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Sammanfattning 

Kooperativt lärande, KL, är en metod där lärande sker genom social färdighetsträning och 

samarbetsfärdigheter. Metoden bygger på olika så kallade strukturer, som i denna studie syftar på de 

konkreta arbetssätt inom KL, och samarbete inom mindre grupper. Genom samarbete och arbete 

inom sociala situationer utvecklar eleverna kunskaper tillsamman. Syftet med studien är att 

analysera hur lärare beskriver att implementeringen av kooperativt lärande har gått till, vad det har 

inneburit för deras undervisning samt vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden. 

Studien bygger på en kvalitativ undersökningsmetod där fem lärare i grundskolans årskurser F-3 

intervjuades. Undersökningens resultaten visar att lärarna menar att eleverna blev bättre på att 

samarbeta och kommunicera med varandra. De blev även bättre på att sätta ord på sina kunskaper. 

Lärarna kunde ta ett steg tillbaka och låta eleverna ta ett större utrymme genom att eleverna blev 

varandras lärresurser. Gemensamt hos alla intervjuade lärare var att metoden KL har haft stor 

framgång i klassrummen och att ingen av dem vill gå tillbaka till en mer traditionell undervisning. 
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1.Inledning 

Samarbete och kommunikation är viktiga kompetenser i dagens samhälle, vilket skolan behöver 

återspegla genom att ge eleverna möjlighet att utveckla dessa kompetenser. Skolan och lärarens 

uppdrag i detta avseende framhålls även i flera kursplaner i Lgr11 där betonas samarbete mellan 

elever i undervisningen. 

 

En metod som tar fäste på samarbete och som varit på tapeten under de senaste åren är kooperativt 

lärande, som hädanefter kommer att benämnas med förkortningen KL. Vid kooperativt lärande 

ligger fokus på social färdighetsträning och samarbetsfärdigheter. Metoden är relevant i skolans 

arbete med att förbereda eleverna inför de kommande vuxenlivet och deltagande i vårt 

globaliserade kunskapssamhälle. På flera ställen i grundskolans läroplan beskrivs också hur skolan 

ska vara en social gemenskap, inte minst som ett sätt att fostra aktiva demokratiska medborgare. 

Samarbetet beskrivs även som ett stöd i elevernas lärande, vilket går i linje med det man vill uppnå 

med KL, eftersom KL fokuserar på lärande i sociala sammanhang. Det står även att skolan ska 

främja interaktion mellan eleverna samt fostra dem till aktiva demokratiska medborgare. För att 

kunna delta aktivt i vårt samhälle krävs sociala förmågor vilka utvecklas i arbetet med KL. Där 

krävs det  att eleverna är medvetna om vilken roll de själva har och vad som krävs av dem för att 

arbetet ska komma framåt, vilket utvecklar elevernas sociala förmågor. 

 

Vi har valt att analysera hur lärare implementerar kooperativt lärande i sin undervisning då vi, i flera 

kurser under utbildningen, har kommit i kontakt med arbetssättet. Informationen om metoden har 

dock varit begränsad och skapat en nyfikenhet hos oss om metoden. 

 

1.1. Arbetets disposition 

Efter denna inledning kommer ett bakgrunds kapitel som behandlas i två underrubriker, 

Kooperativt lärande som metod och Kooperativt lärande och lärarens uppdrag. Därefter följer en 

forskningsöversikt med koppling till implementering av kooperativt lärande för läraren samt 

implementering av kooperativt lärande för eleverna. Den teoretiska utgångspunkten beskrivs innan 

syfte och frågeställningarna. Därnäst presenteras metoden för studien som följs av resultat och 

analys. Avslutningsvis förs en diskussion kring föregående kapitel och slutligen följer konklusion 

och reflektioner. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs först metoden kooperativt lärande samt särskilt skillnaderna mellan 

denna metod och det mer traditionella grupparbetet. Därefter framställs ämnets och metodens, 

kooperativt lärande, relevans som studieobjekt genom att kopplas till skolans och lärarens uppdrag. 

 

2.1. Kooperativt lärande som metod 

KL är en metod där elever samarbetar för sitt eget och andras lärande i enlighet med vissa principer 

(Kagan & Stenlev 2017, s. 11). En viktig komponent i det kooperativa lärandet är utvecklingen av 

sociala kompetenser. En av utgångspunkterna i KL ligger i en oro för den elevgrupp som den 

traditionella undervisningen och skolan tappar. Dessa elever hamnar efter både kunskapsmässigt 

och social vilket leder till att de ofta sitter passiva under lektionerna då den traditionella skolan inte 

lyckas stimulera och engagera denna elevgrupp och skapa mening i att lära sig. Detta är något man 

hoppas bryta med hjälp utav KL. Samtidigt är en annan målsättning att de elever som är resursstarka 

får utrymme att nå sin fulla potential. (Kagan & Stenlev, 2017, s. 12).  

 

Det man idag kallar för kooperativt lärande började att växa fram under 60-talet och utvecklades 

av forskare vid amerikanska universitet. En av dessa forskare var Spencer Kagan. Under 60-talet 

genomförde han forskningsstudier som kartlade vilka moment i olika lekar som framkallade 

samarbeta mellan barnen och som fick dem att hjälpa varandra, samt vilka moment som hade 

motsatt effekt. 1980 var han med och tog fram det strukturella tillvägagångssättet inom KL, men 

forskningen fortgår än idag och därför utvecklas metoden och strukturera fortfarande (Kagan & 

Stenlev, 2017, s. 12). De senaste åren har användningen av KL-strukturer i undervisningen ökat, 

både i USA men även andra länder, såsom Sverige. 

Inom KL finns det ett community som syns på flera sociala medieplattformar så som facebook-

grupper, instagramkonton och författarna Fohiln och Wilson har även en hemsida för att bara 

nämna några. Detta digitala community är stort och material och tips delas friskt mellan pedagoger 

som använder sig av KL i sin undervisning från grundskolan upp till gymnasiet. Här samlas 

personer som är nybörjare och är nyfikna på metoden till pedagoger som använt sig av KL i flera 

år samt författare och utbildare inom området. Allt detta medför att det finns en stor bredd av 

material, tips och forum där man kan hitta mycket information. Det är bland annat tack vare detta 

community som vi fick tag i de informanter som deltagit i studien, men även där vi kunnat reda ut 

vissa frågetecken kring vissa strukturer och liknande som kunnat hänvisa oss till viss litteratur. Att 

ha ett stort community är en styrka då metoden hålls levande genom att pedagoger, författare och 

utbildare samlas och tillsammans kan diskutera olika erfarenheter och visa vad som fungerar och 

inte fungerar i praktiken, något som kan vara svårt om man bara läser litteraturen om en specifik 

metod eller arbetssätt. Däremot kan även missförstånd uppstå på de olika medieplattformarna då 

det kan vara svårt att se en helhet i ett inlägg från ett specifik lektionstillfälle eftersom inga 
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undervisningstillfällen är det andra likt och olika faktorer inom skolans ramar spelar in. Delar en 

lärare ett lektionsupplägg som fungerar för den kan det vara många faktorer som bidrar till 

framgång som inte syns i planeringen. Man har dock fördelen att kunna skriva frågor till den som 

postat exempelvis ett inlägg i en facebook-grupp och därigenom få svar och tips både från 

sändaren, men även andra som kan ha haft ett liknande upplägg. 

Fohlin och Wilson (2019, s. 19) beskriver tre förhållningssätt som är fördelaktiga vid 

användandet av KL. Dessa tre förhållningssätt är; det tävlingsinriktade, det individuella och det 

samarbetsinriktade. Ett tävlingsinriktat förhållningssättet innebär att man skapar grupper, sätter dem 

emot varandra för att under tävlingsliknande situationer skapa motivation och lust till att lära, 

exempelvis genom frågesport. Ett individuellt förhållningssätt handlar om att se till varje enskild 

elevs behov, förutsättningar och nivå för att eleven ska nå sin fulla potential, exempelvis 

nivåanpassade uppgifter eller att få en specifik roll inom gruppen. Det sista förhållningssättet är det 

samarbetsinriktade där eleverna stödjer varandra för att nå målet tillsammans samt att ansvaret att 

alla ska lära sig, ligger på gruppen, exempelvis uppgifter i form av uppdrag där alla 

gruppmedlemmar behövs för att lösa uppgiften. I ett klassrum finns och behövs alla tre olika 

förhållningssätt (Fohlin & Wilson, 2019, s. 19).  

Inom KL delas eleverna in i grupper på olika sätt, exempelvis axelkompisar, ögonkompisar och 

lärgrupper (Fohlin, Wilson, 2019, s. 15). Om eleverna sitter i grupper om fyra är axelkompisarna de 

två elever som sitter bredvid varandra, ögonkompisar är den två elever som sitter mittemot och 

tillsammans bildar de fyra eleverna en lärgrupp. Genom olika gruppindelningar kan läraren se till 

att eleverna får ut så mycket som möjligt av uppgiften. Genom olika placeringar i klassrummet är 

det enkelt att dela in elever i grupper utifrån olika kriterier. Exempelvis att två elever som befinner 

sig på samma nivå bildar axelkompisar, att en starkare och en svagare elev bildar ögonkompisar 

och genom att slå ihop båda dessa grupper bildas en lärgrupp där det ingår två starka och två svaga 

elever. Utifrån den aktuella uppgiften kan läraren bestämma i vilka gruppkonstellationer eleverna 

ska arbeta i. 

KL kan, för någon som inte är påläst på metoden, förknippas med traditionellt grupparbete men 

det finns vissa skillnader dem emellan. För ett grupparbete krävs minst två personer som arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål. I ett traditionellt grupparbete är slutresultatet överordnat 

processen. Skapandet av gruppkonstellationer kan ske slumpmässigt utan reflektion och detta kan 

komma att påverka arbetet.  I ett traditionellt grupparbete finns inga förbestämda roller, utan dessa 

skapas utifrån gruppdynamiken och de sociala lärdomarna ses som lika viktiga som de 

kunskapsmässiga (Forslund Frykedal, Hammar Chiriac & Hempel, 2013, s. 28). Inom KL arbetar 

man också med olika gruppkonstellationer och, likt grupparbete, strävar man mot ett gemensamt 

mål (Fohlin & Wilson, 2019, s. 19). Inom KL är det positiva ömsesidiga beroendet mellan eleverna 

den viktigaste grundprincipen, det vill säga att alla i gruppen behövs för att nå målet (Fohlin & 

Wilson, 2019, s. 112).  
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Fohin och Wilson (2019,s ) beskriver i sin bok kooperativa strukturer, vilket inom KL betecknar 

en uppsättning definierade arbetssätt som används i undervisningen. Några vanligt förekommande 

strukturer är Karusellen, fråga-fråga-byt, kloka pennan, hör vi ihop, berätta mer och mina-ord-dina-ord. 

Karusellen innebär att eleverna delas in i grupper, därefter roterar grupperna mellan minst tre bord 

där olika uppgifter finns utplacerade. Varje grupp skriver med var sin färg, så när övningen är klar 

finns flera olika svar på varje uppgift (Fohlin & Wilson, 2019, s. 33). När man använder strukturen 

fråga-fråga-byt får alla elever varsitt kort med ett begrepp på, sedan går de runt i rummet och möter 

varandra. Vid mötena säger elev 1 först sitt begrepp och elev 2 förklarar det begreppet, efter det 

läser elev 2 sitt begrepp och elev 1 förklarar det begreppet. Om båda eleverna kunde förklara 

begreppen byter de kort med varandra, om någon inte kunde förklara ett begrepp behåller de 

samma kort och går vidare (Fohlin & Wilson, 2019, s. 45). Kloka pennan (Fohlin & Wilson, 2019, 

s. 23) går ut på att eleverna turas om att skriva. Den som håller i pennan är sekreterare och den 

som inte håller i penna är tänkare och bestämmer vad som ska skrivas, sedan byter de plats. Hör vi 

ihop (Fohlin & Wilson, 2019, s. 47) går ut på att hitta kompisar i klassen som har samma som man 

själv har, t.ex. klockslag, begrepp och tal. Berätta mer (Fohlin & Wilson, 2019, s. 43) liknar fråga-

fråga-byt och hör vi i ihop och innebär att eleverna går runt och möter varandra två och två. Vid 

mötena turas eleverna om att berätta något om ett förbestämt tema, efter samtalet tackar de 

varandra och går vidare. Med mina-ord-dina-ord (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 20117, 

s. 261) får eleverna ett papper med två kolumner, ena med mina ord och andra med dina ord. 

Därefter ska eleverna utifrån ett visst tema skriva så många ord de kan som tillhör temat, sedan ska 

de gå och fråga en annan elev och då ska elev 1 läsa upp sina ord och om elev 2 inte har något av 

de uppläsa orden får hen välja ett av de nya orden i dina ord kolumnen. Har man alla ord som 

kamraten läser upp går man vidare. 

 

2.2. Kooperativt lärande och lärarens uppdrag 

Det finns en stark koppling mellan KL och den svenska läroplanen Lgr11. Samarbete och 

kommunikation är två begrepp som genomsyrar läroplanen. Kommunikation står med som ett 

återkommande begrepp i syftet eller i det centrala innehållet i flera ämnen som exempelvis engelska, 

moderna språk,  NO-ämnena och svenska. Syftesbeskrivningen i kursplanen för svenskämnet tar 

bland annat upp att “Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa 

och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” (Skolverket, 2019, s. 257). Vidare står det 

i kursplanen för förskoleklass, under rubriken språk och kommunikation i centralt innehåll, att 

undervisningen ska behandla följande “Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, 

åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och 

vardagliga händelser.“ (ibid, s. 20). Omfattningen av begreppen, samarbete och kommunikation, i 

Läroplanen visar på att kommunikation och samarbete är centrala egenskaper och förmågor som 

värdesätts i vårt samhälle och som man vill att våra framtida arbetstagare besitter. 
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I den svenska läroplanen (Skolverket, 2019, s. 5) är ett av de övergripande läromålen att 

utbildningen ska förmedla och förankra de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på samt fostra eleverna till aktiva demokratiska medborgare. Skolan har 

som skyldighet att bedriva undervisningen i demokratiska arbetsformer för att förbereda eleverna 

för aktivt deltagande i samhällslivet och ge möjlighet till att utveckla sin förmåga att ta eget ansvar 

(ibid, s. 6).  

Vidare beskrivs i läraruppdraget i Lgr11 (Skolverket, 2019, s. 11) att läraren ska synliggöra 

samhällets värdegrund och olika uppfattningar inom etiska dilemman. Läraren ska ge möjlighet för 

eleverna att delta i olika diskussioner som berör bland annat etiska dilemman, och konsekvenser 

för det personliga handlandet. I enlighet med läraruppdraget tar KL fasta på vikten av elevernas 

deltagande i samarbete och diskussion. Metoden förespråkar även demokratiska arbetsformer 

genom de konkreta arbetssätt där eleverna behöver ta eget ansvar och samverka för det egna och 

gemensamma lärandet. Inom de grupparbeten som metoden bygger på underlättas arbetet för 

eleverna genom att de får specifika roller i samarbetet som speglar hur det svenska samhället är 

uppbyggt. 

I Lgr11:s första kapitel (Skolverket, 2019, s. 5) beskrivs skolans värdegrund där människliga 

rättigheter och det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar bland annat tas 

upp. Det svenska skolväsendet vilar på en demokratisk grund och ska främja alla elevers utveckling 

och lärande (ibid), vilket går i spår med KL där man med hjälp av metoden vill skapa en lust att 

lära och se sina kamrater som lärresurser. I skolans värdegrund beskrivs hur skolan ska ge en 

likvärdig utbildning (ibid, s. 6) och med hjälp av anpassning av undervisningen se till att varje elevs 

förutsättningar och behov. Anpassning av undervisningen för varje elev är något som KL 

förespråkar, genom att eleverna själva får använda sina egna ord när de förklarar för varandra och 

användandet av gruppkonstellationerna som är utformade för att eleverna ska få ut det mesta av 

undervisningen med varierade arbetsformer som är lätta att anpassa utifrån hur elevgruppen ser ut. 

I skolans uppdrag ingår även att skolan ska ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper och värden” samt ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (ibid, s. 7). Inom KL är en 

stor del av undervisningen elevbaserad där eleverna själva ska med hjälp av sina kamrater undersöka 

och utvecklas genom att bland annat diskutera och resonera. Många av strukturerna och 

arbetssätten inom metoden ger eleverna utrymme för visst eget ansvar över sin kunskapsutveckling, 

men även hur en uppgift ska lösas då det inte finns ett rätt svar utan elevernas kreativa sida får 

utvecklas. Vid arbetet med KL kan man använda rollkort som hjälper eleverna med vad de ska 

tillföra och göra i gruppen. Detta kan ge eleverna ansvarskänsla och hjälpa dem att visa sin 

kompetens samt bidra till att de är mer aktiva i undervisningen. Inom KL förespråkar man att 

eleverna behöver lära sig att kunna arbeta med vem som helst och att lära sig ta olika roller i ett 

grupparbete. Något som går i linje med vad skolans värdegrund (ibid, s. 7) beskriver att skolan har 

i uppdrag, att förbereda eleverna att verka och leva i samhället och att främja interaktioner mellan 
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elever oberoende könstillhörighet. Genom att samtala och resonera, vilket är en grundpelare inom 

KL, kring olika ämnen och texter kan man relatera till Lgr11 (ibid, s. 7) som beskriver vikten av att 

varje elev ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och genom bland annat samtal få en 

tilltro till sin språkliga förmåga. I skolan värdegrund står det att 

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 

omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Skolverket, 2019, s.7) 

 

De arbetssätt som används inom KL överensstämmer med citatet ovan då eleverna som 

agerar som varandras lärresurser har ett visst eget ansvar i sin egen kunskapsutveckling och 

eleverna behöver i grupperna lära sig lösa enklare konflikter som kan uppstå på egen hand. 

Genom det grupparbeten som förespråkas i metoden lär sig eleverna hur man arbetar i grupp 

och kan då upptäcka vissa strategier inom studietekniker och olika tankegångar som kan 

underlätta det självständiga arbetet. 
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3. Forskningsöversikt 

I föregående kapitel (2.1) gavs en enkel översikt av vad KL innebär. I detta kapitel fördjupar vi 

bilden genom att referera ett antal studier om metoden, inklusive mer kritiska synpunkter. 

Redogörelsen fokuserar på implementeringen av metoden. Med implementering menas här både 

införandet och det fortsatta användandet av metoden. Kapitlet har delats i två avsnitt som fokuserar 

på implementeringen från lärarens respektive elevernas perspektiv. 

3.1.  Implementering av Kooperativt lärande för läraren 

Implementeringen av KL är en komplex process som kräver en del arbete från läraren. I Gillies 

och Boyles kvantitativa studie från 2011 (s. 75) undersöker de hur sju mellanstadielärare som 

arbetar med KL och som under två års tid fick svara på frågor, utvärdera deras erfarenheter och 

uppfattningar kring elevernas beteende- och inlärningsbehov svarade på metoden. Gillies och 

Boyle (2011, s 75) beskriver vikten av noggrann planering och ut- och omvärdering av 

undervisningen för ett framgångsrikt resultat med metoden. I Sapon-Shevin och Schniedewinds 

(1992, s. 16) artikel undersöks valen som fattats av lärare inom KL samt hur dessa val har haft för 

pedagogiska konsekvenser. Sapon-Shevin och Schniedewinds (1992, s. 16) argumenterar för att 

implementera arbetssättet trots att man inte kan allt om metoden än. De betonar vikten av att 

fortsätta utbilda sig inom metoden under arbetets gång.  

I en tidigare kvalitativ studie av Gillies och Boyle från 2010 undersöks 10 mellanstadielärare, 

som implementerat KL, uppfattningar om metoden genom intervjuer. En konsekvens som Gillies 

och Boyle (2010, s. 935) beskriver, gällande implementeringen av KL, att lärare behöver strukturera 

och göra undervisningen mer utmanande. Vidare beskriver de att eleverna, med hjälp utav KL, 

vågar göra fler misstag och att misstagen blir avstigmatiserade då eleverna lär känna varandra och 

gruppen blir där med tryggare. Läraren behöver därför ta hänsyn till att uppgifter och arbetet tar 

längre tid för både elever och lärarens egna insats, som exempelvis att leta uppgifter som passar 

metoden och göra gruppindelningar. Vidare behöver lärare som implementerar KL vara väl 

förberedda och använda uppgifter som eleverna kan förstå och säkerställa att de förstår vikten av 

att alla själva behöver bidra till arbetet och ha förståelse för andras bidrag för att göra uppgiften 

och lärandet meningsfullt.  

I Kohns artikel från 1992 (s. 54) beskrivs hur lärare som arbetat med KL har haft olika 

uppfattningar av metoden beroende på elevernas studieresultat och utmaningar inom metoden. 

Kohn (1992, s. 42) beskriver hur KL inte bara går ut på hur gruppindelningar och strukturerna 

förändrar undervisningen utan att för att få ett framgångsrikt kooperativt klassrum behöver man, 

som lärare, även våga släppa kontrollen och låta eleverna ta plats som varandras lärresurser. För att 

arbetet med KL ska fungera behöver eleverna tränas i att lyssna på varandra, vänta på sin tur att 

prata, hur man bidrar på ett konstruktivt sätt i en diskussion samt kunna lösa enklare konflikter 

inom olika gruppkonstellationer (Gillies & Boyle, 2010, ss. 935-936). Även Veldman, Van Kuijk, 
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Doolaard & Bosker (2020, ss. 7-8) beskriver förarbetet som en viktig del av arbetet i sin kvantitativa 

studie som undersöker skillnader mellan hög- och lågpresterande lågstadielärare vid 

implementeringen av KL. Genom explicita instruktioner och modellering av goda interaktioner 

och samarbeten förbereds eleverna för arbetet med KL. 

Veldman (et al. 2020, s.1) delar i sin studie The proof of the pudding is in the eating? Implementation of 

cooperative learning: differences in teachers’ attitudes and beliefs in lärare i de två kategorierna lärare som är 

högpresterande inom KL och lärare som är lågpresterande inom KL. Veldman (et al. 2020, s. 10) 

menar även att lärare som är högpresterande inom KL och som genomfört ett noggrant 

grundarbete ser potentialen i eleverna på ett annat sätt än de lärare som inte helt gett sig hän 

metoden. Vid tillfällen där elever uppvisar brist på motivation uppfattas metoden i sig som 

bristfällig av lärare som är lågpresterande inom KL, medan de högpresterande lärarna såg det som 

en möjlighet att hjälpa eleven vidare inom KL för att finna sin plats i grupparbete (Veldman, et al. 

2020, s. 10). 

Veldman (et al, 2020, s. 12) är kritiskt mot att använda KL i varje undervisningstillfälle då det 

kräver mycket av elever kognitivt så som; att öva den sociala kompetensen, sätta ord på sina tankar, 

argumentera och resonera i grupp och ska därför borde KL användas som ett komplement i lärares 

undervisning. Lee (et al. 2002, s. 12) beskriver även att det är svårt att förutse vilken utkomst varje 

struktur medför kunskapsmässigt då varje undervisningstillfälle är unikt och det går inte att 

återskapa ett resultat eller lektion exakt två gånger. 

3.2.  Implementering av Kooperativt lärande för eleverna 

Implementeringen är en avgörande fas i arbetet med KL. Gillies och Boyle beskriver, i sin 

forskningsstudie, att en svårighet med implementering av KL i klassrummet är att gå ifrån den 

klassiska lärarledda lektionsundervisningen där eleven är passiv till att eleven är aktiva medskapare 

i undervisningen (Gillies & Boyle, 2010, s. 934). Lee, Ng & Phang (2002, s. 3) beskriver i sin 

kvalitativa studie hur elever som vuxit upp i den tydligt konkurrenskraftiga kulturen i Singapore 

presterar med hjälp av KL samt om metoden fått gensvar genom att se på elevernas studieresultat. 

Både Lee (et al. 2002, s. 13) och Gillies (et al, 2016, s. 51) beskriver att fler diskussioner skapas 

mellan eleverna i samband med metoden vilket kan få positiva resultat då eleverna lär sig att 

resonera och argumentera, samt att flera synsätt lyfts.  Studien resultat visar även att eleverna i 

studien som arbetat med kooperativt lärande nådde högre resultat än eleverna som arbetat med 

helklassundervisning (Lee et al., 2002, s. 12). Lee (et al. 2002, s. 13) såg i sin studie att eleverna 

utvecklade en mer tävlingsinriktad attityd i och med användandet av metoden som påverkade deras 

studieresultat till det bättre.  

Vid arbetet med KL är sammansättningen av grupper en central del av metoden som kräver 

förståelse för gruppdynamik i den aktuella klassen. En utmaning vid gruppsammansättningar är, 

enligt Gillies & Boyle (2010, s. 935), hur befintliga vänskapsrelationer påverkar gruppdynamiken. 

Elever som känner och tycker om varandra gagnas av samarbetet och tenderar att ta mer ansvar 
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för lärandet och är motiverade att nå det gemensamma målet i större utsträckning än elever som 

inte känner varandra (Gillies & Boyle, 2010, s. 935). En annan påverkande faktor är gruppens 

storlek, där små grupper är fördelaktiga för elevers lärande. Vidare påverkar även 

sammansättningen av vilken nivå eleverna befinner sig på. Generellt lär sig eleverna bäst i grupper 

av blandad nivå (Gillies & Boyle, 2010, s. 936; Veldman et al. 2020, s. 9). Lee (et al. 2002, s. 12) 

beskrev i sin studie att de elever som arbetade kooperativt i helklass presterade bättre än de eleverna 

som var i klasser där man delat in eleverna i nivåanpassade grupper.  

Gillies och Boyles (2011, ss. 68-69) beskriver vikten av att eleverna tränas socialt för att kunna 

delta aktivt i en grupp, vilket blir problematiskt för de elever som saknar förmågan att utveckla 

dessa färdigheter. I Lee (et al. 2002, s. 12) studie visade resultaten att elevsammanhållningen inom 

klassen blev bättre med det kooperativa arbetet samt att eleverna blev problemlösare genom att 

lärarna stöttade eleverna och gav de hjälpmedel de behövde för att klara av grupparbetena.  Med 

hjälp av kooperativt lärande lär sig eleverna att samarbeta, lära känna sina klasskamrater bättre, ta 

en roll i grupp och lyssna på varandra, allt detta medverkar till att arbetet blir mer effektivt (Gillies 

& Boyle, 2010, s. 935). 
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4. Teoretisk utgångspunkt. Sociokulturellt perspektiv 

I föregående kapitel (3) gavs en fördjupad bild av KL genom tidigare forskning med fokus på 

implementeringen från lärarens respektive elevernas perspektiv. I detta kapitel kommer det 

sociokulturella perspektivet, som är studiens teoretiska utgångspunkten, att beskrivas. Först ges en 

bredare beskrivning av teorin. Efter det presenteras de teoretiska grunderna för KL med koppling 

till den teoretiska utgångspunkten. Kapitlet avslutas med en beskrivning av användning av teorin. 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv 

betonas lärandets sociala sammanhang, hur läraren och andra elever spelar en viktig roll i elevers 

lärande. Det kooperativ lärandet grundar sig i det sociokulturella perspektivet där det sociala 

samspelet skapar kognitiva strukturer och tanke processer,  därmed är det sociokulturella 

perspektivet av relevans för denna studie. 

En viktig företrädare inom den sociokulturella traditionen var den ryske psykologen Lev  

Vygotskij. Vygotskijs arbete grundade sig i viljan att förbättra sin egen undervisning vilket blev 

startskottet för hans studier av lärande och utveckling (Woolfolk, 2015, s. 51). Studierna hade sin 

utgångpunkt i hans intresse för människors utveckling ur både ett biologiskt och ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2017, s. 251).   

Vygotskij ansåg att lärande sker i två olika steg, det första mellan människor och det andra inom 

barnet (Woolfolk, 2015, s. 52). Det första steget är kopplat till mänskliga aktiviteter, vilket han 

menade måste förstås i sitt kulturella sammanhang och att kulturella redskap är centrala faktorer 

för utveckling (Woolfolk, 2015, s. 73). Det andra steget handlar om tankeprocessen i barnets 

kognitiva utveckling i samband med internalisering (Woolfolk, 2015, s. 52). Dessa två steg är 

bidragande till den kognitiva utvecklingen som enligt Vygotskij beror på socialt samspel och 

språkets utveckling. I den kognitiva utveckling är även det sociala samspel med mer kunniga 

jämnåriga gynnsamt. Genom samtal formas och nyskapas kunskap genom språket som verktyg 

(Woolfolk, 2015, s. 73). Samspel vid undervisning kan även leda till att eleven lär av och imiterar 

andra som sedan kan leda till nyförvärvade kunskaper (Woolfolk, 2015, s. 61). 

Inom det sociokulturella perspektivet är scaffolding ett nyckelbegrepp som går ut på att en mer 

kunnig person bygger ställningar som stöd för att den lärande ska kunna ta sig vidare i sin 

kunskapsutveckling. Denna person behöver i skolsammanhang inte nödvändigtvis vara läraren, 

utan kan även utgöras av andra elever både i den egna klassen men även att arbeta mellan årskurser 

och stadier. Den här typen av socialt sammanhang är en viktig komponent för hur man inom det 

sociokulturella perspektivet ser på samspel och lärande (Säljö, 2017, s. 260).  

I det sociokulturella perspektivet har språket en central roll, både det bildliga, det talade och 

skrivna språk. Människan ses som en påhittig skapare av att ständigt hitta på nya sätt att 

kommunicera, det innebär att språk och multimodalitet ses som ett dynamiskt och ständigt 

utvecklingsbart system (Säljö, 2017, s. 257). 
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4.1.  De teoretiska grunderna för KL 

En av de teoretiska grunderna till KL är det sociokulturella perspektivet (Fohlin, Moerkerken, 

Westman & Wilson, 2017, s. 21). Inom det sociokulturella perspektivet finns tre grundläggande 

koncept som knyter an till KL: 

1. Social interaktion – behandlar de kommunikativa samspelet i förhållande till den kognitiva 

utvecklingen. 

2. Mer kunnig person – att lära av en person som befinner sig längre fram i kunskapsutvecklingen 

3. Den proximala utvecklingszonen - avståndet mellan vad som är känt och okänt hos eleven 

Social interaktion har stor betydelse för hur vi ser på vår omvärld. Vygotskjis menar att lärande 

sker genom socialt samspel (Gillies & Ashman, 2003, s. 11). För att det sociala samspelet ska 

fungera framgångsrikt behöver läraren arbeta aktivt med gruppdynamiken. I Gillies och Ashmans 

bok Cooperative learning – The Social and Intellectual Outcomes of Learning in Groups (2003, s. 11) beskriver 

de att barn lär sig av interaktioner med vuxna eller mer kunniga personer. Inom KL är det 

samarbetet som är nyckeln till elevernas kunskapsutveckling. Med elevernas kunskapsutveckling 

tränas samtidigt deras sociala förmågor (Fohlin & Wilson, 2019, s. 4). Den mer kunniga personen 

fungerar som en stöttepelare och hjälper eleven att ta sig vidare till nästa proximala utvecklingszon 

genom scaffolding (Gillies & Ashman, 2003, s. 11). Vid arbetet med KL används elevernas som 

varandras lärresurser vilket gör att det, till skillnad från ett klassrum där man använder sig av en 

mer klassisk undervisningsform där endast läraren är den mer kunnige personen, även finns 

möjlighet för att andra vuxna och elever att agera som den mer kunnige personen i undervisningen 

(Fohlin & Wilson, 2019, s. 6).  

En av nyckelkomponenterna inom KL är ett positivt ömsesidigt beroende eleverna emellan. 

Folhin och Wilson (2019, s. 6) menar att positivt ömsesidigt beroende innebär att läraren 

strukturerar lektionerna så att eleverna är beroende av att alla i gruppen är delaktiga och för att 

gruppen ska lyckas med övningen. Läraren behöver göra eleverna medvetna om att alla deltagande 

krävs för ett lyckat arbete. Inom grupperna behöver elever lära sig hur man stärker varandra och 

hur de ska vara varandras lärresurser för att på bästa sätt stötta varandra i sitt lärande. Eleverna lär 

sig att uppskatta andras framgång och får en förståelse för att en elevs framgång även leder till 

framgång för alla andra i gruppen (Fohlin & Wilson, 2019, s. 5). Det positiva ömsesidiga beroendet 

är en del av det första grundläggande konceptet inom det sociokulturella perspektivet, social 

interaktion. 

4.2.  Användningen av teorin 

I analysavsnittet analyseras hur lärarna, enligt deras erfarenheter, har implementerat metoden och 

faktorer som påverkat undervisningen med koppling till de tre grundläggande koncepten social 

interaktion, mer kunnig person och den proximala utvecklingszonen. Analysen genomsyras av det 
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sociokulturella perspektivet samt de teoretiska grunderna för KL. I studiens material 

uppmärksammas vissa nyckelbegrepp som är en viktig del i analysen. Dessa nyckelbegrepp är 

gruppindelning, samarbetsövningar, lärresurser och arbetssätt. Vidare diskuteras resultat och analys i 

förhållande till teorin i diskussionskapitlet.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i det som återgetts ovan om hur KL ligger i linje med lärarens uppdrag finner vi det 

angeläget att undersöka lärares implementering av KL. Syftet med denna studie är att analysera hur 

lärare beskriver att implementeringen av kooperativt lärande har gått till samt vad det har inneburit 

för deras undervisning. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter av implementering av KL har de intervjuade F-3 lärarna?  

2. Vilka faktorer erfar lärarna har påverkan på implementeringen av metoden? 

I vår analys och diskussion kommer vi att återkomma till det sociokulturella perspektivet och dess 

koppling till kooperativt lärande samt frågeställningarna.  
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6. Metod 

Nedan presenteras studiens metod med tillhörande rubriker; intervjuer, urval och etik. Slutligen 

beskrivs hur undersökningen förhåller sig till begreppen validitet och reliabilitet. I studien har vi 

använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer med lärare som är verksamma 

i lågstadiet som arbetar med metoden Kooperativt lärande. Valet av metod gjordes för att få en 

djupare bild av lärares egna erfarenheter av metod. Intervjufrågorna behandlar lärarnas 

erfarenheter, arbetssätt och anpassningar av metoden KL.  

6.1. Intervjuer  

Denna studie utgår ifrån intervjuer som är en kvalitativ undersökningsmetod. Det centrala i 

intervjuer är att få insikt i hur informanterna upplever det fenomen som studeras (Dalen, 2015, s. 

16). Inom kvalitativ forskningen är ett tolkande tillvägagångssätt i förhållande till dataunderlaget 

vanligt. Det blir en tolkning i två steg; det första är när informanten berätta sin tolkning av ämnet  

och det andra steget är hur den som utför undersökningen, aktören, tolkar det empiriska materialet 

(Dalen, 2015, s. 18).  

Vid kvalitativa intervjuer är målet att få en nyanserad bild av informantens upplevda 

erfarenheter. Med anledning av detta ställs öppna, enkla frågor som ej går att besvara med enbart 

ja eller nej (Trost, 2010, s. 25).  

För att säkerställa så hög grad av standardisering som möjligt  vid intervjutillfällena har ett antal 

förbestämda följdfrågor formulerats. På så sätt kommer samma frågor och följdfrågor i samma 

ordningsföljd att ställas till alla informanter (Trost, 2010, 39). I och med det förbestämda 

intervjufrågorna minskar markant risken för ledande frågor eftersom frågorna granskas innan 

intervjutillfällena. En utmaning med att använda förbestämda följdfrågor är att man inte har något 

som fångar upp informanten om hen svävar ut för mycket från ämnet (Bryman, 2018, s. 566-567). 

Därför är det av stor vikt att kontrollera att alla intervjufrågor ringar in det önskade 

undersökningsområdet samt är relevant till studiens frågeställningar. Dock kan de små avstickarna 

i en kvalitativ intervju innehålla viktig information för analysen, vilket påverkar standardiseringen 

(Trost, 2010, s. 132). 

I denna studie intervjuades fem stycken f-3 lärare: Vi är väl medvetna om att detta är ett lågt 

antal informanter men på grund av covid-19 var det svårt att få tag i lärare som ville medverka i 

studien. Intervjuerna genomfördes genom videointervju via zoom. Intervjuerna pågick i 45-60 

minuter per intervju. Varje intervjutillfälle spelades in och transkriberades därefter. Vid 

transkriberingen av intervjutillfällena har informanterna anonymiserats. 
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6.2. Urval 

Valet av informanter har gjort utifrån ett bekvämlighetsurval där själva urvalsprocessen av 

informanterna har varit målstyrt. Den målstyrda urvalsprocessen innebär att man väljer de 

informanter man hittar som passar in på det aktörerna ska undersöka i sin studie, genom exempelvis 

att skriva och annonser i facebook-grupper eller att fråga runt på andra forum som berör ämnet. 

En utmaning med valet av informanter utifrån bekvämlighetsurval är att man inte får en grupp som 

är representativ för populationen/yrkesgruppen så som man kan få vid stickprov vid stratifierat 

urval (Trost, 2010, s. 141). Det är vanligt att ha en målstyrd urvalsprocess vid kvalitativa 

undersökningar då urvalet görs utifrån att informanterna uppfyller vissa kriterier som är 

nödvändiga för att göra studien möjlig (Bryman, 2018, s. 498). För att kunna genomföra en studie 

behöver stoffet vara av relevans till det studien undersöker.  

Antalet informanter gjorde utifrån två aspekter, den första var studiens deadline och att få 

tillräckligt med data för att kunna genomföra studien. Med tanke på tidsaspekten och rådande 

omständigheter kring Covid-19 behövdes en avgränsnings på hur många informanter som skulle 

intervjuas samtidigt som data skulle bli tillräcklig, därför valde vi att genomföra fem intervjuer. Vi 

ser däremot en fördel med att intervjuerna sker digitalt då vi fått en större geografisk spridning av 

informanter. Informanterna i intervjuerna har alla arbetat med KL minst en gång per dag i två till 

tre år.  

 

6.3. Analysmetod 

Som första steg i arbetet med analysen transkriberas intervjuerna. Därefter markeras de olika teman 

som analysen utgår ifrån, de intervjuade lärarnas erfarenheter av implementering av KL och  

faktorer som lärarna erfar har påverkan på implementeringen av metoden. De citat som berör 

samma microteman, exempelvis gruppindelningar som en faktor, grupperas och sedan analyseras 

resultaten utifrån varje microtema. Efter det sammanställs alla microteman under analysens teman. 

Analysavsnittet struktureras utifrån en huvudpoäng som presenteras och följs av citat ut 

transkriptionerna för att sedan analyseras. Analysavsnittet avslutas med en sammanfattning av 

analyserna inom de båda teman. 

6.4. Etik 

Oavsett val av metod vid datainsamling behövs en presentation av studien . Det är viktigt att 

informera informanterna om studien innan intervjutillfället på ett etisk och juridiskt korrekt sätt 

(Barmark & Djurfeldt, 2015, s. 85). Utifrån detta formulerades studiens informationsbrev 

tillsammans med ett medgivandeformulär där informanterna kunde ta del av all information samt 

hur deras uppgifter skulle hanteras. I brevet informerades informanterna om att när som helst, även 
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under och efter intervjutillfället kan de välja att hoppa av om de så önskar. Genom att ha 

informanternas samtycke i form av underskrift eller uttalat i text kan missförstånd undvikas (Trost, 

2010, s. 125). 

Vid transkribering av intervjuerna har alla informanter avidentifierats och benämns som L1, L2 

och så vidare. Alla namn på personer och platser som nämns i intervjuerna har även anonymiserats. 

De intervjuade lärarnas personuppgifter finns endast tillgängliga för författarna och examinatorn 

för studien. Hela samtalet från varje intervjutillfälle transkriberades. 

Vi har valt att samarbeta under nästan hela skrivprocess, de delar vi valt att dela upp är bakgrund 

och forskningsöversikt. Elin har ansvarat för bakgrund och transkriberingen av lärarna. Josefine 

ansvarade för teoretiskt utgångspunkt samt intervjuerna av lärarna. Vid de uppdelade textavsnitten 

har vi även hjälpt varandra och formulerat stycken som vi båda står för. Det övriga arbetet har 

gjorts tillsammans, bland annat insamling av data, litteratursökning och båda har deltagit vid 

samtliga intervjuer. 

6.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två klassiska kvalitetsbegrepp. Ordet validitet betyder giltighet och 

handlar om att mäta det som är tänkt att mätas (Trost, 2010, s. 134). Det är omöjligt att hitta den 

variabel som helt perfekt mäter det studien syftar till att mäta. Ett viss glapp mellan det teoretiska 

begreppet och dess empiriska motsvarighet kommer alltid att finnas, därför är minsta möjliga glapp 

eftersträvansvärt. För att minimera glappet och säkerställa hög grad av validitet har intervjufrågorna 

formulerats utifrån studiens frågeställningar för att ringa in studiens undersökningsområde (Trost, 

2010, s. 52). En intervjufråga kan vara välformulerad och generera tillförlitliga svar, men det är 

essentiellt att den genererar svar inom studiens undersökningsområde. Validitet handlar om vad 

man mäter. För att säkerställa validiteten har intervjufrågorna skapats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjufrågorna är även formulerade för att ringa in och få så rika svar  som 

möjligt och för att säkerställa att det som är tänkt att mätas mäts. 

Reliabilitet handlar om hur man mäter, tillförlitlighet.  Om reliabiliteten är hög genererar studien 

samma resultat vid upprepade mätningar (Trost, 2010, s. 132).  Bristande reliabilitet kan exempelvis 

bero på tvetydliga frågor eller att informanten inte har förstått frågan samt att intervjuaren behöver 

ställa följdfrågor om informanten misstolkar frågan eller tänkt annorlunda (Trost, 2010, 133). Ett 

sätt att säkerställa reliabilitet är att genomföra en pilotintervju och sedan utvärdera intervjufrågorna 

efter det.  

En utmaning vad gäller reliabiliteten inom en kvalitativ undersökning är att sociala situationer 

och sammanhang ständigt ändras och inte är upprepbara (Trost, 2010, s. 132). Med detta i åtanke 

kan reliabiliteten i studien konstateras som relativt låg då sociala situation är svåra att replikera. I 

och med att inget av intervjutillfällena skett genom fysiska möten utan via videomöten kan en 

liknande kvalitativ undersökning upprepas på liknande sätt, men med tanke på att informanterna 

är människor kommer den mänskliga faktorn alltid vara ett faktum.  
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7. Analys och resultat 

Nedan följer analys och resultat av de lärarintervjuer som genomförts. Analysen sker utifrån 

studiens två frågeställningarna. Inledningsvis analyseras informanternas svar utifrån den första 

frågeställningen Hur implementerar lärarna i årskurs F-3 kooperativt lärande?. Därefter analyseras 

informanternas svar utifrån den andra frågeställningen Vilka faktorer påverkar införandet av metoden?. 

Citaten i analysen är tagna från transkriptionerna av lärarintervjuerna. 

7.1. Vilka erfarenheter av implementering av KL har de intervjuade F-3 

lärarna?    

Detta avsnitt behandlar de intervjuade lärarnas erfarenheter av implementering inom metoden KL. 

Först beskrivs vid vilken tidpunkt lärarna började arbetet med metoden och fördelarna med att 

använda eleverna som lärresurser åt varandra. Efter det beskrivs och analyseras vilka arbetssätt och 

strukturer lärarna använt sig av vid implementeringen av KL. 

De intervjuade lärarna har infört metoden vid olika tidpunkter. Tre av lärarna påbörjade 

implementeringen av metoden från dag ett i förskoleklass och har kontinuerligt fortsatt inkludera 

KL i sin undervisning.  
 

Vi började  i förskoleklass och lekte fram ganska mycket.  Att dom fick rita bilder tillsammans, en fick 
hålla pennan och den andra fick  bestämma vad de skulle rita. Dom  fick skriva lite sagor tillsammans. 
Men att  man var ganska tydlig med hur dom skulle  dela på arbete, "Du skriver en mening och din 
axelkompis en mening", så man får  hjälpa dom hur de ska fördela arbetet liksom. (L3) 
  

Men i år fick jag en förskoleklass och då började jag med tysta handen när föräldrarna var med första 
dagen (L1) 
  

[...] jag har ju kört mestadels i en förskoleklass och det är ju lite knepigare, det är mycket skriva i 
kooperativt (L4) 

De andra två informanterna påbörjade arbetet efter en tid tillsammans med klassen. 
  

Jag har gjort lite stötvis, lite olika från gång till gång beroende på vad det har varit. (L5) 
  

Efter dem här dagarna som vi gick på höstlovet när barnen gick i ettan så tänkte jag så här att nu. Jag 
var ju jätte jättetaggar och var ju såå inspirerad och kände mig så där hög efter de där dagarna och bara 
wohoo nu kör vi! Så jag körde igång direkt på måndagen efteråt och då gjorde jag en samarbetsfärdighet, 
och jag tror att det var att dela med sig tror jag. (L2) 
  

Vår analys är att metoden inte är beroende av när man börjar med den, utan att det finns ett 

engagemang hos läraren är av större vikt. Flera av lärarna påpekade även att de inte kunde så mycket 

om metoden men att det inte stoppade dem från att testa och lära sig under tidens gång. Arbetet 

med metoden har därav resulterat en mer utmanande och intresseskapande undervisning för både 

läraren och eleverna. 

Majoriteten av lärarna beskriver att när de började med KL i sin undervisning krävde arbetet 

repetitioner för att befästa strukturer som ingår i KL och att skapa en tydlig arbetsgång. Flera av 

lärarna lekte fram metoden och skapade samarbetsövningar där eleverna arbetade med 

axelkompisar eller lärgrupper.  
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Just med de här små så gjorde jag mycket sorteringsövningar med bilder då såhär årstiderna så hade man 
massa saker till respektive årstid så skulle de kommunicera om vilken som tillhörde vilken och sätta ut 
och mycket repetitioner. (L4) 
  

Och ibland kan det vara att jag arbetar i halvklass, så jag introducerar en ny struktur i halvklass och så 
brukar jag ge exempel på mattan och man kanske tar upp en elev och visar som att nu ska vi göra fråga-
fråga-byt, och så kan jag använda mig av eleverna och så får de andra titta och fråga om de undrar 
någonting. Och sen så säger jag "Men nu testar vi det här" och så kanske  man stannar upp och hör hur 
de tycker att det går och så kör man det flera ggr för att nöta in det, för det kan ju gå jättesnabbt eller så 
kan det ju ta lång tid innan det sätter sig. (L1) 
  

Ja alltså om man ska tänka det jag började med från allra först början så var det ju karusellen som vi 
gjorde i läxförhören i svenskan. Det har varit ett himla bra flyt som har rullat på sedan dess. Så den är 
väl inarbetad och alla är viktiga och hjälps åt tycker jag. (L5) 
  

Men att  man var ganska tydlig med hur dom skulle dela på arbete, "Du skriver en mening och din 
axelkompis en mening", så man får  hjälpa dom hur de ska fördela arbetet liksom. Men vi har  ju jobbat 
med det sen förskoleklass, så för dom finns inget annat sätt att jobba, dom vet inget annat. (L3) 
  

Vår analys är att lärarna tog tillvara på elevernas nyfikenhet och lust att lära genom en inspirerande 

ingång till arbetssättet och att se till elevernas intressen. Genom att arbeta i sociala sammanhang 

och lära tillsammans förvärvar eleverna nya kunskaper som gynnar elevernas kognitiva 

utvecklingen vilket är en del av social interaktion som är en av de tre grundprinciperna inom det 

sociokulturella perspektivet som beskrivs under 4.1. 

Vid KL utgår undervisningsformerna från vissa strukturer, med strukturer syftar man på de 

konkreta och strukturerade arbetssätt samt övningar som finns inom metoden. De intervjuade 

lärarna har valt olika strukturer som underlättar undervisningen, som passar dem själva och deras 

elever. I nedanstående citat har de strukturer lärarna nämner markerats med fetstilt.  
  
Ja alltså om man ska tänka de jag började med från allra först början så var det ju Karusellen som vi 
gjorde i läxförhören i svenskan. Det har varit ett himla bra flyt som har rullat på sedan dess. Så den är 
väl inarbetad och alla är viktiga och hjälps åt tycker jag. (L5) 
  

Och då kan det ju finnas massa olika mina-ord-och-dina-ord finns det en struktur som heter som är 
rätt bra om man ska jobba med fåglar, då kan eleverna då skriva mina fågelord, då skriver de upp alla 
fåglar dom kan. Sedan går man runt i en cirkel så räcker de upp handen så här och så möts du och jag, 
så säger man hejhej och så läser jag mina fåglar för dig. Har jag någon fågel som inte du har, får du sätta 
den i andra spalten. Du har då två spalter, en med mina ord där du skrivit upp dina fåglar och en med 
dina ord där du, ja du kanske känner igen den. Och sen får man ta en fågel från den andra och sen kan 
ju jag få en fågel från dig, du får ta en. Och har du alla då tackar du bara och då har du ju hört dom flera 
ggr, då har du ju hört dom flera ggr. (L1) 
  

Just med de här små så gjorde jag mycket sorteringsövningar med bilder då såhär årstiderna så hade 
man massa saker till respektive årstid så skulle de kommunicera om vilken som tillhörde vilken och sätta 
ut och mycket repetitioner. (L4) 
  

Berätta mera är en sån där favorit när man ska komma  ihåg vad man kommit ihåg. Jag  har jobbat 
med klocka pennan väldigt mycket. Karusellen, åh  det är ju jättemånga jag använder. (L3) 
  

Vi har kört inre, yttre cirkel (Karusellen) när vi skulle avsluta något arbetsområde sådär. [...] Kloka 
pennan kör vi en del. [...] Men annars, vi har ju gjort ganska mycket ur den där boken. Sant eller falskt 
har vi kört flera ggr, den tycker de är jätterolig med problemlösningsuppgifter som är helt fel ibland och 
rät ibland och så måste de diskutera sig fram till vart den ska ligga på sant eller falskt. (L2) 
  

Lärarna har testat sig fram och hittat de strukturer som fungerar för deras elevgrupper. Beroende 

på vilken årskurs och vilket ämne läraren undervisat i har olika strukturer använts. 
  

Ja, om man ska säga som inom samhällskunskapen så jobbar vi, har vi gjort ganska länge, vi brukar utgå 
ifrån Lilla aktuellts skolas program. Då tittar alla på det och sen så får de i grupperna göra en topplista 
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över nyheter. För det vet jag att det finns något som kallas topplistan då. Och sen jämför vi i helklass 
och tittar hur har dom tänkt lite så där. Och sen så avslutar vi med Aktuellt, en liten frågesport. Där var 
och en gör först, sen i gruppen och sen så har vi avslutat med mitt i prick, då får man kasta sina rätt svar 
i en papperskorg för att få poäng. (L5) 
 
Alltså den absoluta favoriten de har er hör vi ihop. De älskar det. [...] Vi kör ju mycket, det är ingen 
speciell struktur men så här mini-white board i lärparen t.ex. man får prata med varandra först och sen 
så drar jag kanske sticka med barnens namn och så får nån redovisa. De gillar ju som sagt fråga-
fråga-byt. (L2) 
 

Lärarna har sedan använt strukturerna och utvecklat dem efter elevernas behov och ämne. Inom 

KL finns det många olika strukturer och, som man kan se utifrån data, är Karusellen en populär 

struktur som kan användas vid bland annat avslut av ett arbetsområde och läxförhör där eleverna 

får visa vad de kan men även får en repetition av stoffet. Med hjälp av de strukturer som tas upp 

ovan sker lärande utifrån de tre olika förhållningssätten det tävlingsinriktade, det individuella och det 

samarbetsinriktade. 
Alla intervjuade lärare upplever att deras roll i klassrummet förändrats i och med 

införandet av KL. För att motivera eleverna har lärarna intagit en mer uppmuntrande roll. 
  

Jag har kunnat backa mer. Jag är mer coach än att jag står framme. (L3) 
  

[...] att ibland blir man lite överflödig för de blir så självgående. Men då har man ju istället faktiskt kunnat 
sitta ned och lyssnat på deras diskussioner och hur de resonerar kring saker och ting och då har man ju 
liksom fått tagit del av den biten än mer än vad man kunnat förut när jag varit tvungen och väglett dem 
hur de ska göra. (L5)  
  

Ja, från att liksom dom skulle sitta som små, liksom oskrivna blad och bara bli matade med kunskap av 
mig som stod där. Så blev det ju på något sätt lite mer jämlikt liksom. [...] Men man liksom lägger över 
kraften på dom, den kraften som man vet finns och som alltid har funnits men som inte har tagits 
tillvara. (L2) 
  

Det handlar ju mer om att uppmuntra dem till att prata med varandra i första hand. [...] Jag kan sitta 
med elever som behöver extra stöttning och så nu, det har jag inte kunnat innan. För att de har sån 
styrka i gruppen. (L1) 
  

Vår analys tyder på att lärarna har kunnat ge eleverna en mer aktiv roll i klassrummet samtidigt som 

lärarna kunnat ta ett steg tillbaka och fått möjligheten att observera och hjälpa de elever som 

behöver särskilt stöd. Genom det sociala samspelet som sker vid undervisningen lär eleverna av 

och imiterar varandra som leder till nya kunskaper. Eleverna agerar som den mer kunnige personen 

gentemot varandra. 

Flera av lärarna beskriver fördelarna med att eleverna blir varandra lärresurser. Genom olika 

gruppsammansättningar placeras för att optimera elevernas egna lärande. De talar även om vikten 

att eleverna förstår att deras svar är valida trots att det inte berättar svaren för läraren i en 

traditionellt fråga-svar situation. 
  

Det gör ju att du får sätta ord på dina kunskaper och liksom stöta och blöta dem på ett sätt utanför ditt 
huvud helt enkelt. Du måste kunna förklara rätt för mig så att jag förstår. (L2) 
  

[...]att uppmuntra dem till att prata med varandra i första hand. [...] om du kör fast så frågar du alltid en 
axelkompis i första hand, kan inte en axelkompis så frågar du ögonkompisen. (L1) 
  

[...] det bästa sättet att få barn att lära är ju att lära av andra eller att lära, nämen att läras och att lära av 
varandra är väl det som, alltså som de lär sig bäst på tycker jag. [] Då får de ju prata med sina ord så att 
din kompis förstår om den inte har förstått hur jag har sagt det. (L4) 
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Och nu märker jag det jättetydligt att det börjar se varandra som lärresurser, det är inte bara jag som kan 
lära i klassrummet. (L3) 

  

Vi tolkar det som att eleverna behöver bli medvetna om att de är varandra lärresurser. För att uppnå 

detta har lärarna modellerat hur man kan förklara på flera olika sätt och eleverna har fått sätta egna 

ord på sin kunskap. En stor del i att eleverna blir varandra lärresurser är att eleverna också vågar 

ställa frågor till varandra och att man avstigmatiserar misstag och skapa ett öppet klassrumsklimat. 

I och med att eleverna agerar lärresurser till varandra minskar glappet mellan de kunskaper de redan 

besitter och kunskapsmålet, den proximala utvecklingszonen. 

7.2. Vilka faktorer erfar lärarna har påverkan på implementeringen av 

metoden?  

Detta avsnitt behandlar faktorer som de intervjuade lärarna beskrivit som påverkar införandet av 

metoden KL.  

En utmaning som alla intervjuade lärare var överens om var att förberedelserna inför lektionerna 

med KL tog mycket tid. Vidare såg lärarna att en utmaning med den förändrade lärarrollen är att 

man som lärare behöver våga låta eleverna ta plats för att metoden ska fungera optimalt, något som 

lärarna upplever kan vara skrämmande. 
  

[...]den första utmaningen är ju i dig själv, tycker jag. Man ska liksom våga göra någonting annat. (L2) 
 

Ja, alltså utmaningen är att du ska ha tid. Det tar rätt mycket tid att laminera och klippa och fixa liksom, 
material. (L1) 
  

Ja, jättemycket. Speciellt när man har så här små barn. Då ska ju alla alltid ha material, det krävs ju ganska 
mycket material att ta fram. Och som, när man är lågstadielärare så gör man ju nånting och sen fortsätter 
man ju in utvecklingsstadier hela tiden. Att det ska bli liksom progression i det hela. Medans, vilket gör 
ju då att det här materialet jag gör nu, det kommer jag kunna använda om tre/fyra år igen och då har 
man en tendens att börja tappa bort det och börjar göra om det. (L4) 

  

Vår analys är att KL:s arbetssätt skiljer sig mot traditionell undervisning som baseras till stor del på 

färdigt läromedel som eleverna arbetar självständigt i. Med KL så använder lärarna eget material 

som behövs förberedas innan lektionstillfällena. En anledning till lärarnas oro över att släppa 

kontrollen över eleverna kan ligga i deras ovana inom det kooperativa arbetssättet som skiljer sig 

markant från den traditionella undervisningen. 

Flera av lärarna beskrev att de inte såg sig själva som färdigutbildade inom metoden utan att de 

ständigt söker ny information och kunskap. 
  

[...]vi har ju kollegiala diskussioner där vi och några andra är med och vi tipsar och mailar varandra idéer. 
[...] genom egen fortbildning, jag läser ju mycket. Och sen att man sen går utbildningar [...] (L1) 
  

Sen så åker vi ju typ på allt som Niclas Fohlin och Jennie Wilson [författarna till boken Kooperativt lärande 
i praktiken handbok för lärare i grundskolan och grundarna av hemsidan www.kooperativt.com] har, alla kurser 
och alla konferenser och alla, allting sånt där. Sen har vi även haft ut Jenny Wilson två ggr till våran 
skolan. Så hon har haft workshop med hela kollegiet. Men sen är det ju det här, mycket facebook-
gruppen. (L2) 
  

Men nu är det ju många som börjar jobba med det och då kan ju jag hitta "Åh, vi gjorde en lektion som 
var jättebra, vi gjorde så här." och då kan ju jag också få inspiration av det. Men sen tycker jag faktiskt 
att hemsidan och facebook-sidan och där  man kan läsa. Niclas och Jenny är ju jätte, dom lägger ju ut  
supermycket idéer och lektioner som dom har gjort. (L3) 



 

 25 

   
Ja, vi är två stycken som gick utbildningen tillsammans. Så vi har ju, under början efter utbildningen 
träffades vi varje vecka och gick igenom vad vi hade gjort och gav varandra tips och idéer och så där. 
(L5) 
  

Oftast är det inte det justa att man tänker kooperativt på själva övningen utan man får inspiration på ig 
eller fb och sen kan man tänka a men jag kan göra på det här sättet på ett kooperativt sätt och så. (L4) 
  

För att få ett fungerande kooperativt klassrum där eleverna samarbetar behöver läraren vara villig 

att utvecklas och våga prova på nya metoder för att inte fastna i en tro att man redan kan tillräckligt 

mycket.  

En stor del i KL som metod är att eleverna behöver kunna arbeta med alla och hur lärarna har 

valt att sätta ihop grupperna.  
   

Och jag tycker att med de yngre, jag har just nu en tvåa så dom är åtta. Det är ganska bra, jag märker att 
de behöver lite tid för sig, på sig för  att jobba bra och effektivt tillsammans. Så att det kan vara lite 
slitningar i början, men sen när de liksom får flow då vill man att de ska ha  ett tag att jobba när det går 
bra. Då jobbar man, jag har både lärgrupper där dom sitter och dom sitter fyra och fyra. Och så har jag 
också axelkompisar. Så ibland jobbar du hela din grupp med fyra och andra gånger jobbar du bara med 
en axelkompis. (L3) 
   

Och jag tror att det är viktigt att man ger dem tid med att komma underfund med att man kan jobba 
med olika och att man ger dem chans att jobba med olika. För att väljer de själva så värjer de bara sina 
kompisar och det är ju det här vi vill åt. Att de ska liksom integreras med andra och bli vana att samarbeta 
med andra som man inte helt enkelt väljer själv. (L2) 
  

[...] jag har försökt pussla ihop dom så att alla skulle bli viktiga, alla ska kunna ge varandra något och 
stärkas tillsammans. Så jag har ju liksom blandat utefter deras förutsättningar så att alla kan få ut så 
mycket som möjligt av lektionerna. (L5) 

  

Eleverna behöver de lära sig att arbeta med vem som helst i klassen. Detta är en grundläggande 

faktor i implementeringen av arbetet med KL då det är nödvändigt för att kunna implementera 

själva metoden i undervisningen. För att möjliggöra detta har lärarna valt att dela in eleverna i 

grupper där de kompletterar varandra i sociala interaktioner. Det kan vara att man i vissa grupper 

har delat upp en stark med en svag elev, medans det i en annan grupp kan vara en fördel att eleverna 

är på samma nivå. Beroende på vad läraren vill att eleverna ska arbeta med kan hen välja vilken 

grupp som fungerar bäst för uppgiften. Vid vissa uppgifter lämpar det sig bättre att arbeta med en 

mer kunnig person eller genom att agera som denne. 
 

Jag tycker att det är viktigt att de får tid att lära känna varandra i paren för även, som mina, de går i trean 
och visst de har känt varandra och gått i stort sätt i samma konstellation sedan de gick i förskoleklass 
men bara för att vi är i samma klass och i samma klassrum betyder ju inte det att vi kanske just du och 
jag har samarbetat så mycket. (L2) 
 

Att de ska vara lite så här starka kan hjälpa svaga och de som är jämna kan sitta jämna typ och sådär. 
Och det är inte alltid det funkar. Och för att de ska våga prata med andra. Det märker man ju, man 
måste ju tänka, alltså när man kör kooperativt måste man ju tänka ett steg längre med hur man placerar 
dem i klassrummet för man ska ju ha det här ge och ta-funktionen. (L4) 

 

För att samarbetet ska fungera optimalt behöver eleverna lära sig att lyssna på varandra, vänta på 

sin tur och lösa enklare konflikter vilket är grundläggande förmågor vid sociala interaktioner. Detta 

bidrar till att eleverna kan ta till sig kunskaper som de andra eleverna besitter och tillsammans 

komma vidare i sitt lärande.  
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En utmaning som flera av lärarna beskrev med KL var att vissa elever kan ha svårt för att 

samarbeta med andra elever i och med bristande social förmåga och koncentrationssvårigheter. 
   

[...]en utmaning med att kanske inte få med sig riktigt alla för att en del elever har otroligt svårt för ljud, 
är extremt ljudkänsliga. Och då blir det väldigt, sen ska du göra typ som karusellen där man ska röra sig 
runt eller du vet så här fråga-fråga-byt, så där hör vi ihop och så så kan det bli grötigt för dem liksom. 
[...] Så man får ju inte vara rädd för det. Men de gäller liksom att, jag tror att du måste lyssna in mycket 
, känna av eleverna, prata kanske med dem enskilt, förbereda eleverna också att idag ska vi göra det här. 
(L1) 
  

Ja, men det är väl fokus att det kan bli tungt för någon som får vara med en sån elev. Sen kan ju dom 
ha kvalitéer som kommer fram i ett pararbete. Man kanske har väldigt svårt att sitta still och man är 
jätteofokuserade men man kanske har världens fantasi och kan komma på saker, kan få komma på idéer 
till sagor och så där. Och får  dom jobba ett tag så ser dom ju dom goda kvalitéerna. (L3) 
   
Ja, missgynnas är ju de som har svårigheter inom det sociala, missgynnas väldigt mycket. Det är därför 
också som inte jag väljer att ha det hela tiden eller så pass ofta. För att de barnen tycker att det är väldigt 
påfrestande och det brukar ofta förstöra hela deras dag. Men de som gynnas är ju de som har det här 
behovet att av att få snacka och prata och liksom de man märker har lite spring i benen och tycker om 
att umgås och prata med sina kompisar och inte sitta liksom och skriva i en bok. Vissa tycker att det är 
väldigt skönt. Många tycker ju, just när de är så här små så tycker de att det är ganska jobbigt så då 
funkar det ju väldigt bra. Men de som har den här sociala problematiken är ju så här jättejobbigt. (L4)  
   

De som har svårast är ju de som är väldiga individualister. För jag har ju haft, har ju några stycken som 
haft svårt att samarbeta. Man märker även om det är en paruppgift, så men vad hände nu har du gjort 
klart? Men den andra personen då? Ojdå. Mm juste. Så dem har man ju fått kämpa med, men de 
verkligen gynnas för jag menar i den här världen vi lever och det är samhället vi lever så måste du vara 
en socialt kompetent person oavsett vad du ska jobba med i stort sätt. (L2) 
  

Elever i behov av särskilt stöd eller som har samarbetssvårigheter kan innebära en utmaning som 

man som lärare behöver vara medveten om. Läraren behöver ta reda på vilka begränsningar och 

möjligheter som exempelvis en elev med diagnoser har. KL är en interaktiv metod där eleverna inte 

behöver sitta still, utan får prata med andra och flera strukturer bygger på rörelse. Om eleven har 

svårt för det sociala övas detta upp och man kan ge eleverna roller som underlättar för eleverna att 

fokusera på just det arbete som den egna rollen har i uppdrag. 

7.3. Sammanfattade resultat 

Resultaten visar att metoden inte är beroende av någon specifik tidpunkt när man inför metoden 

och dess strukturer som är de konkreta arbetssätten inom KL. En del lärarna påbörjade arbete 

genom att använda metoden fullt ut medan andra införde metoden lite i taget. Metoden fick 

framgångsrika resultat oberoende av tillvägagångssätt vid införandet av KL. Däremot är 

vidareutbildning en påverkande faktor på arbetets resultat. 

En av faktorerna som bidar  som lärarna nämnde var att ta tillvara på elevernas lust att lära och 

nyfikenhet anpassade lärarna lektionsinnehållet och strukturerna efter eleverna intressen och 

genom att skapa sociala sammanhanget med gemensamma lärandemål, vilket främjar även 

elevernas kognitiva utveckling. När eleverna används som lärresurser åt varandra får de sätta ord 

på sina kunskaper, föra och höra andra elevers resonemang och tankesätt. Det sociala samspelet 

som KL inför i undervisningen gör att eleverna kan imitera de andra göra bra och lära sig av det. 

För att skapa medvetenhet hos eleverna, om att de är varandras lärresurer, har lärarna lyft ämnet 
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och modellerat hur man både ställer frågor och ser till att skapa ett öppet klassrumklimat där alla 

frågor är tillåtna.  

En annan faktor var valet av strukturer och arbetssätt har lärarna testat sig fram utifrån eleverna 

behov och ämne. Genom att se till att använda sig av flera av dessa strukturer och variera mellan 

dessa kan man som lärare se till att eleverna får öva på olika sorters samarbete utifrån de tre 

förhållningssätten det tävlingsinriktade, det individuella och det samarbetsinriktade som hjälper eleverna 

framåt i sitt lärande. 

Lärarna har i och med metoden kunna ta ett steg tillbaka och låta eleverna ta en mer aktiv roll i 

klassrummet. Denna faktor ger utrymme för lärarna stötta de grupper eller elever som behöver 

extra stöd och tid till att kunna observera eleverna i en högre utsträckning. Däremot ligger det en 

utmaning för lärarna att våga släppa den fullständiga kontrollen över eleverna och låta dem ta plats 

i undervisningen och varandras lärande. En annan utmaning för lärarna är att den tid som KL 

kräver vid förberedningen av lektionerna är större än vid mer traditionell undervisning, där eleverna 

arbetar i större utsträckning i färdiga läromedel. Även elever i behov av särskilt stöd kan innebära 

en utmaning för läraren vid arbetet med metoden då det kan krävas att läraren strukturerar upp 

uppgifterna på ett annat sätt för att hitta arbetssätt som gynnar dessa elever.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultatet och analys diskuteras. Diskussionen delas upp under 

rubrikerna Diskussion gentemot tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet och Pedagogiska 

konsekvenser av användningen av KL. 

8.1. Diskussion gentemot tidigare forskning och det sociokulturella 

perspektivet 

I analysdelen visade data och resultat att processen av implementeringen inte är beroende av vilken 

tidpunkt man börjar använda sig av metoden, utan att engagemang hos läraren är av större vikt. 

Sapon-Shevin & Schniedewind (1992, s. 16) beskriver det som fördelaktigt att börja med metod 

trots att man inte kan allt om metden än. De intervjuade lärarna beskriv även vikten av fortbildning 

inom metoden, vilket även Sapon-Shevin & Schniedewind (1992, s. 16) styrker i sin studie. Vi tror 

att engagemang och driv är en starkare framgångsfaktor än enbart kunskap inom en metod då vi 

har upplevt att hos vissa lärare som enbart arbetar med arbetssätt de kan allt om tenderar 

undervisningen att bli oinspirerande och slentrianmässig. 

Resultat av studien visade att lärarna anpassade och provade sig fram med strukturerna inom 

KL. Strukturerna inom metoden bygger på samarbete och kommunikation i olika former. Detta 

styrks även inom det sociokulturella perspektivet där man anser att lärande sker genom sociala 

sammanhang och det första steget inom lärandet sker människor emellan (Woolfolk, 2015, s. 52; 

Gillies & Ashman, 2003, s. 11). Även Lgr11 beskriver samarbetsförmåga och kommunikation som 

viktiga förmågor i flera ämnen. Genom samspel och imitation lär eleverna av varandra, mer kunnig 

person, och kan ta det andra steget inom lärandet som handlar om tankeprocessen då barnet 

utvecklar sin kognitiva förmåga i samband med internalisering (Woolfolk, 2015, s. 52). Genom att 

variera strukturerna och se till att man utgår ifrån de tre förhållningssätten, det tävlingsinriktade, 

det individuella och det samarbetsinriktade, tillgodoses både den enskilda elevens och gruppens 

behov samt att motivation och lust till att lära skapas. Dessa tre förhållningssätt passar däremot 

inte i alla undervisningssammanhang, exempelvis kan det tävlingsinriktade förhållningssättet bidra 

till stress och prestationsångest hos eleverna och bör därför användas med försiktighet. Sociala 

sammanhang är beroende av deltagarna vilket är en anledning till att lärarna valt att anpassa 

strukturerna. Varje elevgrupp ser annorlunda ut och därför finns det inget givet recept till framgång 

utan man måste variera och prova för att hitta det som passar en själv i sin lärstil och klassen man 

undervisar. Att metoden, enligt oss, är enkel att prova och anpassningsbar efter årskurs och 

elevgrupp tycker vi är en av styrkorna med KL. Däremot är det en metod som kan vara svår för 

vissa elever med exempelvis bristande social kompetens. Metoden kan bli överväldigande för dessa 

elever som kan behöva arbeta mer enskilt och träna sina sociala förmågor i andra former. Veldman 

(et al, 2020, s. 12) ställde sig även kritisk mot att all undervisning skulle vara kooperativ då det är 

väldigt kognitiva krävande för eleverna och att istället låta metoden genomsyra undervisningen. 
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Något att ha i åtanke är just detta, att metoden är ett komplement i undervisningen, men som inte 

kan användas uteslutande då eleverna behöver även lära sig att arbeta självständigt inför senare 

studier vid exempelvis nationella prov där eleven behöver kunna läsa problem själv utan samarbete. 

En utmaning som lärarna redogjorde för var att låta eleverna ta en mer aktiv roll i klassrummet 

samtidigt som lärarna kunde ta ett steg tillbaka. Kohn (1992, s. 42) skildrade även att för att KL ska 

bli framgångsfullt i klassrummet behöver läraren släppa på kontrollen och låta eleverna ta mer plats. 

Inom det sociokulturella perspektivet är scaffolding en central del som lärarna tidigare har stått för 

(Säljö, 2017, s. 260). I och med användningen av KL tar eleverna den roll genom att bli varandras 

lärresurser och kan då hjälpa varandra vidare i sitt lärande. Att eleverna får en mer aktiv roll innebär 

dock även att de har de förväntningarna på sig, vilket inte alla elever har förmågan till. Att eleverna 

ska få en mer aktivroll, bli mer engagerade i sitt eget lärande går även i linje med det som står i 

skolans värdegrund (Skolverket, 2019, s. 7) där beskrivs också att skolan ska vara med och bygga 

elevernas självförtroende och att de ska våga prova och omsätta idéer till handlingar.  

När man arbetar med KL är en viktig komponent att eleverna blir medvetna om att de är 

varandras lärresurser. För att uppnå det behöver eleverna våga ställa frågor för att  kunna ta del av 

varandras kunskaper och att de vågar sätta ord på det de kan. Genom att vara varandras lärresuser 

skapas en positiv ömsesidig beroendeställning mellan eleverna (Fohlin & Wilson, 2019, s. 6) Gillies 

och Boyle (2010, s. 935) tar upp att om implementeringen av KL ska bli så framgångsrik som 

möjligt behöves ett öppet klassrumsklimat där eleverna är trygga och våga göra misstag. Vi tror att 

detta kan vara en av anledningarna till att strukturerna är gruppstärkande  utformade för att främja 

samarbete. Veldman (et al. 2020, ss. 7-8) beskriver vikten av att läraren modellerar och ger tydliga 

instruktioner till hur bra samarbete och goda interaktioner går till för att arbetet med KL ska bli 

gynnsamt. Därför anser vi att förarbete med att få ihop klassen och en trygg klassrumsmiljö där 

eleverna vågar vara sig själva och där man som lärare vågar släppa på tyglarna är av stor vikt. Genom 

att modellera kan läraren även fånga upp elever som inte är helt positiva till arbetssättet. Eleven 

kan observera läraren och gruppen vilket kan utveckla en nyfikenhet hos eleven som kan få hen att 

vilja delta i det kooperativa arbetet. Även känslan av tillhörighet till gruppen kan vara en bidragande 

faktor till deltagande. 

8.2. Pedagogiska konsekvenser av användningen av KL 

Inom KL används ofta egenproducerat material vilket de intervjuade lärarna beskrev som 

tidskrävande. Med färdiga läraromedel har läraren ett färdigt upplägg att utgå ifrån och kan då ha 

mer tid till andra pedagogiska uppdrag. Ett av dessa uppdrag kan vara att finna nivå anpassat 

material till svaga och starka elever. Med KL kan man dock använda sig av samma material till alla 

elever då de starkare eleverna behöver sätta ord på sin kunskap och de svagare får stoffet förklarat 

på flera olika sätt och på ett elevnära språk av sina kamrater.  

Att undervisning går ifrån det traditionella läromedlet kan vara ett orosmoment för läraren. 

Användandet av det egna materialet kan medföra en rädslan för att eleverna inte ska få alla delar 
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av läroplanen, då läraren själv behöver säkerställa att alla delar behandlas i enlighet med Lgr11. Ett 

annat orosmoment som lärarna beskrev i intervjuerna var att släppa kontrollen över eleverna i 

undervisningen. Då flera av lärarna gick från att själva utdela stoffet till att eleverna skulle bli 

varandras lärresurser var den pedagogiska omställningen en utmaning.  

För att det kooperativa lärandet i klassrummet ska fungera behöver läraren vara villig att 

utvecklas och våga prova på nya strukturer inom metoden. Vi tror att man om som lärare vill 

fortsätta utvecklas inom yrket och att kunskapen inte ska bli föråldrad behöver man hålla sig 

uppdaterad på forskningen inom pedagogik. KL som metod bottnar i en lång forskningsbakgrund 

som är både positivt omdiskuterad och kritiskt granskad. Även Sapon-Shevin och Schniedewind 

(1992, s. 16) beskriver att lärare inte är fullärd bara för att man implementerat KL i sitt arbetssätt 

utan att man ständigt behöver fortsätta utbilda sig. 

För elever i behov av särskilt stöd eller som har samarbetssvårigheter kan arbetet med KL vara 

utmanande. Där behöver läraren göra avvägningar om hur arbetet ska gå till för dessa elever, 

exempelvis i vilken utsträckning eleven behöver delta i de kooperativa övningarna. För elever som 

har svårigheter med den traditionella undervisningen som kräver enskilt arbete och mycket 

stillasittande kan KL underlätta då flera strukturer bygger på rörelse. 

Vi tror att KL är en metod som kan underlätta för både elever och läraren. Beroende på hur 

läraren implementerar arbetssättet samt hur läraren hanterar olika faktorer som påverkar 

undervisningen. Med detta hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse för hur KL kan 

implementeras hos lärare i F-3. 
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9. Konklusion 

I denna studie har vi åskådliggjort hur lärare i den svenska grundskolan beskrivit hur de har 

implementerat metoden KL i årskurs F-3. Med utgångspunkt i frågeställningarna, Hur implementerar 

lärarna i årskurs F-3 kooperativt lärande? Vilka faktorer påverkar införandet av metoden? och det 

sociokulturella perspektivet har fem lärare från fyra olika län i Sverige intervjuats om hur de har 

implementerat KL i sina klassrum och vilka faktorer som påverkat deras arbete med metoden.  

De intervjuade lärarna var eniga om att KL är ett bra komplement till den vanliga 

undervisningen. Lärarna upplevde positiva resultat av användningen av metoden. Eleverna blev 

bättre på att samarbeta och kommunicera med varandra. De blev även bättre på att sätta ord på 

sina kunskaper. Lärarna kunde ta ett steg tillbaka och låta eleverna ta ett större utrymme genom att 

eleverna blev varandras lärresurser. 

Som tidigare forskning har visat har vi under studien sett hur KL haft positiva resultat på 

undervisningen. Det vi hade velat se inom den framtida forskningen inom ämnet är hur det 

påverkar eleverna i det långa loppet, har de elever som arbetat KL en större social kompetens än 

jämnåriga som inte gjort det när de kommer ut i samhället och arbetslivet.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Yrkesbakgrund  

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Hur länge har du arbetat med kooperativt lärande?  

   

Allmänna frågor 

3. Vad hade du för föreställningar om KL innan du började arbeta med metoden?   

4. Hur har du tagit reda på information om KL? Exempelvis kurser, litteratur. 

5. Hur många lektioner i veckan inkluderar KL?   

6. Hur ser grupperna ut, är de alltid samma man jobbar med?   

a. Varför har ni valt att lägga upp det så? 

b. Vilka faktorer anser du är avgörande för en fungerande grupp? 

7. Hur arbetar du med KL i klassrummet? 

a. Hur introducerades arbetssättet? (Exempel på en övning i början?) 

b. Kan du ge exempel på uppgifter du använder för att ge alla elever utrymme att 

jobba på sin nivå?  

c. Berätta hur du motiverar eleverna att arbeta kooperativt. 

d. Hur motiverar du enskilda elever som saknar motivation och viljan att delta i arbetet 

med KL? 

8. Var hittar du material och inspiration till dina lektioner? 

9. Hur har KL påverkat ditt arbete i klassrummet?  

a. Hur påverkar KL ditt övriga arbete, t.ex. dokumentation?  

 

Kvalitativa frågor 

10. På vilka sätt stöttas dina elever i sitt lärande vid undervisningen inom KL? 

a. Vilka strukturer använder du för att stötta eleverna? 

b. Vilka elever tycker du gynnas/missgynnas av att arbeta med KL i undervisningen, 

och varför?  

c. Hur tycker du att metoden fungerar för elever i svårigheter, såsom 

koncentrationssvårigheter eller NPF?  

11. Vilka utmaningar ser du med metoden? 

d. Hur arbetar du för att täcka upp dessa utmaningar?  

12. Hur förändrades ditt sätt att handleda eleverna i och med metoden? 

a. Hur bedömer du eleverna enskilt under/efter arbetsområden inom KL? 

b. Hur hanterar du situationer där enskilda elever upplever sig utföra majoriteten av 

arbetet i en grupp utan stöd från de andra? 

13. Får eleverna reflektera över arbetet i grupperna efter avslutat arbetsområde? 

a. Hur går det till? 

14. Var finner du stöd för ditt arbete i KL? Fortbildning? Inspiration? Kollegialt arbete? 

15. Finns det något mer du vill berätta eller som du saknade i intervjun? 



 

 35 

16. Kan vi kontakta dig via mail om ytterligare frågor uppstår? 
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Bilaga 2. Informations och medgivandeblankett 

Information om en studie av metoden Kooperativt lärande. 

Vi är två lärarstudenter som går 8:e terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.  

Syftet med studien är att ta reda på hur metoden Kooperativt lärande (KL) används av lärare i den 

svenska grundskolan samt vilka anpassningar lärarna har gjort utifrån metoden. 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig, för att samla in data kommer vi spela 

in det som sägs. Vi kommer att använda Zoom för att kunna dokumentera det som sägs under 

intervjun. 

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 

annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Om ni går med på att delta i studien ger ni oss ett skriftligt godkännande genom att fylla i blanketten 

nedan och sedan skicka den till oss via mail. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Peter Bernhardsson, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier 

 

Josefine Gynnerstedt 

Elin Nevlén 

 

Stockholm 4 april 2020 
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Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om lärares implementering av metoden KL, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Josefine Gynnerstedt och Elin Nevlén som 

går 8:e terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

vid Uppsala universitet. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag intervjuas, samt att 

intervjun kommer att analyseras. Jag förstår vad studien innebär och vill delta i studien. 

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

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

insamlade data där jag deltar, 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. 

 

Informantens namn:  

Adress  

Telefonnummer  

 

 

Ort och datum 

 

 

Blanketten mailas till Josefine Gynnerstedt eller Elin Nevlén 

 

 

mailto:Josefine.Gynnerstedt.7378@student.uu.se
mailto:Elin.Nevl%C3%A9n.6798@student.uu.se
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