co-operative 
learning processes of students: A longitudinal multilevel perspective. British Journal of 
Educational Psychology. ss.619-645. Great Britain: The British Psychological Society. 

Thomas, Nigel (2007). Towards a Theory of Children´s Participation. International Journal of 
Children´s Rights, 15, ss.199-218. 

Varga, Anita (2013) Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i 
lärares lingvistiska strategier. Acta Didactica Norge. Vol. 7 Nr. 1. Art. 14 

Vaughn, Sharon; Klingner, Janette K; Swanson, Elisabeth A; Boardman, Alison 
G;  Roberts, Greg; Mohammed, Sarojani S. & Stillman-Spisak, Stephanie J. (2011). 
Efficacy of Collaborative Strategic Reading With Middle School Students. American 
Educational Research Journal. Vol 48, Nr 4, 2011, ss. 938-964 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  
Webb, Noreen M (2008). Teacher Practices and Small-Group Dynamics in Cooperative 

Learning Classrooms. Ingår i: Gillies, Robyn M; Ashman, Adrian & Terwel, Jan (red.). 
The Theacher´s Role in Implementing Cooperative Learning in the Classroom. ss.201-221. 
Computer-supported collaborative learning. Volume 7. 

Wells (1996). Using the tool-kit of discourse in the activity of learning and teaching. Mind, 
Culture, and Activity, 3(2): 74-101. 

Westlund, Barbro (2013). Att bedöma elevers läsförståelse. En jämförelse mellan svenska och 
kanadensiska bedömingsdiskurser i grundskolans mellanår. Stockholm: Natur & Kultur. 

Wiksten Folkeryd, Jenny; af Geijerstam Åsa & Edling, Agnes (2006) Textrörlighet – hur 
elever talar om egna och andras texter. I Bjar, Louise (red.) Det hänger på språket. (s. 169-
188). Lund: Studentlitteratur. 
 

 



 

  
   

62 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

• Hur upplevde du uppgiften? 
• Hur tyckte du att det var att arbeta i grupp? 
• Hur tyckte du att ni arbetade tillsammans i gruppen? 
• Upplevde du dig själv som delaktig i gruppen? På vilket sätt? 
• Deltog du så mycket du ville i uppgiften? Om inte, hur kommer det sig? 
• Upplevde du att de andra lyssnade på dig? På vilket sätt visade de det ? 
• Tycker du att alla deltog lika mycket? 

Bilaga 2. Observationsprotokoll 
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Bilaga 3. Missivbrev 

Informations/samtyckesbrev till vårdnadshavare  
Uppsala, januari 2018 

 
	

	
	
 
Inkludering	genom	lärande	i	grupp	
 
Vi	 är	 två	 studenter	 som	 skriver	 uppsats	 på	
speciallärarprogrammet	med	inriktning	mot	språk-,	läs-	och	
skrivutveckling	 vid	 Uppsala	 universitet.	 Syftet	 med	

uppsatsen	är	att	undersöka	vilka	hinder	och	möjligheter	för	elevers	lärande	skapas	
i	övningar	i	läsförståelse	enligt	arbetssättet	kooperativt	lärande.	Vi	undrar	om	vi	kan	
komma	 till	 ditt	 barns	 klassrum	 och	 göra	 videoinspelningar	 av	 några	 lektioner	 i	
svenska	där	läraren	arbetar	utifrån	arbetssättet	kooperativt	lärande.		
	
Vår	uppsats	är	en	del	av	forskningsprojektet	”Inkludering	genom	lärande	i	grupp”	
som	 finansieras	 av	 Vetenskapsrådet.	 Syftet	 med	 projektet	 är	 att	 undersöka	 hur	
arbetssättet	kooperativt	lärande	kan	bidra	till	inkluderande	klassrumsmiljöer.	
 
Ditt	 och	 ditt	 barns	 deltagande	 är	 frivilligt	 och	 ni	 kan	 närsomhelst	 avbryta	 er	
medverkan.	Vi	skickar	här	även	med	lättillgänglig	information	om	projektet	avsedd	
för	 ditt	 barn.	 Vi	 är	 måna	 om	 barnets	 egen	 rätt	 att	 bestämma	 om	 hans/hennes	
medverkan	i	projektet	och	kommer	att	vara	uppmärksamma	på	om	och	när	han/hon	
inte	vill	delta	i	(video)observationer	av	grupparbete.	
 
Videoinspelningar	kommer	att	förvaras	på	en	extern	hårddisk	som	krypteras	och	
kräver	 lösenord	 för	 tillträde.	 Efter	 att	 analysen	 av	 videoinspelningarna	 är	 klar,	
kommer	hårddisken	att	förvaras	i	ett	kassaskåp	i	Uppsala	Universitets	lokaler.		
 
Om	du	har	frågor	om	studien,	vänd	Er	gärna	till:	
 
Johanna	Åsman,	speciallärarstudent	
johanna.asman@gmail.com	
 
Maria	Mattsson,	speciallärarstudent	
maria.mattson2@skola.uppsala.se	
	 	 	 	 	 	
Nina	Klang,	lektor	vid	institutionen	för	pedagogik,	didaktik	och	utbildningsstudier	
070-4711621,	nina.klang@edu.uu.se	
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Svarstalongen	överlämnas	till	läraren	
	 	 	 		 	
Godkännande	från	vårdnadshavare	
	
Vårdnadshavare	1	
	
Jag	har	fått	information	om	projektet	”Inkludering	genom	lärande	i	grupp	–	fallstudier	
av	grupparbete”	och	”Att	arbeta	med	läsförståelse	inom	kooperativt	lärande”	

	
	
	 Jag	samtycker	till	att	mitt	barn	deltar	i	projektet	

	 Jag	samtycker	till	att	mitt	barn	deltar	i	projektet,	men	mitt	barn	ska	INTE	filmas	
i	grupparbeten	

 	
Jag	ger	INTE	mitt	samtycke	till	att	mitt	barn	deltar	i	studien	

	
	
	
	
	
	
Underskrift……………………………………………………………………………………………………………..	
	
Namnförtydligande……………………………………………………………………………………………………	
	
Datum	och	ort	……………………………………………………………………………………………………………	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

  



Svarstalongen	överlämnas	till	läraren	
	 	 	 		 	
Godkännande	från	vårdnadshavare	
	
Vårdnadshavare	2	
	
Jag	har	fått	information	om	projektet	”Inkludering	genom	lärande	i	grupp	–	fallstudier	
av	grupparbete”	och	”Att	arbeta	med	läsförståelse	inom	kooperativt	lärande”	

	
	 Jag	samtycker	till	att	mitt	barn	deltar	i	projektet	

	 Jag	samtycker	till	att	mitt	barn	deltar	i	projektet,	men	mitt	barn	ska	INTE	filmas	
i	grupparbeten	

 	
Jag	ger	INTE	mitt	samtycke	till	att	mitt	barn	deltar	i	studien	

	
	
	
	
	
	
Underskrift……………………………………………………………………………………………………………..	
	
Namnförtydligande……………………………………………………………………………………………………	
	
Datum	och	ort	……………………………………………………………………………………………………………	
	 	 	

 
 
 
 

  


