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Sammanfattning 

Huvudsyftet med vår studie var att med hjälp av metoden kvalitativ intervju undersöka lärares

uppfattning av kooperativa lärgrupper. Studien hade sin utgångspunkt i den sociokulturella 

lärandeteorin eftersom vi anser att lärande sker genom interaktion och samarbete mellan 

elever. Vi ville även utifrån vårt valda teoretiska perspektiv, ta reda på om lärare anser att 

kooperativa lärgrupper är ett bra arbetssätt för att utveckla elevers lärande och samspel, samt 

hur de uppfattar skillnaden mellan kooperativa lärgrupper och traditionella grupper. Det 

empiriska materialet vi har utgått ifrån består av fyra intervjuer av lärare i årskurs 2–4, från 

skolor runt om i Uppsala.

Resultatet visade att alla lärare i studien har en positiv syn av kooperativt lärande och

lärgrupper. Lärarna var eniga om att kooperativt lärande och lärgrupper innebär att eleverna 

ska vara lärresurser för varandra för att kunna utveckla såväl de sociala förmågorna som de 

akademiska kunskaperna. I studiens resultat framgår att samtliga lärare främst strukturerar 

sina lärgrupper utifrån elevernas samarbetsförmåga, då de upplever svårigheter i att placera 

eleverna i lärpar utifrån tanken om proximal utvecklingszon. Resultatet visade att lärarna i 

studien uppfattar sammanhållningen och det ömsesidiga beroendet i lärgruppen som viktigt 

för ett lyckat samarbete. De två nämnda faktorerna ska enligt lärarna gynnas av de olika roller

som eleverna i lärgruppen har och som gör alla gruppmedlemmarna lika delaktiga. Gällande 

lärarnas uppfattning av elevernas lärande så visade resultatet att de anser att lärgrupper 

påverkar det sociala samspelet på ett positivt sätt. Utifrån sitt eget perspektiv ansåg lärarna att 

lärgruppens självständighet underlättar för dem att göra bedömningar och ta del av elevernas 

kunskap genom gruppens diskussioner. Det framgår i resultatet att alla lärare uppfattade sin 

roll som strukturerande, instruerande och observerande. Slutligen visade resultatet att lärarna i

studien uppfattade skillnaden mellan traditionella grupper och kooperativa lärgrupper som att 

gruppmedlemmarna i den kooperativa gruppen är beroende av varandra på ett annat sätt än i 

den traditionella gruppen. De menade också att lärandet liksom processen står i fokus i den 

kooperativa lärgruppen snarare än slutresultatet som i den traditionella gruppen.

Nyckelord: kooperativt lärande, lärgrupp, lärpar, grupparbete
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Inledning 

Vi är två lärarstudenter som valde att skriva vårt självständiga arbete 1 med fokus på 

kooperativa lärgrupper. Valet av ämne gjordes efter att en av oss kommit i kontakt med 

arbetssättet under sin verksamhetsförlagda utbildning och vi båda blev nyfikna och ville veta 

mera. 

Vi hade en föreställning om att kooperativt lärande var ett relativt nytt arbetssätt men efter att 

vi hade fördjupat oss i litteraturen och forskningsartiklar upptäckte vi att kooperativt lärande 

inte alls var ett nytt påfund. Kooperativt lärande är snarare ett förhållningssätt som åter blivit 

trendigt vilket syns i form av nyutgiven litteratur på svenska, kooperativa workshops och 

grupper om ”kooperativt lärande” på sociala medier, men själva begreppet har rötter långt 

tillbaka i tiden. Enligt Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson grundar sig Kooperativt 

lärande på ett demokratiskt arbetssätt, vilket bidrar till diskussioner och ett ökat samarbete 

mellan elever (2017, ss. 23, 75).

I grundskolans läroplan framgår att eleverna ska kunna “...arbeta i demokratiska 

former.”(Skolverket, 2018, s. 13), vilket skulle kunna tolkas som interaktion och samarbete i 

någon form av grupp. Utifrån den skrivelsen blev vi därför intresserade av att ta reda på vad 

lärare tycker om att använda sig av kooperativa lärgrupper i undervisningen. Eftersom arbete i

grupp har bedrivits under lång tid, så ville vi även ta reda på skillnaden mellan kooperativa 

lärgrupper och vanliga traditionella grupper. I tidigare undersökningar har det framkommit att 

lärare känner sig otrygga med grupparbete som arbetsform då de upplevt att den inte fungerat 

och därför valt att minska på antalet grupparbeten (Granström & Chiriac Hammar, 2011), 

utifrån den aspekten ville vi undersöka om den kooperativa lärgruppens samarbetsformer 

kunde vara lösningen på lärarnas känsla av otrygghet vid grupparbeten. Genom att ta del av 

forskning, litteratur och intervjuer var tanken att vi skulle kunna få mer kunskap om 

kooperativt lärande, för att eventuellt själva kunna använda det i vår framtida undervisning.

Sammanfattningsvis så undersökte vår studie lärares uppfattning av att arbeta med lärgrupper 

i sin undervisning utifrån fördelar och nackdelar, hur de såg på sin egen roll i undervisningen 

med lärgrupper samt hur de uppfattade skillnaden mellan kooperativa lärgrupper och 

traditionella grupper. 
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Bakgrund 

I den här delen kommer först en beskrivning av kooperativt lärande utifrån dess historia och 

en redogörelse vad begreppet innebär. Sedan kommer vi förklara begrepp som anses viktiga 

för studien, såsom lärpar/lärgrupper, grupp och traditionella grupper/grupparbete. Slutligen 

kommer skillnaderna mellan kooperativa grupper och vanliga traditionella grupper att 

åskådliggöras.

Kooperativt lärande och dess historia

Redan under antiken så fanns tankar om att bedriva undervisning som liknar dagens 

kooperativa arbetssätt (Fohlin et al. 2017, s. 28). I början på 1900-talet så bidrog Vygotskij, 

Dewey och Piaget till olika perspektiv med grundtankar om att lärandet sker i mötet mellan 

människor. Inspirerad av Dewey så undersökte psykologen Kofka, en av grundarna till 

gestaltpsykologin, mötet mellan människor och grupper. Hans arbete kom sedan att utvecklas 

av kollegan Kurt Lewin som fokuserade på gruppens positiva beroende som en av de 

viktigaste faktorerna. Lewin menade att med rätt struktur och styrning kan gruppens 

prestation överstiga resultatet av individernas personliga ansträngningar. Han var också först 

med att definiera det positiva ömsesidiga beroendet, som senare kom att inneha en central roll

inom det kooperativa lärandet. Flera av Lewins studenter och kollegor förfinade hans 

beskrivningar om hur grupper arbetar. En av studenterna Morton Deutsch formulerade under 

1940-talet en teori rörande det kooperativa lärandet och konkurrens. Han menade att 

pedagogens sätt att initiera samspelet i gruppen får en avgörande roll om gruppens 

medlemmar kommer att hjälpa eller hindra varandra från att nå de egna målen. Deutsch ansåg 

att läraren behöver skapa uppgifter och strukturer så att det krävs ett samarbete för att målet 

ska nås. Under 1970- talet så tog man tillvara på den tidigare forskning som gjorts inom 

kooperativt lärande och arbetade fram det nya konceptet Cooperative learning. 1979 träffades 

Yael och Shlomo Sharan vid Tel Aviv Univers, Elisabeth Cohen vid Stanford University och 

Spencer Kagan vid University of California, Berkeley, vid en internationell konferens om 

kooperativt lärande, för att utbyta tankar om sina arbeten. Konferensen var framgångsrik och 

för att garantera ett fortsatt forsknings- och erfarenhetsutbyte så bildades en internationell 

sammanslutning IASCE, där Shlomo Sharen senare kom att få rollen som ordförande. IASCE 

växte och fick medlemmar över hela världen och de årliga konferenserna samt det nyhetsbrev 

som skapades bidrog till att spridningen av kooperativt lärande blev världsvid. Kooperativt 
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lärande började tillämpas framförallt i USA men även i andra länder där arbetssättet ansågs 

som en betydande och väl utforskad undervisningsmetod (ibid, ss. 28-31).

Kooperativt lärande - KL

Kooperativt lärande har ingen enhetlig definition och anledningen är att det finns flera 

personer som arbetat med konceptet vilket har resultaterat i olika varianter av kooperativt 

lärande, såsom Group investigation (GI), Learning Together & Alone (LT&A), Student teams 

achievement divisions (STAD), Complex instruction (CI), Kagan cooperative learning (Kagan

structures) och Kollaborativt lärande. Det internationella samlingsbegreppet cooperative 

learning har använts i Sverige sedan 1970-talet och har ofta översatts till bland annat 

samarbetsinlärning, samarbetsinriktat lärande eller samarbetsorienterat lärande (Fohlin et al. 

2017, ss. 22, 88). Kooperativt lärande grundar sig på demokratiskt tänkande, relationer och 

samarbete. Elever arbetar i par (lärpar) eller i mindre grupper (lärgrupper) för att uppnå ett 

gemensamt mål. Det är en inlärningsprocess där elever engagerar sig aktivt i gemensamma 

diskussioner för att främja elevers lärande och aktivt deltagande. Kooperativt lärande, som 

även förkortas med KL, innebär struktur och strategier. Läraren behöver utifrån nämnda 

kriterier göra medvetna val som grundar sig på de mål som gruppen har satt upp och vilka 

samarbetsförmågor som ska tränas (ibid, ss. 75-76). Inom kooperativt lärande används olika 

strukturer för att organisera lärandet och samarbetet mellan elever. En struktur är 

innehållsoberoende och kan vara en konkret övning som förklarar och instruerar hur arbetet 

ska genomföras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Strukturen hjälper eleverna att bli 

delaktiga, känna samhörighet och ta del av varandras olika infallsvinklar och perspektiv, 

vilket hjälper eleverna i inlärningsprocessen (ibid, s. 237). 

Inom kooperativt lärande finns det fem grundkriterier som måste vara uppfyllda för att arbetet

i grupp ska räknas som kooperativt lärande, de benämns av Johnson & Johnson som positive 

interdependence, individual accountability, face-to-face promotive interaction, social skills 

och group processing (2001, ss. 14-16).

Positive interdependence (ömsesidigt beroende), betyder att uppgiften anses vara färdig först 

när alla i gruppen har slutfört sin del. “Din framgång leder till min framgång!” (Fohlin et al. 

2017, ss. 112-113, Johnson & Johnson, 2001, ss. 14-16).

7



Individual accountability (individuellt ansvarstagande), innebär att den enskilda individen ska

lära sig att ta ansvar för sitt lärande och förstå att allas ansträngningar i gruppen påverkar 

lärandet. Den enskilda individens insats utvärderas och resultatet delges till samtliga i gruppen

(ibid, ss. 112-113, ibid ss. 14-16). 

Face-to-face promotive interaction (stödjande interaktioner), innebär att gruppmedlemmarna 

stöttar och uppmuntrar varandra för att gruppens mål ska kunna uppnås (ibid, ss. 112-113, ibid

ss. 14-16). 

Social skills (social förmåga), är principen om att eleverna behöver samarbetsfärdigheter, 

förmåga att känna tillit, respekt för varandra och veta hur man kommunicerar med varandra 

(ibid, ss. 112-113, ibid ss. 14-16). 

Group processing (återkoppling/reflektion), innebär att gruppen ska reflektera och diskutera 

hur de tycker att de uppfyllt sina mål, samt hur de kan förbättra sitt samarbete och relationer 

med varandra. Läraren behöver ge eleverna kontinuerlig feedback för deras insats så att 

eleverna har möjlighet att förändra och förbättra sitt samarbete och sin måluppfyllnad (ibid, 

ss. 112-113, ibid ss. 14-16). 

Vi anser att kooperativt lärande är ett arbetssätt som stämmer bra överens med grundskolans 

läroplan. I läroplanen framgår att varje elev ska lära, utforska och arbeta tillsammans med 

andra samt få kunskap om demokratiska principer (Skolverket, 2018, ss. 12-13), vilket även 

speglar vår teoretiska utgångspunkt där vi menar att elever lär genom samspel och social 

interaktion.
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Begreppsbeskrivning 

Lärpar/Lärgrupper

Inom kooperativt lärande används tre olika typer av grupper i undervisningen, tillfälliga 

grupper, formella grupper och basgrupper. Vilken grupp man väljer att använda beror på 

vilket syfte man har med gruppen eller vilket mål man vill uppnå (Fohlin et al. 2017 , s. 178). 

Vi har valt att fokusera på formella grupper som även inom kooperativt lärande benämns som 

lärpar eller lärgrupper. Lärpar/lärgrupper skapas oftast med syftet att de ska användas under 

en längre tidsperiod, vilket kan vara från en lektion till ett par månader. Syftet är att utveckla 

sociala mål liksom kunskapsmål. Eleverna ska genom ett positivt ömsesidigt beroende stödja 

varandra så att alla i gruppen når sina mål. Inom gruppen arbetar man mycket med 

samarbetsövningar så att eleverna lär känna varandra och utvecklar en gruppidentitet. Varje 

lektion eller vecka har gruppen en specifik samarbetsfärdighet som de ska öva på. Läraren ska

stötta eleverna i utvecklandet av deras samarbetsförmågor samt i arbetet med uppgiften. För 

att gruppen ska fungera väl behövs alla dessa delar samt att lärare och elever utvärderar 

gruppens samarbete och lärandet av kunskapsinnehåll (ibid, s.179).

Grupp

Det finns flera olika definitioner för begreppet grupp, gemensamt för alla definitioner är att en

grupp består av två eller fler personer som interagerar med varandra (Thornberg, 2013, s. 17). 

Begreppet grupp beskrivs enligt Stensaasen & Sletta som;

“En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är 

ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få 

sina behov tillfredsställda och nå sina mål.” (2000, s. 26).

Traditionella grupper 

I vår studie kommer vi använda begreppet traditionella grupper och då kommer vi syfta på en

elevgrupp som tilldelas en uppgift och har ett gemensamt mål, där slutresultatet står i fokus. 

Fohlin et al. hävdar att traditionellt grupparbete inte erbjuder gruppmedlemmar den support 

som krävs för ett effektiviserat samarbete. Vid ett traditionellt grupparbete är det vanligt att 
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elever delar upp arbetet var för sig, där gruppens starka elever blir de som får den största 

arbetsbördan medan några smiter undan helt (Fohlin et al. 2017, s. 109). Den traditionella 

gruppen arbetar utifrån ett individualiserat synsätt där varje individ arbetar var för sig.

Skillnader mellan kooperativa lärgrupper och traditionella grupper

Det finns några tydliga skillnader mellan kooperativa lärgrupper och vanliga traditionella 

grupper. Författarna i boken Circles of learning lyfter fram ett antal viktiga faktorer som 

skiljer de båda grupperna åt. En viktig skillnad mellan den kooperativa lärgruppen och den 

traditionella gruppen är ansvarsfördelningen. I de kooperativa lärgrupperna existerar ett 

positive interdependence vilket innebär att alla gruppmedlemmarna har ett ömsesidigt 

beroende och ett gemensamt ansvar, vilket medför att arbetet inte kan slutföras innan alla i 

gruppen är färdiga med uppgiften (Johnson et al. 1984, s. 14). En annan skillnad mellan 

grupperna är hur ledarskapet är fördelat. I de traditionella grupperna så delas sällan ansvaret 

utan det är oftast en person som tar på sig ledarrollen och ansvaret för uppgiften, vilket 

medför att en del medlemmar åker ”snålskjuts” på de andras bekostnad. Inom den kooperativa

gruppen används begreppet individual accountability, vilket innebär att varje gruppmedlem 

får feedback på den del man ansvarar för samt hur gruppens arbete utvecklas. Gruppen kan på

så vis hjälpas åt att stötta varandra så att arbetet går framåt. Det delade ansvaret resulterar i att

man delar på ledarskapet (ibid, s. 14-15). 

I de kooperativa grupperna är det centrala att varje gruppmedlem ska lära sig så mycket som 

möjligt och samtidigt ska man ha ett väl fungerande samarbete bland gruppmedlemmarna. För

att kunna arbeta bra tillsammans får gruppmedlemmarna i den kooperativa gruppen lära sig de

sociala förmågor de behöver kunna för att få ett gott samarbete, såsom förmågan att 

kommunicera, lyssna, vänta på sin tur, ledarskap, lita på varandra och konfliktlösning. I de 

traditionella grupperna antas gruppmedlemmarna redan besitta dessa kunskaper och gruppens 

fokus ligger därför på slutprodukten och inte på processen (Johnson et al. 1984, ss 15-16). 

Johnson och Johnson beskriver processen som det som sker under en längre tid då gruppen är 

på väg mot målet. Till skillnad från de traditionella grupperna så observerar och analyserar 

läraren de kooperativa lärgruppernas förmåga att lösa problem och samarbeta, vilket sedan 

åtföljs av en återkoppling till gruppens medlemmar. Eleverna uppmanas även till något som 

Johnson och Johnson kallar för ”Group processing”, vilket innebär att gruppmedlemmarna 

ska utvärdera sitt samarbete och hur väl deras gemensamma ansträngningar fungerade för att 
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nå målet med uppgiften. Möjligheten att reflektera ger eleverna en chans att förbättra sitt 

samarbete inför kommande uppgifter (2008, s. 25).
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Tidigare forskning 

I den här delen kommer vi att presentera forskning som vi tycker är relevant för vår studie och

som kan ge stöd till våra forskningsfrågor .  

Förståelsen av kooperativa lärgrupper

Forskning har påvisat att lärares förståelse av kooperativa lärgrupper har stor betydelse för 

deras attityd till arbetsformen samt hur de kooperativa lärgrupperna används i undervisningen.

I en studie av Koutselini (2009, ss. 37-38, 40), undersöktes lärares missuppfattningar och 

förståelse av kooperativt lärande, där framgick att en stor majoritet av lärarna hade svårt att 

skilja mellan vanligt traditionellt grupparbete och arbete i grupp utifrån kooperativt lärande. 

De antog att kooperativt lärande innebar att man arbetade i grupp med en given uppgift under 

en förutbestämd tid. Utifrån resultatet av de intervjufrågor som ställdes innan experimentet så 

framkom att lärarna upplevde att kooperativt lärande var tidsödande, svårt att organisera och 

att det inte passade alla. De menade även att högpresterande och omotiverade elever inte 

tyckte om arbetsformen, eftersom det skapade disciplinära problem. I slutet på den 

experimentella studien när lärarna hade undervisats i kooperativa lärgrupper, så hade de fått 

mer förståelse för hur grupperna skulle struktureras och hur arbetet i dem skulle bedrivas. Den

ökade förståelsen medförde i sin tur att deras åsikter förändrades och de blev mer positivt 

inställda till kooperativt lärande. 

Kooperativa lärgruppers effekt på lärande

Grundtanken med kooperativa lärgrupper är att det gemensamma lärandet får varje individ att 

utvecklas och prestera bättre (Johnson & Johnson, 2001, s. 14). Forskningsöversikt visar att 

det finns många avhandlingar som berör fördelar med kooperativa lärgrupper. Johnson, 

Johnson och Stanne har i en stor metaanalys sammanfattat resultatet av sammanlagt 158 

studier som alla föll inom de kriterier som skapats för att urskilja dem som kooperativa 

lärandemetoder. Resultatet visade att den kooperativa lärandemetoden hade större 

effektstorlek på lärandet jämfört med den individuella och tävlingsinriktade undervisningen. 

Alla tillfällen där kommunikation krävdes så framkom det att kooperativt lärande hade fler 

positiva aspekter än det individuella och tävlingsinriktade lärandet, dock fanns ingen 

forskning att tillgå i studien på de kooperativa lärandestrukturerna som används inom 
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arbetssättet (2000, ss. 12–14). Effekterna av kooperativt lärande har även undersökts i 

experimentella studier i matematik. I en metaanalys sammanställdes 26 studier mellan perioden

1988 och 2010, resultatet visade att de elever som använt den kooperativa lärandemetoden 

förbättrade sina provresultat i matematik och sin attityd till ämnet (Capar & Tarim, 2015, ss. 

555–556).

Det är svårt att hitta tidigare forskning som visar på nackdelar med det kooperativa 

arbetssättet. Det kan däremot finnas opublicerade studier som skulle kunna påverka resultaten 

av den kooperativa lärandemetodens effekter.

Strukturering av lärande i grupp

Forslund Frykedal anser i sin doktorsavhandling att olika faktorer såsom 

gruppsammansättning, uppgiftens struktur, socialt ömsesidigt beroende, tillit och mål är av 

stor betydelse för att få ett väl fungerande grupparbete som resulterar i ett lärande (2008, 

ss.132–133). Frykedal menar att dessa faktorer samspelar och påverkar varandra under 

processen vid grupparbete. De fem kriterier som Forslund Frykedal nämner, påminner om de 

som Johnson och Johnson beskriver inom kooperativt lärande. Johnson och Johnson menar att

Positive interdependence, Individual accountability, Face-to-face promotive interaction, 

Social skills och Group processing, behövs i de kooperativa lärgrupperna för att inte resultatet

ska utebli (2001, s. 14). 

I Forslund Frykedals doktorsavhandling (2008, s. 136) framkommer det att elevernas samspel 

och slutprodukten samt några av de ovan nämnda faktorerna var förutsättningarna för att ett 

arbete ska betecknas som ett grupparbete. Frykedal menar att tillvägagångssättet i 

grupparbete, gruppsammansättningen, elevernas interaktion, ansvar och det beroende som 

skapas när eleverna ska arbeta gemensamt, bidrar till produktiva och effektiva grupparbeten. 

Gruppens sammansättning

I lärarens roll inom det kooperativa arbetssättet ingår att organisera eleverna i olika 

lärgrupper. Tidigare forskningsstudier har visat att lärarens val av gruppsammansättning 

påverkar resultatet av de enskilda elevernas prestationer. I Barns samlärande: en 

forskningsöversikt, presenteras en studie som visar att låg- och medelpresterande elever 
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gynnades av att grupperas med elever från olika nivåer, medan högpresterande elevers 

prestation var opåverkad oavsett nivågruppering. Vid ytterligare en studie framgick att 

lågpresterande elever som undervisades med andra lågpresterande elever fick sämre resultat 

på de matematikprov som genomfördes än de lågpresterande elever som undervisats i 

blandade grupper. De lågpresterande eleverna i de blandade grupperna hade högre krav, större

förväntningar på sig samt en mer varierad undervisning, vilket resulterade i att de klarade 

proven utan svårighet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, ss. 87-88).

Med den här forskningen som bakgrund är det därför intressant att ta reda på hur lärare i 

studien förstår begreppen kooperativt lärande och lärgrupper. Det är även av intresse att 

undersöka vilken uppfattning lärare har angående indelning av grupper och hur arbete inom 

grupperna ska struktureras. Utifrån det positiva forskningsunderlag som vi har presenterat 

gällande fördelar med kooperativt lärande är det betydelsefullt att ta reda på vilka fördelar och

nackdelar lärare ser med lärgrupper utifrån ett elev- och lärarperspektiv, samt hur de ser på sin

egen roll inom undervisning av lärgrupper.
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Teoretiska utgångspunkter 

Det går att nämna flera personer som har bidragit till den pedagogiska utformningen av 

dagens skola. Vi har vid genomförandet av vår studie utgått från en av dem, Lev S Vygotskij 

(1896–1934) vars tankar har legat till grund för den sociokulturella teorin. Vi anser att teorin 

speglar vår uppfattning att elever lär och utvecklas i samspel med varandra.  Anledningen till 

att vi presenterar vårt teoretiska perspektiv är för att belysa hur det eventuellt kan ha påverkat 

vårt sätt att formulera våra frågor och hur vi väljer att göra våra antaganden.

Lev S Vygotskij – Sociokulturella teorin 

Den ryske psykologen, pedagogen och filosofen Lev Semenovish Vygotskij levde mellan åren

1896 - 1934 och var inflytelserik inom den sociokulturella traditionen. Vygotskij filosoferade 

och arbetade mycket kring människans lärande och utveckling. Han ansåg att människans 

tänkande och skapande samt hjärnans avancerade problemlösningsförmåga inte kunde 

förklaras med hjälp av behaviorismens betingelseprinciper. Vygotskij menade istället att 

förmågorna bara ska ses som mänskliga egenskaper och att de är uttryck för vår färdighet att 

använda och vidareutveckla våra kulturella kunskaper. Hur människan sedan utvecklar dessa 

kulturella förmågor som att läsa, skriva och räkna, var det som kom att ligga till grund för den

sociokulturella teorin. Vygotskij menade att de kulturella förmågorna var medierande redskap.

Med begreppet mediering avsåg han att människan behöver använda sig av olika redskap både

språkliga och materiella för att utveckla en förståelse för sin omvärld. Vygotskij menade att 

språket både det talade och skrivna var det största medierande redskapet, eftersom han ansåg 

att det var genom kommunikation med andra människor som individen kunde få djupare 

förståelse för världen och våra medmänniskor. Ett annat viktigt begrepp inom den 

sociokulturella traditionen är appropriering vilket används för att beskriva hur människor tar 

till sig de medierande redskapen och förstår hur de ska användas och skapar förståelse (Säljö, 

2014, ss. 298, 303).  

Under 1900-talet framställde Vygotskij ett annat av sina viktigaste begrepp, den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305), som även kom att bli den centrala delen i hans teori. 

Vygotskij menade att människan befinner sig ständigt i en utvecklingszon. Vilket innebär att 

människan har potential att utföra prestationer utöver det människan faktiskt kan utföra. 
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Utvecklingszonen handlar om ett ständigt utvecklande och att skapa inlärningsmiljöer utifrån 

olika kreativa och konstnärliga miljöer (Körling, 2012, ss. 9–10). Vygotskij upptäckte en 

förmåga hos elever, en färdighet som ständigt utvecklades. Han menade att elever har en 

självständig kompetens, vilket innebär att de arbetar självständigt med en viss svårighetsgrad 

och har förmågan att lösa uppgifterna själv. Ovanför den självständiga kompetensen finns ett 

område som Vygotskij kallade för proximal utvecklingszon, där eleven behöver delvis 

stöttning av en vuxen eller en kamrat för att klara av uppgiften. Genom scaffolding, vilket är 

det begrepp som används för stöttning inom den sociokulturella teorin, kan eleven ta till sig 

de kunskaper som den andra individen besitter (Säljö, 2014, ss. 305-306). Det pedagogiska 

stödet och vägledningen av en vuxen eller kamrat bidrar till att eleven resonerar kring 

uppgiften, en språklig dialog skapas och det sociala tänkandet resulterar i ett lärande 

(Partanen, 2007, ss. 51-52).

Med den sociokulturella teorin i bakgrunden vill vi ta reda på vilken uppfattning lärarna i 

studien har av kooperativa lärgrupper utifrån elevernas förmåga att lära genom samarbete och 

samspel med varandra. Vi vill också undersöka hur lärarna anser att lärgruppen och lärparen 

ska struktureras utifrån gruppsammansättning med tanke på den proximala utvecklingszonen 

och inlärningsmöjligheter.
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Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar av lärgrupper i undervisningen, 

utifrån arbetsmetoden kooperativt lärande. Studien fokuserar på lärare i årskurs 2–4.

Frågeställningar

1. Vilken förståelse har lärare som arbetar med kooperativt lärande, av arbetssättet och 

kooperativa lärgrupper?

2. Vilka fördelar och nackdelar/begränsningar finns det med kooperativa lärgrupper 

enligt lärare som arbetar med kooperativt lärande?

3. Vilken uppfattning har lärare om sin roll i arbetet med kooperativa lärgrupper?

4. Hur anser lärare att kooperativa lärgrupper skiljer sig från traditionella grupper?
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Metod

Den metod vi har valt för den här forskningsstudien är kvalitativa intervjuer, eftersom vi vill 

få en djupare förståelse för hur lärarna uppfattar arbetet med lärgrupper i undervisningen.

Med kvalitativ intervju menas att det i förväg inte går att formulera några svarsalternativ 

eftersom öppna frågor ställs (Patel & Davidsson, 2011, ss. 81-82). En kvalitativ intervju med 

öppna frågor ger den som blir intervjuad stor frihet att själv formulera sina svar. De fria 

svaren var en av anledningarna till valet av metod, eftersom vi ville undersöka lärares 

uppfattning av kooperativt lärande och lärgrupper. Ett alternativ till intervju hade kunnat vara 

enkäter men Ejvegård menar att regeln med enkäter är “...att ju fler frågor man ställer, desto 

färre svar får man.” (2009, s.55), och eftersom vi i utforskande syfte ville ha svar på ett stort 

antal frågor så valde vi intervjumetoden istället. Intervjuer till skillnad från enkäter ger även 

möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonerna (Patel & Davidsson, 2011, s. 82), vilket 

vi ansåg skulle kunna behövas.

Kvalitativa intervjuer med frågor av öppen karaktär, brukar ha en låg grad av strukturering 

(Patel & Davidsson, 2011, ss. 75-76). Utan fasta svarsalternativ kände vi ett behov av att 

skapa ett frågeformulär med samma frågor till alla, eftersom vårt syfte var att jämföra lärares 

olika uppfattning om kooperativt lärande och lärgrupper. Bjørndal kallar intervjumetoden med

frågeformulär för samtal med intervjuguide och menar att utan förutbestämda intervjufrågor 

blir det svårt att jämföra de svar man får med andra intervjusvar (2005, s. 92). Genom att 

använda oss av fasta intervjufrågor i bestämd ordning, så fick frågorna en hög grad av 

standardisering, vilket liknar enkäten i konstruktion (Patel & Davidsson, 2011, ss. 75-76). 

Patel och Davidsson menar att beroende på hur man kombinerar strukturering och 

standardisering så får man olika typer av intervjuer som passar för olika ändamål (2011, s. 

77). 

Genomförande och urval

Urval

Vi valde att göra våra intervjuer på olika skolor med lärare i olika årskurser eftersom vi anser 

att det kan ge oss ett bredare perspektiv av lärares uppfattning gällande studiens 

frågeställningar. De skolor som vi skickade vår intervjuförfrågan till var skolor som visade på 

sin hemsida att de använder kooperativt lärande eller där vi muntligen hört att de använder 
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arbetssättet, samt en skola där en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning inom 

grundlärarprogrammet.

Genomförande av intervjun

Vi träffade samtliga lärare vi skulle intervjua i deras klassrum. Innan intervjun presenterade vi

oss själva och berättade varför vi genomförde intervjun och gav läraren allmän information 

om upplägget. De första frågorna som vi ställde var av mer specifik karaktär, exempelvis 

namn, ålder och hur länge läraren arbetat på skolan (se bilaga 2). Frågorna blev sedan öppna 

och fokuserade på våra frågeställningar, tills att slutligen bli av mer allmän karaktär. Patel och

Davidsson nämner “omvänd tratt-teknik”, vilket innebär att man börjar med specifika frågor 

och sedan fortsätter med öppna frågor. Tanken med tekniken är att få personen att slappna av 

för att kunna ta reda på personens inställning genom att låta dem fundera ett tag på de mer 

öppna frågorna (2011, s. 78).

Intervju 1: Genomfördes med en lärare som vi valt att kalla lärare 1. Läraren är 29 år och har

arbetat som lärare i 3,5 år och med kooperativt lärande sedan anställningen påbörjades år 

2015. Officiell utbildning inom KL saknas, men läraren har gått fortbildning på arbetsplatsen 

(studiedagar och workshops).

Intervju 2: Genomfördes med en lärare som vi valt att kalla lärare 2. Läraren är 29 år och har

arbetat som lärare i 3 år och med kooperativt lärande sedan år 2016. Ingen officiell utbildning 

inom KL, däremot utbildning via interna kompetensutvecklingsdagar.

Intervju 3: Genomfördes med en lärare som vi valt att kalla lärare 3. Läraren är 46 år och har

arbetat som lärare i 21 år och med KL sedan 1 år tillbaka. Har utbildats inom KL, kooperativt 

lärande steg 1 och steg 2.

Intervju 4: Genomfördes med en lärare vi valt att kalla lärare 4. Läraren är 51 år och har 

arbetat som lärare i 18 år och arbetat med KL i 1,5 år. Har ingen officiell utbildning inom KL, 

har däremot varit på en föreläsning. Läraren hade under sin tid på lärarutbildningen för 18 år 

sedan en kurs som hette Cooperative Learning (ett sätt att arbeta med grupparbete).
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Materialbearbetning

Vi började vår kvalitativa bearbetning genom göra en transkription av alla intervjuerna. Varje 

intervju varade i cirka 30 minuter men gav ett gediget textmaterial att arbeta med. Vid utskrift 

av intervjuer försvinner mimik, betoningar och det är frestande att fylla i ofullständiga 

meningar eller grammatiska fel, därför är det viktigt att forskaren reflekterar över val som kan

påverka studiens validitet (Patel & Davidsson, 2011, s. 108). Vi fortsatte sedan med att läsa 

våra intervjufrågor och svar för att se vilka som var relevanta för våra frågeställningar och om

några svar gick att applicera på fler frågor. Vi sammanfattade svaren på de utvalda frågorna 

utifrån respektive intervjuperson. Svaren lästes upprepade gånger för att kategoriseras utifrån 

likheter eller skillnader. Vi fokuserade på sex intervjufrågor som vi kände var aktuella för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Vi kunde utifrån det vi hade sammanfattat och 

kategoriserat, börja bearbeta den text som sedan blev slutprodukten av vår kvalitativa studie. 

Resultatet vid en kvalitativ bearbetning är vanligen en text där forskaren har använt 

intervjucitat som kompletterats med egna kommentarer och analyser. Antalet citat kan 

påverka hur läsaren uppfattar resultatet. Om citaten är för många och forskarens egna 

kommentarer är för få, så blir det upp till läsaren att göra sin egen tolkning. Å andra sidan om 

den färdiga tolkningen tar över och texten innehåller för få citat, så kan läsaren få svårt att 

bestämma resultatets pålitlighet (Patel & Davidsson, 2011, s. 121). Vi valde att presentera vårt

resultat tillsammans med våra analyser utifrån vår kvalitativa textbearbetning samt att 

använda citat för att förtydliga hur vi har kommit fram till vår tolkning. Patel och Davidsson 

menar att man kan ge tyngd åt de uttalanden och tolkningar man gör genom att välja ut vissa 

frågor och svar från intervjun (2011, ss. 120-122). Resultatet analyserades utifrån våra tre 

frågeställningar, vårt teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 

Validitet och Reliabilitet

Forskningsstudiens kvalité kan bedömas utifrån validitet, reliabilitet och etiska aspekter. Med 

validitet menas om forskare mäter det som de har för avsikt att mäta. Vi använde oss av 

metoden intervju och ett frågeformulär med öppna frågor för att mäta lärares uppfattning av 

kooperativa lärgrupper. Vi anser utifrån validitetsaspekten att vår metod mäter det som vi har 

tänkt att mäta. För att öka vår validitet så har vi bifogat våra intervjufrågor (bilaga 2), dock 

finns svårigheter att återskapa studiens resultat eftersom inte samma individer kan intervjuas 

på grund av anonymisering. Reliabilitet innebär tillförlitligheten och användbarheten hos 
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mätinstrument och måttenhet, det vill säga hur väl de motstår slumpen (Ejvegård, 2009, s. 77, 

Patel & Davidsson, 2011, s. 103). För att öka vår reliabilitet har vi dokumenterat insamlingen 

av empiriskt data, materialbearbetning och vår analys. Reliabiliteten påverkas eftersom vi i 

vår kvalitativa studie har sammanfattat intervjuer och sedan tolkat utifrån vårt teoretiska 

perspektiv.

Etiska aspekter

Vi har vid genomförandet av vår studie tagit hänsyn till de olika forskningsetiska principerna 

som framställs i vetenskapsrådets God forskningssed (2017).

I våra utskick om intervjuförfrågan redogjorde vi för studiens innehåll utifrån 

informationskravet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63), samt allmän information om oss 

forskare. Innan våra intervjuer genomfördes så informerades berörda lärare återigen om 

studiens innehåll, hur materialet skulle hanteras och förvaras utifrån nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 63), samt hur deras personuppgifter skulle förvaras enligt 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). Slutligen blev intervjupersonerna 

upplysta om att deltagandet i studien var frivilligt och att intervjun kunde avbrytas när som 

helst i enlighet med samtyckeskravet (Patel & Davidsson, 2011, s. 63), samt att ingen 

ekonomisk ersättning skulle utgå.

Varje lärare fick även skriva på ett medgivande till intervju (bilaga 1) som innehöll samtlig 

information ovan. För att bevara den vetenskapliga trovärdigheten är det viktigt med öppenhet

gällande forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2017, s. 24) och därför erbjöds 

intervjupersonerna att ta del av studiens resultat.

Reflektioner över metoden

I en forskningsstudie ska valet av metod kunna motiveras och det ska framgå hur den kan 

besvara studiens frågeställningar (Vetenskapsrådet, 2017, s. 25), vilket vi anser att vi har gjort 

ovan. Beslutet att använda öppna frågor gav mycket information, vilket gjorde att 

intervjupersonen ibland tappade tråden och kom bort från frågan. Problemet med öppna frågor

är att mängden av information kan göra det svårt att hålla kvar fokus på det man anser viktigt 

(Bjørndal, 2005, s. 92), vilket vi märkte två gånger då intervjupersonerna efter ett långt svar 

bad oss upprepa frågan igen. Vi hade kanske kunnat avbryta dem för att få dem på rätt spår, 

men samtidigt ville vi inte riskera att gå miste om någon information. Intervjuerna tog rätt 

21



lång tid och det blev ganska stora ljudfiler som sedan skulle översättas till text. Patel och 

Davidsson menar att arbetet med att översätta ljud till skrift är anledningen till att kvalitativa 

studier tar så mycket tid och är så arbetskrävande (2011, s. 120), vilket vi fick erfara.

22



Redovisning av resultat och analys

I det här kapitlet kommer vi att analysera det empiriska materialet utifrån studiens tre 

frågeställningar och vår teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning;

1. Vilken förståelse har lärare som arbetar med kooperativt lärande, av arbetssättet och 

kooperativa lärgrupper?

2. Vilka fördelar och nackdelar/begränsningar finns det med kooperativa lärgrupper 

enligt lärare som arbetar med kooperativt lärande?

3. Vilken uppfattning har lärare om sin roll i arbetet med kooperativa lärgrupper?

4. Hur anser lärare att kooperativa lärgrupper skiljer sig från traditionella grupper?

Lärares förståelse av kooperativt lärande och lärgrupper

Kooperativt lärande

Tidigare forskning har visat att lärares uppfattning av kooperativt lärande och lärgrupper har 

stor betydelse för deras attityd till arbetssättet samt är en viktig faktor för hur framgångsrikt 

de har lyckats bedriva sin undervisning i grupp (Koutselini, 2009, ss. 37-38, 40). Analysen av 

det empiriska materialet visade att alla lärarna i studien har en stor förståelse av vad 

kooperativt lärande innebär. Det framgår att lärarna uppfattar kooperativt lärande som en 

samarbetsmodell där eleverna har möjlighet att utbyta kunskap med varandra samt utveckla 

både ämneskunskaper och sociala förmågor. 

Jag tänker att KL handlar om just om att lärandet sker i samspel mellan .. asså flera, ett par eller 

flera barn .. att det handlar just om samspel och dialog mellan flera barn där man lyfter varandra och

där man tillsammans utvecklas sina kunskaper genom att använda olika förmågor, till exempel 

lyssna, förstå, ställa frågor och föra samtal så det är väl det, att man ska samarbeta sig fram där alla 

delar och alla elever är lika viktiga, så tänker jag nog... (Lärare 2)

Samspel, samarbete, och ömsesidigt beroende var begrepp som uttrycktes vid ett flertal 

tillfällen av lärarna i studien. Begreppen de nämner återfinns i Learning Together And Alone: 

An Overview, där Johnson och Johnson beskriver dem som hörnstenar inom kooperativt 
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lärande (2001, s. 14). Utifrån ett teoretiskt perspektiv går lärarnas resonemang att koppla till 

den sociokulturella teorin, där Vygotskij lyfter fram människors interaktion och samspel som 

en grundläggande faktor för att utveckla förmågan att tänka och resonera (Säljö, 2005, s. 37). 

Johnson och Johnson beskriver kooperativt lärande som en nyckel som används av elever för 

att kunna bidra till varandras lärande och välmående genom samarbete och gemensamt ansvar

samt utvärdering av uppgiften och gruppens samarbete (2001, s. 9). 

Lärgrupper

Två av lärarna i studien definierade lärgruppen utifrån hur de hade strukturerat gruppen i 

klassrummet. De menade att eleverna sitter i lärpar bredvid varandra och bildar en lärgrupp 

med paret mitt emot. Samtliga lärare i studien såg lärgruppen som ett sätt för eleverna att bli 

lärresurser för varandra. De menade att eleverna kunskapsmässigt kan lyfta varandra i 

lärgruppen genom att dela med sig av sina erfarenheter. Lärarnas syn på elever som resurser 

för varandra går att koppla till Vygotskijs tankar om proximal utvecklingszon (Säljö, 2014, s. 

305). Vygotskij ansåg att inlärningen främjas som mest i situationer där eleven tillåts att 

utvecklas i relation till någon med större kompetens (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 109).

En lärare uttryckte att den elev som är stark får möjlighet att sätta ord på sin kunskap och kan 

på så vis sprida den vidare så att alla lär av varandra.

Att du ska...i skolan innebär det ju att barnen ska vara lärresurser för varandra, att du ska hjälpa 

varandra. Att du som är stark ska få sätta ord på din kunskap och att man ska ta hjälp av varandra. Ja

att lära av varandra tror jag nästan är det bästa förklaringen att du inte ska sitta inne och jobba själv 

med din kunskap liksom utan du ska sprida den vidare. För att det är ju det vi gör i skolan, vi delar 

ju kunskap och då ska även barnen kunna göra det med varandra... (Lärare 3).

Samtliga lärare i studien hade både kunskapsmässiga och sociala mål med sina grupper. 

Sociala mål har en stor positiv påverkan på elevernas prestationer och de utvecklar ett socialt 

ansvarstagande i klassrummet (Klapp, 2015, ss. 22-23). Den sammanhållning som eleverna 

får i sina lärgrupper gör att de får en bättre relation till varandra vilket i sin tur förbättrar 

lärandet. Enligt Klapp interagerar sociala mål med elevens akademiska mål, vilket i sin tur har

en direkt effekt på elevens skolprestationer (2015, s. 22). Utifrån vår tolkning av resultatet 

upplevde 3 av lärarna svårigheter då det kom till skapandet av lärpar/lärgrupper. Analysen av 

resultatet visar att samtliga lärare hade en grundtanke om hur de skulle strukturera sina lärpar 

och lärgrupper. Framförallt uppfattades två kriterier som extra viktiga och det var elevernas 
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förmåga att kunna lyfta varandra kunskapsmässigt och hur de kunde arbeta på ett bra sätt 

tillsammans. Utifrån det kooperativa perspektivet ska lärpar/lärgrupper utformas så att varje 

individ har möjlighet att utvecklas och nå en högre nivå med hjälp av det gemensamma 

lärandet (Johnson & Johnson, 2001, s. 14). Även om intentionen fanns bland lärarna till att 

använda sig av Vygotskijs proximala utvecklingszon (Säljö, 2014, s. 305), så upplevde de att 

eleverna har olika kunskaper i olika ämnen vilket de menade försvårar placering av eleverna i 

lärpar utifrån närliggande kunskaper. Med utgångspunkt i tidigare forskning så är elevernas 

olika kunskapsnivåer inom gruppen ingen nackdel eftersom forskningsresultaten har visat att 

låg- och medelpresterande elever presterar bättre i blandade grupper (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000, ss. 87-88). Klapp menar att eleverna kan stötta varandra i sin 

kunskapsutveckling och den kunskapsmässigt svagare eleven kan få hjälp att komma vidare i 

sin utveckling om läraren skapar uppgifter som gynnar samarbete och utmanar eleverna 

genom att ligga en bit över deras förmågor (Klapp, 2015, s. 44-45). 

Ja, jag tänker både grupp och par, så tänker jag de måste få ett kunskapsutbyte där man liksom 

utveckla, utmana alla i någon slags proximala utvecklingszon. De behöver ligga ganska lika 

kunskapsmässigt tycker jag och därför har jag olika grupper i lite olika ämnen. och sen tänker jag att

de ska ha olika styrkor som sagt så att de  ehhh ja så att de kompletterar varandra och att de ska 

funka socialt har jag också. (Lärare 2)

Mmmm…..alltså jag måste nog säga att jag mestadels tar hänsyn till sociala färdigheter. För att man

använder ju lärgrupperna till så mycket olika saker, både till matte och svenska och det är svårt att 

dela in när det gäller kunskaper tycker jag…..det finns många som tycker det är lätt men jag tycker 

det är svårt för att det spänner över så mycket i skolan….(Lärare 3)

De framgick att lärarna hade olika lösningar gällande gruppsammansättningen av sina lärpar 

och lärgrupper. Två lärare hade olika grupper i olika ämnen, medan en lärare istället hade 

placerat eleverna huvudsakligen efter deras sociala färdigheter. En lärare menade att eleverna 

skulle vara “lika starka i ämnet, lika drivna”. Med det som utgångspunkt så utnyttjas inte 

situationen som kan uppstå om en elev är starkare än den andra. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet så kan eleven som ännu inte behärskar exempelvis addition med tvåsiffriga tal 

men däremot klarar av addition med ensiffriga tal, ändå lyckas ta sig dit med hjälp av en 

kamrat som har förmågan (Säljö, 2014, s. 305), vilket innebär att två elever som är olika 

starka i ämnet ändå skulle kunna få utbyte av varandra. Vi tolkar det som att läraren syftar på 

elevernas motivation med begreppet ”driven”.  Vid de tillfällen då eleverna är olika 
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motiverade så menar Sahlberg och Leppilampi att en elev med svag studiemotivation kan dra 

fördel av att placeras med en starkt studiemotiverad elev om den har förmågan att hjälpa 

eleven med motivationsbrist (1998, s. 101). Samtidigt har läraren reflekterat över de par och 

grupper som skapats, vilket enligt Fohlin et al. är av största vikt eftersom det är det sociala 

samspelet som leder till ett lärande och befästande av kunskap (2017, s. 175).

Social sammanhållning och beroende inom lärgruppen

I analysen av studien framkom att lärarna ansåg att lärgruppens sociala sammanhållning 

liksom gruppmedlemmarnas beroende av varandra är viktigt. Tankesättet går att koppla till 

grundtankarna om kooperativt lärande där positive interdependence lyfts fram som det 

centrala, vilket innebär att du inte kan lyckas om inte de andra lyckas (Johnson & Johnson, 

2001, s. 13). Den sociala sammanhållningen som lärarna nämner, tas upp som ytterligare en 

betydande faktor inom kooperativt lärande. Det kooperativa synsättet är att social 

sammanhållning blir resultatet av ömsesidigt beroende, vilket i sin tur leder till ett effektivt 

samarbete (Fohlin et al. 2017, s. 79). Två lärare förklarade att eleverna har olika roller då de 

arbetar. Rollerna gör att det blir ett beroende mellan eleverna i lärgruppen och alla blir lika 

delaktiga samt känner att varje roll är lika viktig.

...de har olika roller och olika tillfällen men som sagt att alla delar är lika viktiga och att alla får vara

med och att alla komma till tals och att alla ska förstå, och att de har en respekt för varandra inom 

lärgruppen .. ja som sagt där alla får vara med. (Lärare 2)

För då har man ju, som jag har gjort, en ordfördelare, en uppmuntrare, en sekreterare såklart…..och 

en fokushållare kan jag ha eller materialförvaltare, men det som är så bra är att alla vet ju liksom 

vad dom ska göra för att bidra till den uppgiften dom ska ha klart….och det är ju också intressant. 

(Lärare 3)

Rollindelningen i lärgruppen ger även eleverna möjlighet att träna på samarbetsfärdigheter 

och andra sociala förmågor. Tre av lärarna i studien menade att de arbetar mycket med 

samarbetsövningar för att stärka sammanhållningen i gruppen och att eleverna ska lära känna 

varandras styrkor och svagheter. En lärare nämnde rollen som uppmuntrare, enligt Sahlberg 

och Leppilampi ger den rollen eleven möjlighet att öva på sina sociala förmågor, såsom att ge 

positiv feedback och beröm till en kamrat, eller låta den sociala färdigheten synas som en 

klapp på kamratens axel (1998, s. 111). 
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Fördelar med kooperativa lärgrupper utifrån ett elevperspektiv

Av analysen framkom flera fördelar med lärgrupper inom arbetssättet kooperativt lärande.

Lärarna i studien uppfattade att eleverna utvecklar flera olika sociala färdigheter i lärpar och 

lärgrupper såsom att visa varandra respekt, tillit och förtroende. De ansåg även att eleverna 

genom lärgruppen har utvecklat sina förmågor som att diskutera och resonera. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är kommunikation mellan människor en central del för att utveckla 

sociala färdigheter. Vygotskij menar att språket är ett medierande redskap som gör individer 

delaktiga och hjälper dem att få förståelse för hur andra i deras omgivning förklarar och 

kommunicerar olika händelser (Säljö, 2000, s. 67).  Samtliga lärare uppfattade att kooperativa 

lärgrupper hjälper eleverna att befästa sina ämneskunskaper. Lärarnas uppfattning av 

lärgrupper går att koppla till Vygotskijs idé om appropriering där han menade att barnet 

behöver lära sig det sociala samspelet och vardagsspråket för att sedan klara av att ta till sig 

det vetenskapliga språket. Vygotoskij menade att de vardagliga begreppen är de 

grundläggande språkliga redskapen medan det vetenskapliga språket är det mer abstrakta, som

ämneskunskaper som barnet inte möter i vardagen men däremot i skolan (Säljö, 2014, s. 304).

Ja alltså, jag tycker ju att….att deras förmåga att diskutera och resonera har ju utvecklats jättemycket. 

Jag tycker ju att…jag tycker att dom är mycket bättre på att dra slutsatser till exempel och så….så jag 

tycker absolut att dom tränar mycket och dom tar till sig...eftersom det blir ju mycket att vi jobbar med 

projekt och ett utforskande arbete snarare än att läsa i en bok och svara på frågor till exempel. Så får 

dom ju ta reda på saker, så upplever jag att dom blir mer motiverade för att dom tror att dom styr 

innehållet litegrann. (Lärare 2)

Jag tror att det hjälper det de senare hur man ska vara mot varandra, sen få de in ämneskunskaperna 

också… (Lärare 1). 

 Lärarna i studien ansåg även att lärpar/lärgrupper har en positiv inverkan på elevernas 

samarbete och de tar sina roller och uppgifter på stort allvar. Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson menar att eleverna måste samarbeta för att slutföra uppgiften, vilket gör den till 

något meningsfullt. Kamratsamverkan och meningsfullhet skapar i sin tur motivation för 

eleverna (2000, ss. 78-79).  En lärare framhöll att eleverna tycker att arbetet i lärgrupper är 

roligt, vilket går att koppla till den metaanalys som Capar och Tarim publicerade, där det 

framgick att kooperativt lärande bidrog till elevers förbättrade attityd (Capar & Tarim, 2015, 

ss. 555–556).
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Vi är inte klara med det jobbet men det påbörjades i fredags och där hade vi också roller, dom här 

barnen tycker det är jätteroligt med roller. Äh...vilket också gör ju att de flesta är ju ganska engagerade. 

För roller är ju ett sätt att säkerställa att det blir ett ömsesidigt beroende, vilket är ju som kontentan av 

KL…..För har du en roll så måste du utföra din uppgift och det är ju ingen annan som gör det 

då...mmm….så att man känner ansvar för det. Så det brukar dom tycka är väldigt kul. (Lärare 3).

Fördelarna med kooperativa lärgrupper utifrån ett lärarperspektiv

Alla lärare i studien ansåg att kooperativa lärgrupper bidrar till mer självständigt arbete vilket 

de menade underlättar att göra observationer och varje grupp kan få mer tid. En annan fördel 

som framhölls var att arbetssättet ger läraren en möjlighet att höra elevernas kunskap i deras 

öppna diskussioner. En lärare menade att elevernas samtal och resonemang som det 

kooperativa arbetssättet öppnar upp för, underlättar att göra säkra bedömningar.

Men går man runt och dom har samtal så kan man snappa upp saker som dom annars, dom aldrig 

hade skrivit det på ett papper för det kanske inte alltid ens hör exakt till saken men det kanske ändå 

blir relevant. Men det är på en annan nivå. Jag tycker det blir lättare att göra en säker bedömning 

också, om dom jobbar på det här sättet. Än förlita sig på nåt som händer en gång. (Lärare 2)

Man jobbar ju för att man själv ska kunna ha mer och mer observerande, observerande roll….. det 

tycker jag är positivt.

(Lärare 3)

Nackdelarna och begränsningarna med kooperativa lärgrupper 

Lärarna i studien ansåg att det inte fanns några uppenbara nackdelar med att använda sig av 

lärgrupper i undervisningen. Den överlag positiva inställningen till lärgrupper skulle kunna 

bero på lärarnas goda förståelse av kooperativt lärande och hur det ska bedrivas, vilket går att 

koppla till Koutselinis tidigare forskning (2009, ss. 37-38, 40) om hur lärares förståelse av 

kooperativt lärande påverkar deras attityd till lärgrupper som arbetssätt.

Även om lärarna inte såg några nackdelar så lyfte de upp ett antal faktorer som de såg som 

begränsningar och tiden var en sådan begränsande faktor som två lärare nämnde. Lärarna 

menade att det kooperativa arbetet i lärgrupperna används vid vissa tillfällen eftersom 

eleverna inte orkar arbete i lärgrupp en hel dag och det individuella arbetet behövs för att 

kunna utveckla andra förmågor. Inlärningsformen bör innehålla variation eftersom det gynnar 

elevernas mångsidiga lärande att få ta del av olika arbetssätt och situationer (Sahlberg & 
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Leppilampi, 1998, s. 63). En lärare menade att skolan endast testar elevens individuella 

kunskaper med de nationella prov som finns idag. 

Nämen vissa saker måste du ju göra själv det är inget barn som orkar jobba kooperativt hela tiden, 

vi måste ju också kunna bedöma dig enskilt. Och du måste ju kunna träna på saker och klara saker 

själv, jag menar jag tänker just på att starta upp, komma på vad man ska skriva om till 

exempel…..Det kollas ju på nationella proven, att du ska kunna starta en berättelse och skriva 

utifrån en titel. Och det måste du träna på för att vara redo för det för dom kollar ju inte nåt 

kooperativt jobb...Så samtidigt som man vill ge dom jättemycket tid att samarbeta. Så måste man 

också rusta dom föra att vara enskilda för att det är det som skolan testar än så länge bara…

(Lärare 3)

Det framgick i intervjuerna att lärarna upplevde vissa svårigheter i att dela in eleverna i lärpar 

utifrån kunskap med tanke på den proximala utvecklingszonen. 

Mmmm…..alltså jag måste nog säga att jag mestadels tar hänsyn till sociala färdigheter. För att man

använder ju lärgrupperna till så mycket olika saker, både till matte och svenska och det är svårt att 

dela in när det gäller kunskaper tycker jag…(Lärare 3)

De behöver ligga ganska lika kunskapsmässigt tycker jag och därför har jag olika grupper i lite olika

ämnen. (Lärare 2)

Vi tolkar det som att samtliga lärare i studien ville att eleverna skulle grupperas för att ligga 

nära varandra kunskapsmässigt. Eftersom elevernas förkunskaper och förmågor skiljer sig åt i 

olika ämnen så upplevde lärarna grupperingen utifrån kunskapsnivå som ett problem. Tre av 

lärarna nämnde att grundtanken var att eleverna skulle kunna lära sig av varandra, i enlighet 

med Vygotskijs grundtanke om den proximala utvecklingszonen. En lärare hade löst 

problemet genom att ha flera grupper beroende på vilket ämne som eleverna undervisades i. 

De svårigheter som lärarna i studien upplevde vid gruppering av eleverna går att koppla till 

betydelsen av gruppens sammansättning som presenteras i Barns samlärande: en 

forskningsöversikt, där forskarna belyser vikten av gruppsammansättningen och hur den styr 

de enskilda individernas prestationer. Där synliggörs även att nivåindelning inte främjar 

eleverna på det sätt som lärarna upplever det, utan eleverna kan med fördel blandas i grupper 

med låg- och högpresterande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, ss. 87–88).  

Inom den sociokulturella teorin framgår att den proximala utvecklingen innebär att en individ 

utvecklas med hjälp av någon som besitter en högre kunskapsnivå (Säljö, 2014, s.305). Det 

29



betyder dock inte att lärarna i studien tänker fel då de vill gruppera elever utifrån närliggande 

kunskaper, utan vi tolkar det som att deras syfte är att eleverna inte ska ligga alltför långt ifrån

varandra för att båda ska få ett utbyte i sitt lärande.

En lärare lyfte även fram att en del elever kan uppleva obehag av att arbeta i grupp. 

Samarbetsproblem och bristfälliga sociala färdigheter var orsaker som nämndes.

Men...svårt är väl om jag har en elev som inte klarar av det sociala liksom. Som inte som bara sitter 

och inte vill göra eller inte anstränga sig och dom andra börjar bli lite irriterade och man försöker 

peppa liksom. Då kan det vara lite svårt att veta vad man ska göra. Vet man det här innan att det här 

är en sån dag eller en sån elev då kan man som sagt ge den en annan roll. Men dom kan ju inte alltid

göra andra grejer heller utan...Jag har en elev som brukar göra annat…..men ändå något inom själva 

uppgiften...observatör eller vad det nu kan vara….(Lärare 1)

Utifrån vår tolkning av resultatet så upplever även några av lärarna det som en svårighet när 

elever har problem att arbeta i grupp. Elevernas förändrade roll betyder ett större ansvar och 

läraren behöver hjälpa dem att förstå vad som förväntas vid arbetet i lärgrupper. Fohlin et al. 

menar att stora krav ställs på eleven då deras roll förändras och läraren inte längre är den som 

förmedlar kunskapen. Eleverna förväntas interagera med andra och ta ett kollektivt ansvar för 

inte bara sig själv utan även för andra och därför behöver lärare förbereda eleverna på hur de 

ska ta sig an det nya förhållningssättet. Läraren måste börja i liten skala genom att lära 

eleverna hur de ska gå tillväga för att kunna samarbeta effektivt tillsammans och vilka 

förväntningar som finns på respektive individ då man arbetar som en grupp (2017, ss. 168-

169). En lärare menade att en elev som inte lyckas bli delaktig i arbetet kan tilldelas en annan 

roll som den för tillfället kan klara av, vilket går att koppla till Vygotskijs tankar om att 

pedagogen bör ha en känsla för var eleven befinner sig i relation till att behärska en viss 

färdighet och att pedagogen genom stöttning successivt kan ge eleven ett större ansvar (Säljö, 

2014, s. 305). 

Två lärare i studien ansåg att det kooperativa arbetssättet kan göra det svårt då elever är sjuka 

och missar undervisning samt då föräldrar vill ha läxor hemskickade. De menade att det 

kooperativa arbetssättet ofta innebär att traditionellt läromedel inte används utan att 

undervisningen istället grundar sig i många utvecklande diskussioner mellan eleverna.

...Vi har inte alltid liksom ett prov, utan bedömningen sker löpande. Och har man missat då 4 

diskussioner av 5, alltså då har man ju missat…...ja...och visst man kan göra ett prov också men då 
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har dom ju ändå och man kan ju läsa sig in på det också så...men det blir ju en helt annan sak. Och 

då får ju inte dom samma chans att bli bedömda. Och som sagt det här när föräldrarna skriver, 

skicka hem...Nej...ja….asså….det klart att jag kan skicka hem...men det är svårt…(Lärare 2)

Utifrån vårt empiriska material gör vi även tolkningen att två av lärarna i studien upplevde en 

viss begränsning med det kooperativa arbetssättet vid elevers frånvaro. De upplevde 

svårigheter vid bedömning då elevernas frånvaro gjorde att underlag saknades. 

Vårdnadshavarnas förfrågan av hemarbeten vid sjukdom upplevdes som svårbemötta. 

Slutligen framkom att lärarens nya roll kunde upplevas som en svårighet då ledarskapet måste

anpassas för att låta eleverna ta över sitt lärande och rollen som lärresurser till varandra. 

Ja….på så sätt att man måste ändra sin roll man måste ändra synen på lärarrollen i klassen du ska inte 

vara den som står och förmedlar allting hela tiden, du ska inte vara den som är viktigast hela tiden. Utan

det ska räcka att du redovisar för din kompis, att du pratar med din kompis, allt behöver inte gå igenom 

dig. Och det tar ju ….det är ju läskigt att släppa, det handlar ju inte om att man släpper dom vind för 

våg och inte har koll på bedömningen, det är inte så…. Utan man måste ta ett steg tillbaka för att dom 

ska kunna få plats, för det är det vi vill att dom ska få tid att prata med varandra, att lära varandra… 

(Lärare 3)

En lärare menade att man ibland måste låta eleverna lösa situationer som kan dyka upp istället

för att kliva in och lösa dem åt eleverna. Lärarens sätt att tänka om situationen går att koppla 

till den sociokulturella teorin. Då eleverna tillåts lösa problemet själva, så menar Vygotskij att 

elevernas lärande utvecklas av samarbetsprocessen, snarare än av själva problemlösningen 

(Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 105).
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Lärares uppfattning om sin roll i undervisning med lärgrupper

Analysen av resultatet visar att lärarna uppfattade sin egen roll inom undervisning med 

kooperativa lärgrupper som instruerande, observerande och stöttande. Samtliga lärare 

betonade vikten av lärarens instruerande roll för att uppmärksamma eleverna på deras uppgift,

strukturer och gemensamma mål. En lärare påpekade att det är viktigt att observera och vara 

uppmärksam om någon inte förstår och avbryta för att gå igenom uppgiften tillsammans. 

Lärarnas resonemang går att koppla till tidigare forskning av Forslund Frykedal, där hon 

konstaterat att uppgiftens struktur, ömsesidigt beroende och mål påverkar elevernas resultat av

lärande i grupp (2008, ss.132–133), och därför är det av största relevans att läraren tydliggör 

ovanstående faktorer för eleverna. En lärare förklarade att det kooperativa arbetet innebär att 

läraren måste ta ett steg tillbaka och fungera som en coach för att låta eleverna ta ett steg 

fram. Fohlin et al. menar att lärarrollen förändras då läraren inte längre är den som ska ta plats

som kunskapsförmedlare. Istället ska läraren planera sin undervisning utifrån samarbete och 

interaktion mellan eleverna ( 2017, s. 162). En lärare i studien tog upp det faktum att det kan 

vara mycket svårt att släppa på sitt kontrollbehov och menar att det nästan finns i generna. 

Fohlin et al. anser att läraren måste våga utmana sig själv och förändra sin roll och sitt 

tankesätt. Utifrån den traditionella kunskapssynen på arbete i grupp så kan det kännas som att 

kunskap går förlorad och kontrollen på vem som har gjort vad försvinner (2017, ss. 162-163). 

Två lärare menade att det är lärarens uppgift är att se till att alla är delaktiga, och om en elev 

inte är aktiv så kan den tilldelas en ny roll av läraren. Läraren måste ge vägledning och stödja 

eleverna i deras grupparbete (Forslund Frykedal, Hammar Chiriac & Hempel, 2013, s. 34). 

Ja….på så sätt att man måste ändra sin roll man måste ändra synen på lärarrollen i klassen du ska 

inte vara den som står och förmedlar allting hela tiden, du ska inte vara den som är viktigast hela 

tiden. Utan det ska räcka att du redovisar för din kompis, att du pratar med din kompis, allt behöver 

inte gå igenom dig. Och det tar ju ….det är ju läskigt att släppa, det handlar ju inte om att man 

släpper dom vind för våg och inte har koll på bedömningen, det är inte så…. Utan man måste ta ett 

steg tillbaka för att dom ska kunna få plats, för det är det vi vill att dom ska få tid att prata med 

varandra, att lära varandra…(Lärare 3).

Man behöver liksom stötta eleverna jättemycket för att de ska lycka, för att få en bra start i det hela 

arbete liksom och få känna sig trygga… (Lärare 2)
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Resultatets analys visar att läraren behöver ha en mycket stöttande roll i början för att 

eleverna ska klara av arbetet i lärpar och lärgrupper. Det tankesättet går att hänvisa till 

Vygotskijs perspektiv om scaffolding, som innebär att eleven behöver hjälp för att ta sig 

vidare för att sedan slutligen klara av att lösa situationen själv (Säljö, 2014, s. 306). 
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Lärares uppfattning om hur kooperativa lärgrupper skiljer sig från 
traditionella grupper

Utifrån studiens resultat så verkar alla lärare ha en klar uppfattning om vad som skiljer den 

kooperativa lärgruppen från den vanliga traditionella gruppen. 

Samtidigt så tvingas ju alla att ha de här olika rollerna så, så tvingas ju alla förr eller senare ha olika 

typer av roller och man har olika uppdrag liksom. Så jag tänker att det ändå blir mindre så att man 

glider på nån annan, utan alla måste vara aktiva. Och i ett vanligt grupparbete kan jag väl tycka att 

det tenderar att nån blir starkare och drar kanske lite mer. Men det tycker jag inte det blir på samma 

sätt med det här. För även fast du har en annan del, så har du ändå ett ansvar. (Lärare 2)

Vi tolkar resultatet som att lärarna ansåg att skillnaden mellan den traditionella gruppen och 

den kooperativa lärgruppen är att det finns ett beroende mellan alla gruppmedlemmar i den 

kooperativa gruppen, vilket leder till ett delat ansvar och arbetsbörda samt att eleverna är 

lärresurser för varandra. Vår tolkning är att det skapas ett ömsesidigt beroende mellan 

eleverna i lärgrupperna då alla har en roll vilket medför att alla behövs för att uppgiften ska 

kunna lösas. I studiens resultat framgår att lärarna brukar använda sig av rollfördelning i sina 

lärgrupper vilket de uppfattar som ett sätt att få alla elever delaktiga. Forskning visar att det 

inom gruppen bör finnas ett ömsesidigt beroende så att alla behövs för att kunna slutföra 

uppgiften, vilket resulterar i att uppgiften tas på allvar och ansvaret fördelas jämnt inom 

paret/gruppen (Johnson & Johnson, 2001, s. 14). 

En lärare uttrycker en traditionell syn på arbete i grupp genom sitt påstående att en elev får 

“göra mer” om två elever med olika “driv” placeras bredvid varandra. 

Jag tänker att de ska vara lika starka i ämnet, lika drivna, jag sätter en drivande eleven ihop med 

en icke drivande, för då tänker jag att en gör mer… Det ska ju ändå vara likvärdigt, så tänker jag 

oftast. Och inte kille och kille, tjej och tjej, utan jag blandar. (Lärare 4)  

Lärarens grundtanke att placera elever tillsammans som båda vill prestera, är god utifrån ett 

rättviseperspektiv men utifrån ett kooperativt perspektiv, så är en viktig del enligt Fohlin et al.

att låta eleverna lära sig hur man samarbetar och vad det innebär ( 2017, s. 175). 
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En annan uppfattning som framkom i resultatanalysen var att eleverna lär sig att samarbeta 

med den kooperativa metoden, till skillnad från det traditionella grupparbetet där eleverna 

enligt en lärares uppfattning redan förväntas behärska förmågan.

För när man var liten så sprang ju fröken runt så, det klart att det var så för det var ju mer 

individuellt tänk...Men våran värld är ju också så, har ju blivit mycket mer man ska kunna vara 

social och söker man jobb så är det nästan dom skillsen man kollar på än undervisning. Så vi 

behöver ju få barnen till det här, vi behöver träna dom till det här och inte bara tro att dom kan det, 

som om jag säger att “nu ska vi samarbeta” liksom det går ju inte, vi måste ju träna dom på hur man 

gör det. Vi kan ju inte förvänta oss att dom kan… (Lärare 3)

Fohlin et al. menar att strukturen i gruppen, ledarskapet och rollfördelningen har utformats för

att gruppen ska utveckla samarbetsfärdigheter såväl som att lösa en uppgift. I lärgruppen 

arbetar man som en grupp, vilket gör att det finns en arbetsfördelning och en tanke hur målet 

ska nås (2017, s. 177). Utifrån vår tolkning så visar resultatet även att lärarna i studien 

uppfattar den kooperativa lärgruppen som en tryggare konstruktion där eleverna känner 

varandra bättre och har tränats i samarbetsfärdigheter. 

Sammanfattningsvis så tolkar vi resultatet som att lärgruppen och lärparen skapas av läraren 

och det finns en tanke om hur elevernas olika förmågor ska komplettera varandra. Lärarna i 

studien ser de kooperativa lärgrupperna som en möjlighet för eleverna att få lära av varandra 

och sprida sin kunskap, såväl ämneskunskaper som de sociala förmågorna. Lärarna är överlag 

positiva till arbetssättet och säger sig inte uppleva några nackdelar men lyckas ändå rada upp 

ett antal svårigheter och begränsningar utifrån både elev- och lärarperspektiv. Utifrån vår 

tolkning så är det grupperingen av eleverna som lärarna ändå upplever som den största 

svårigheten men det känns inte speciellt unik för de kooperativa lärgrupperna. Lärarna ser sin 

uppgift som att strukturera, handleda och observera. Den traditionella gruppen uppfattas av 

lärarna i studien som en mer temporär grupp där eleverna inte känner varandra lika väl och 

där ansvaret och arbetsfördelningen ofta kan vara ojämnt fördelad samt att eleverna förväntas 

besitta förmågan att samarbeta redan vid gruppstart. Den kooperativa lärgruppen uppfattas av 

lärarna som fokuserad på samarbetsinlärning och präglad av en gemensam ansvarskänsla, 

samarbete, tydliga mål och en rollindelning som resulterar i delaktighet. 
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Diskussion

Vår kvalitativa studie har visat en väldigt positiv bild av användandet av kooperativa 

lärgrupper i undervisningen. Det går att ifrågasätta hur relevant resultatet är med tanke på att 

alla lärare i studien använde sig av kooperativa lärgrupper. Sannolikheten att lärarna i studien 

skulle varit negativt inställda till kooperativa lärgrupper är liten eftersom de då troligtvis inte 

skulle ha fortsatt med arbetssättet i sin undervisning. Det intressanta som studien påvisade är 

dock hur lärarnas uppfattning av lärgrupper står sig mot den vetenskapliga forskning som 

finns. Samtliga lärare var väldigt eniga i sin uppfattning om hur kooperativt lärande skulle 

bedrivas inom undervisning, vilka fördelar och svårigheter som fanns med de kooperativa 

lärgrupperna, hur de uppfattade sin egen roll och vad som de ansåg skilde kooperativa 

lärgrupper från vanliga traditionella grupper. Vår studie belyser svårigheter och begränsningar

som lärare i studien upplever med de kooperativa lärgrupperna och som inte framkommer i 

den litteratur eller forskning som vi har hittat. 

Utifrån vår tolkning av studiens resultat så framgår det att kooperativt lärande är ett 

fördelaktigt arbetssätt att använda sig av, då det genom elevernas olika roller gör alla 

delaktiga. Det visade sig tydligt i vårt empiriska material att lärarna ansåg att eleverna 

behöver lära sig att samarbeta innan de kan arbeta effektivt i sin grupp och att de såg den 

kooperativa lärgruppen som ett sätt att utveckla sociala färdigheter såväl som 

ämneskunskaper. Den kunskapssyn som lärarna förmedlade, att eleverna lär sig av varandra, 

överensstämmer med den sociokulturella teorin vilket är vår teoretiska utgångspunkt. Lärarna 

nämnde vid ett flertal tillfällen att de försökte utnyttja elevernas proximala utvecklingszon 

(Säljö, 2014, s. 305).

Analysen av studiens resultat gav oss uppfattningen att eleverna har större möjlighet att synas 

och höras i sina lärpar och lärgrupper till skillnad då de arbetar i helklass. Lärarna verkade 

väldigt eniga om att arbetssättet underlättar för dem eftersom eleverna använder varandra som

lärresurser vilket frigör tid för att göra observationer och bedömningar av elevernas 

kunskaper. 

Även om studien mest visar på fördelar med kooperativt lärande och lärgrupper så framkom 

det även att stora krav ställs på både elever och lärare. Lärarens tidigare så centrala roll som 
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kunskapsförmedlare förändras till förmån för eleverna, som genom lärgrupperna ska ges 

möjlighet till samarbetsinlärning genom givande diskussioner med gruppmedlemmar. Ett 

tungt ansvar vilar på läraren som måste gruppera elever i lärpar och lärgrupper utifrån 

lämpliga förmågor samt se till att gruppen förstår arbetsprocessen, uppgiftens instruktioner, 

dess mål och individens egen roll i arbetet. Läraren måste hela tiden övervaka gruppens arbete

så att alla är delaktiga och ha en stödjande roll samt finnas till hands om problem uppstår. Att 

arbeta tillsammans med andra är en utmaning men samtidigt något livsviktigt att klara av 

eftersom det är något som kommer att krävas av eleverna i vuxen ålder. 

I vår tidigare forskning framgick att kooperativt lärande är en undervisningsmetod som det 

forskats mycket om, dock fanns ingen tidigare forskning att finna kring de strukturer som 

används inom arbetssättet. I framtiden skulle det därför vara intressant att forska vidare i de 

strukturer som används inom kooperativt lärande. Flera lärare nämnde exempelvis strukturen 

“Fråga, fråga, byt”, vilket kortfattat innebär att eleverna har ett kort med ett ord eller begrepp

och en förklaring på andra sidan. Sedan ska de fråga varandra om förklaringen och kan båda 

förklara begreppet byter eleverna kort med varandra (Fohlin et al. 2017, s. 249). Det skulle 

vara intressant att göra en fallstudie för att få veta på vilket sätt strukturen i sig påverkar 

elevernas lärande och inlärningspotential.

Sammanfattningsvis anser vi att kooperativt lärande underlättar grupparbeten på grund av sin 

tydliga rollindelning och genomtänkta struktur, vilket gör att kooperativa lärgrupper mycket 

väl kan vara lösningen på lärares känsla av otrygghet i samband med grupparbeten!

Slutligen vill vi rikta ett tack till alla lärare som ställde upp på våra intervjuer, utan er hade 

det inte blivit något självständigt arbete! Tusen tack!
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Bilagor

(Bilaga 1) Medgivande till deltagande i en studie

Studien, som handlar om lärares uppfattningar av lärgrupper utifrån kooperativt lärande, 

kommer att utföras inom ramen för självständigt arbete 1. Studien utförs av Camilla Rydström

och Sama Saleh som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas och att intervjun kommer att spelas in.

Jag  har  informerats  om att  ingen ekonomisk  ersättning  utgår  samt  att  min  medverkan är

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på

insamlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål.

Mitt namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ……………………

Adress……………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………….

.......................................................................

Ort och datum

.......................................................................

Underskrift lärare

41



(Bilaga 2) Intervjufrågor

Allmän information

1. Vad heter du?

2. På vilken skola arbetar du?

3. Vilken är din ålder?

4. Hur länge har du arbetat som lärare?

5. Hur länge har du arbetat med KL?

6. Har du gått någon utbildning inom KL?

7. Kan du berätta hur du förstår begreppet kooperativt lärande?

Lärgrupper i undervisningen

8. Vad innebär termen lärgrupp för dig?
9. Vilka typer av lärgrupper brukar du använda dig av i undervisningen?
10. Vad tar du hänsyn till när du delar in dina elever i grupper? 
11. Hur påverkar gruppstorleken din undervisning?
12. När brukar du använda dig av lärgrupper i undervisningen? (och hur kan 

det se ut?)
13. Anser du att det finns några ämnen eller uppgifter i undervisningen som lämpar sig 

bättre att arbeta med i lärgrupper?

14. Vilken betydelse tror du det har att få jobba i mindre grupper i ett kooperativt 

lärande?

15. Hur uppfattar du lärarens roll i undervisningen vid användandet av lärgrupper?

16. Ser du några fördelar med att använda lärgrupper i undervisningen?

17. Ser du några begränsningar med att använda lärgrupper i undervisningen?

18. Hur tycker du att arbetet med lärgrupper skiljer sig från traditionellt grupparbete?

19. Vad är din upplevelse (hur känner du inför) att arbeta med grupparbete som metod?

Lärarens roll utifrån kooperativt lärande

20. Utifrån en lärares perspektiv tycker du att KL är mer tidskrävande och kräver mer 

förberedelse än andra metoder?
21. Ser du några svårigheter/nackdelar med lärarrollen utifrån ett kooperativt 

perspektiv?

22. Ser du några möjligheter/fördelar med lärarrollen utifrån ett kooperativt perspektiv? 

23. Vilken uppfattning har du fått av lärgrupper utifrån elevernas…
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- Samarbetsförmåga?
- Lärande?
- Samspel med varandra?

Erfarenheter av Kooperativt lärande

24. Vilka positiva/negativa erfarenheter har du generellt av det kooperativa arbetssättet?
25. Är KL (och lärgrupper/lärpar) något ni skulle rekommendera andra lärare att 

använda sig av?

26. Var det svårt att komma igång/introducera KL i undervisningen?

27. Hur togs det nya arbetssättet emot av eleverna?
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