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I denna litteraturstudie belyser vi olika forskares syn på kooperativt lärande. Syftet med 
studien var att få en bild av vilka förtjänster och fallgropar forskning påvisat med 
kooperativt lärande i matematikundervisning. Vid insamlingen av data användes olika 
databaser som ERIC, SwePub, PsycINFO och MathEduc. De publikationer vi fann 
genom dessa sökningar använde vi till fortsatta kedjesökningar. För att få fram relevanta 
artiklar använde vi oss av inkluderings- och exkluderingskriterier och fick på så sätt fram 
den största delen av analysmaterialet. I resultatdelen analyseras, jämförs och 
sammanställs de olika publikationerna. Studien visar på både fallgropar och förtjänster 
med användandet av kooperativt lärande. Huvuddelen av forskningen visar på fördelar 
med kooperativt lärande genom att den ökar elevernas förmåga till samarbete och 
diskussion Litteraturstudien resulterade i att vi fann att användandet av kooperativt 
lärande i skolan kan bidra till att eleverna får fördjupad förståelse för de uppgifter och 
begrepp de arbetar med, men även öka elevernas självförtroende. De fallgropar med 
kooperativ undervisning som forskningen ser orsakas av lång implementeringstid och 
lärares bristande utbildning i kooperativt lärande. Studier har också visat på svårigheter 
med att sätta samman elevgrupper. För lärare är det också problematiskt att omvärdera 
och förändra sin roll som den kunskapsförmedlande läraren, till att bli en ledande, 
stöttande och guidade lärare. Trots fallgroparna ser forskningen en signifikant positiv 
skillnad med kooperativt lärande i motsats traditionella lärmetoder. 

_______________________________________________________________ 
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1 Inledning  

Enligt skolans styrdokument ska undervisningen i matematik utformas så att eleverna får 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att “använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” 

(Skolverket, 2018, s. 56). Under vår studietid på grundlärarutbildningen på högskolan i 

Jönköping har vi uppmärksammat att mycket fokus ligger på kommunikation, något som 

skiljer sig markant från våra egna erfarenheter av skolan under åttio och nittiotalet. Vår 

erfarenhet av matematik från vår skoltid var ett tyst klassrum med enbart 

katederundervisning. Stor utveckling har skett från åttiotalets läromedelsbaserade 

katederundervisning till dagens holistiska syn på kunskap, vilket vi ser som positivt.  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi kommit i kontakt med kooperativt 

lärande. Kooperativt lärande definierar Fohlin och Wilson (2017, s. 9, 15) som ett 

förhållningssätt som utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv samt ett 

språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Fohlin och Wilson beskriver hur lärare med 

kooperativa metoder kan skapa ett samarbetande klassrum där elever blir varandras 

lärresurser. Vidare skriver författarna att kooperativt lärande innebär “samarbetslärande i 

par och grupper med hjälp av samarbetsfärdigheter och kooperativa gruppstrukturer. Det 

leder till inkludering, är motivationshöjande, aktiverar elever samt ökar måluppfyllelsen 

(ibid. s.9). Kooperativt lärande definieras olika i svensk forskningslitteratur. Den benämns 

bland annat som en struktur och ett förhållningssätt för att organisera samarbete och 

lärande mellan elever (Fohlin & Wilson, 2018, s. 4). Kooperativt lärande utvecklar både 

kunskaper och sociala förmågor samtidigt. Grundprinciperna för att främja detta är: 

positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika delaktighet och samtidigt stödjande 

interaktion och samarbetsfärdigheter. Kooperativt lärande bygger på forskning utifrån flera 

olika teorier om hur kooperativa arbetssätt förbättrar elevers prestationer (ibid.). 

Emellertid har vi förstått att om användningen av kooperativt lärande ska bli effektiv, krävs 

det att läraren har ett stort engagemang eftersom implementeringen är både tids- och 

energikrävande. Som lärarstudenter föreställer vi oss hur det kommer att vara att själva 

avgöra vilka arbetssätt vi kommer att använda oss av i våra klassrum. Är det värt mödan 

att implementera arbetssättet Kooperativt lärande? I den här studien tittar vi på vilka 

förtjänster och fallgropar det finns med implementering av kooperativt lärande i 

matematik.  
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här litteraturstudien är att få en bild av kooperativt lärande i relation till 

matematikundervisning och lärande. Det vill vi belysa genom att svara på följande frågor: 

• Vilka förtjänster ser forskare med användningen av kooperativt lärande inom 

matematik?  

• Vilka fallgropar ser forskare med användningen av kooperativt lärande inom 

matematik?  

 

  



3 

 

3 Bakgrund 

 

3.1 Traditionella undervisningsmetoder 

Begreppet traditionell undervisning är ett svårdefinierat begrepp. Enligt Fohlin, 

Moerkerken, Westman och Wilson (2017, s. 20) har traditionell undervisning utformats 

utifrån en naturvetenskaplig syn på kunskap som byggblock Dessa byggblock ska 

förmedlas från läroböcker till eleven, via läraren. Traditionell undervisning har grunden i 

individuellt arbete där det anses som fusk att ta hjälp av sina kamrater, eller ställa frågor 

till varandra. I den traditionella undervisningen används också grupparbete till viss del. 

Läraren sätter samman elevgrupper och arbetet sker runt uppgifter där ett specifikt resultat 

ska nås. Med detta arbetssätt får eleverna inte verktyg att strukturera grupparbetet, vilket 

ofta leder till en mycket ojämn arbetsfördelning. Starka och självständiga elever tar över 

arbetet medan elever med behov av mer stöd kan mista motivationen (ibid. s. 21).  

Vår personliga uppfattning av det som ofta benämns som traditionella 

undervisningsmetoder är en lärarcentrerad, så kallad ”katederundervisning”, där eleverna 

är passiva mottagare och inlärningen huvudsakligen sker enskilt. Eleverna förväntas vara 

tysta och lyssna och det råder en konkurrerande miljö gällande talutrymme, lärarens tid 

samt prestationer. Det finns emellertid alternativa arbetssätt till de traditionella metoderna, 

och ett av dem är kooperativt lärande. När vi jämför kooperativa lärmetoder med 

traditionella lärmetoder är det definitionen enligt Fohlin et al. (2017, s. 20) samt våra egna 

uppfattningar av begreppet vi hänvisar till. 

 

3.2 Kooperativt lärande 

Kooperativt lärande är välbeforskat i alla ämnen från lågstadium till högstadium, men 

Slavin (2015a, s. 5) konstaterar att detta arbetssätt blivit mest populär i grundskolan på 

grund av att det där är lättare att implementera i grundskolans mer flexibla scheman. 

Kooperativt lärande kommer vi fortsättningsvis benämna som KL. 

KL saknar en enhetlig definition i den svenska litteraturen skriver Fohlin et al. (2017, s. 

22–23).  Det finns ett internationellt begrepp för KL sedan 1970-talet vilket är Cooperative 
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Learning. I Sverige har flera synonymer använts, exempelvis samarbetsinlärning, 

samarbetslärande, kollaborativt lärande, samarbetsorienterat lärande och samlärande. 

Begreppsförvirringen kan vara orsakad av de många olika versioner av KL som finns i 

internationell litteratur. Det som förenar dessa versioner är dess olika normer, kännetecken 

och grundprinciper. Eleverna ska i grupp eller par arbeta mot gemensamt mål eller mot ett 

definierat problem på ett sådant sätt att målet endast kan nås genom samarbete. Det skapar 

ömsesidigt beroende och främjar individuellt ansvar (ibid.). Detta utvecklar Fohlin och 

Wilson (2018, s.4) med att förståelsen för att det är gruppens gemensamma ansträngningar 

som leder fram till målet, är det som är det centrala i KL. Lärarens uppgift är att leda 

elevernas arbete i grupp eller par för att eleverna ska kunna dra nytta av varandras 

förståelse och kunskaper samt i interaktion med varandra konstruera ny kunskap. 

 

3.3 Fyra perspektiv som grund för KL 

Det finns fyra perspektiv gällande KL som Slavin (2015a, s. 7) identifierat. Den teoretiska 

bakgrunden till KL är: Motivationsperspektivet, sociala sammanhållningsperspektivet, 

kognitiva utvecklingsperspektivet och kognitiva bearbetningsperspektivet.  

Motivationsperspektivet utgår från att elever, som har fokus på gruppmål och 

gruppbelöningar, hjälper sina klasskamrater främst på grund av att det ligger i deras eget 

intresse att gruppen ska lyckas. Motivationsperspektivet innebär att gruppbelöningar och 

gemensamma mål ingår i struktureringen av grupparbete. Det som belönas är summan av 

de individuella prestationerna och för att nå sina mål måste hela gruppen lyckas. 

Bedömning av det kan till exempel ske genom att eleverna efter grupparbetet gör 

individuella frågetävlingar ”Quiz” som sammanställs till ett resultat. Alla 

gruppmedlemmars insats värdesätts av gruppmedlemmarna. Grupperna tävlar heller inte 

mot varandra.  

Det sociala sammanhållningsperspektivet är istället att när fokus ligger på en god 

sammanhållning leder det till att eleverna stöttar sina klasskamrater, eftersom de bryr sig 

om sin grupp. Resultaten är beroende av gruppkänslan och kvaliteten på 

gruppinteraktionen (Ibid. s. 9). Kännetecken för det sociala sammanhållningsperspektivet 

är betoningen på sammanhållningsövningar och självutvärdering före, under, och efter 

arbetet.  
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 De båda kognitiva perspektiven innebär att gruppinteraktionen i sig ökar prestationerna av 

orsaker som har att göra med mental bearbetning av information snarare än motivation. 

Samarbetsmetoder som är utvecklade utifrån de kognitiva perspektiven involverar varken 

gruppmål eller övningar för att främja en god gruppsammanhållning. Inom de kognitiva 

perspektiven har det utvecklats två parallella spår. Enligt det kognitiva 

bearbetningsperspektivet utvecklas förmågor först när en kognitiv omstrukturering sker. 

Ny kunskap ska läggas till befintlig kunskap för att nå en annan förståelse av material eller 

begrepp. Det kognitiva utvecklingsperspektivet utgår från antagandet att i arbete med en 

gemensam uppgift och i samspel mellan eleverna ökas deras förmåga att förstå begrepp. 

Kollaborativa aktiviteter bland barn främjar utveckling, eftersom barn i liknande åldrar 

arbetar inom varandras proximala utvecklingszoner. I stöttning av varandra, ger eleverna 

mer avancerade förklaringar och djupare bearbetningar, något som inte kunnat ske under 

individuellt arbete (Ibid, s. 10). 

I ett kooperativt klassrum finns många grepp för att aktivera alla elever i klassrummet. 

Praktiska metoder som ”fråga en vän” skapar en miljö där alla värnar om varandra. Att låta 

elever diskutera i grupp är att alla i gruppen äger svaret. Gruppmål baserade på alla 

gruppmedlemmars förståelse samt social sammanhållning motiverar eleverna till att 

förklara, visa, hjälpas åt, diskutera och pröva sig fram till lösningar samt stötta och ge 

varandra feedback, vilket i sin tur ökar elevernas lärande (ibid.). 

 

 

 

Figur 1 visar de funktionella relationerna mellan de fyra perspektiven och dess effekt på 

lärande (Slavin 2015a, s.7). 

 



6 

 

3.4 Styrdokument 

I de nuvarande styrdokumenten betonas vikten av både samarbetsförmågor och 

kommunikativa förmågor vilket också är grunden till metodsamlingarna i KL.  

I skolans läroplan slås fast att språk och lärande är nära förknippade (Skolverket, 2018, 

s.15). I skolans styrdokument står att skolans undervisning ska organiseras så att elever 

möts och arbetar tillsammans. De ska få öva sin förmåga att argumentera och resonera, 

utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket 2018, s. 13). 

Eleven ska känna tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 2018, s. 11). Ett av målen för 

grundskolan är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. 

Läraren ska utgå från att eleven kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 

för sitt arbete i skolan.  

De matematiska förmågorna som skrivs fram i styrdokumenten är att elever ska: formulera 

och lösa problem med hjälp av matematik, värdera valda strategier och metoder, använda 

och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och 

följa matematiska resonemang (Skolverket 2018, s. 56). 

Genom samarbete med rektor, som har till ansvar att samordna undervisningen så att 

eleverna får möjlighet att arbeta med större kunskapsområden som helhet i skolan, kan 

läraren anpassa sin undervisning (Skolverket, 2018, s. 19).   
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4 Metod 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vårt tillvägagångssätt för hur vi har producerat den 

data som vi har analyserat för att använda i vår studie. Genom en systematisk 

litteraturgenomgång har vi sammanfattat resultat från de vetenskapliga texter vi har läst.  

 

4.1 Informationssökning 

I vår litteraturstudie sökte vi vetenskapliga artiklar genom att använda oss av sökbaserna 

ERIC, SwePub, ProQuest PsycINFO och MathEduc. För att finna relevant forskning 

använde vi våra frågeställningar. Vi sökte publikationer som behandlade KL inom 

matematikundervisning. Vi valde att inte söka artiklar som var Peer Reviewed i alla 

sökningar eftersom vi fått information om att sökningarna kunde missa relevanta artiklar 

ifall Peer Review användes. De sökord vi använde i sökbaserna var:  

• kooperativt lärande 

• cooperative learning, primary education, math*, primary school (se tabell 1) 
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Tabell 1. Resultat av databassökningar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

inkluderings 

kriterier 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

artiklar 

utvalda 

SvePub kooperativ* lär* 137 2010–2019 52 1 1 

MathEduc cooperative 

learning AND 

primary school 

25 

 

 

Bara cooperative 

learning i titel 

 

1 1 1 

ERIC cooperative 

learning in 

primary 

education 

 

 

1412 

 

 

 

 

 

2007–2018 

 

 

 

 

613 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ERIC cooperative 

learning primary 

education math* 

240 Peer Reviewed 

 

124 2 1 

ProQuest 

PsycINFO 

cooperative 

learning AND 

primary school 

299  299 3 2 
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Vid databassökningarna fick vi relativt få träffar, förutom i ERIC där vi i första sökningen 

fick 1412 träffar. Vi begränsade då urvalet till tidsspannet 2007–2018 för att få fram mer 

aktuell forskning. Eftersom vi använde ett så snävt sökområde fick vi 613 artiklar vilket är 

ett hanterbart antal. När vi översiktsläste artiklarna sökte vi i titel och nyckelord efter ord 

och begrepp som:  

Cooperative learning, collaborative, elementary school, primary school, mathematics, 

education, difficulties, benefits, teaching, problem solving, problem based, educational, 

science, work integrated learning.   

Tre av de 613 var relevanta för vår studie eftersom de innehöll något eller flera av dessa 

nyckelord.  Av de publikationer vi fann användes inte alla i resultatet, men genom dem 

utförde vi kedjesökningar. 

Vi gjorde två olika kedjesökningar. Dels sökte vi i Primo och Google Scholar på de 

forskare vilka ofta citerades i de artiklar som den ovan nämnda informationssökningen 

resulterade, dels efter specifika titlar som vi fann i andra publikationers referenslistor. Vi 

sökte också efter författare som ständigt refererades i olika publikationer. Exempelvis 

fann vi att R.E Slavin ofta återkom i olika texter, och sökte då specifikt efter artiklar av 

denna författare. I Primo använde vi oss av inställningsverktygen för att begränsa urvalet 

till artiklar från 1995 till 2018, då vi kände att det var viktigt att få med både den 

historiska aspekten och aktuell forskning.  Med hjälp av verktygen i sökprogrammen 

begränsade vi också sökningen till att gälla artiklar med ämnet mathemathics kombinerat 

med nyckelorden ”primary school” samt ”cooperative learning” tillsammans med 

forskarnas namn. Vi läste titlar och abstracts för att avgöra om artiklarna kunde vara 

intressanta utifrån våra forskningsfrågor. Våra artiklar fann vi i huvudsak genom 

kedjesökningar.  

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vi läste abstracts för att avgöra om artikeln kunde vara användbar för att svara på våra 

ställda forskningsfrågor. Vi exkluderade artiklar som var äldre än 35 år samt de som 

specifikt handlade om äldre elever än grundskolelever. 
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De flesta publikationerna vi fann var tidskriftsartiklar samt ett par konferensbidrag och en 

doktorsavhandling. Vi sökte efter publikationer som behandlade kooperativa lärmetoders 

effekt på matematiska prestationer men fick inte så många träffar som var relevanta för vår 

studie.  

De artiklar vi fann kvalitetskontrollerades utifrån ett protokoll med specifika kriterier (R. 

Dinu, personlig kommunikation, Ping Pong, 21 januari, 2019). Kriterierna innefattade 

huruvida artiklarna formulerade ett problem i bakgrund och inledning samt om syftet var 

relevant för vår studie, om kunskapsläget var tydlig beskrivet och om ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv var representerat i studien. Artiklarna skulle även beskriva val av material, 

statiska metoder och analys. Metod och syfte skulle ha ett samband och det skulle framgå 

hur studiens data var insamlad. Etiska ståndpunkter skulle vara behandlade och 

kvalitetssäkringsbegrepp och huvudfynd skulle vara bearbetade i resultatdiskussionen. De 

artiklar vi använde i vår studie uppfyller dessa kvalitetskriterier (se tabell 2). 
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Tabell 2: 

Översikt över publikationer använda i analysen,  
ordnade efter författarnamn 

 

Titel  År Land Författare Publikation 

Teacher motivation to implement an educational 

innovation: factors differentiating users and non-users of 

cooperative learning,   

2004  Kanada Abrami, C.,  

Poulsen, C. &  

Chambers, B  

Artikel 

Changes in grouping practices over primary and 

secondary school  

2003 England Baines E.,  

Blatchford P. &  

Kutnick P. 

 

Artikel 

Open and Closed Mathematics: Student Experiences and 

Understandings 

1998 England Boaler, J. Bok 

How Children Regulate Their Own Collaborative 

Learning  

2006  Holland Dekker; R.,  

Elshout-Mohr, M. 

& 

Wood, T.  

Artikel 

Mathematics Learning in groups: Analyzing Equity in 

two cooperative Activity Structures 

  

2009 Kanada Esmonde, I. Artikel 

Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – om 

ambitionsnivå och interaktionsmönster i 

samarbetssituationer 

2008 Sverige Forslund 

Frykedal, K. 

Avhandling 

The Strengths and weaknesses of Cooperative Learning 

and Problembased learning in EFL writing class: 

Teachers and students’ perspectives 

2018 Indonesien Ghufron, M. A. & 

Ermawati, S. 

Artikel 

Teachers' reflections on cooperative learning: Issues of 

implementation 

2010 Australien Gillies, R. M.&  

Boyle, M. 

Artikel 

Effects of a cooperative learning method on mathematics 

achievement and affective outcomes of students in a 

private elementary school 

  

1996 USA Jacobs, D. L.,  

Watson T.G &  

Sutton, J. P. 

Artikel 

Cooperative Learning in Schools 2015 England Slavin R. E. 

 

Artikel 

The effects of cooperative learning on Turkish 

elementary students´ mathematics achievement and 

attitude towards mathematics using TAI and STAD 

methods.  

2008 Turkiet Tarim, K. &  

Akdeniz, F. 

Artikel 

Cooperative Learning in Dutch Primary Classrooms   

  

2000 Holland Veenman, S.,  

Kenter B. &  

Post, K.  

Artikel 
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4.3 Materialanalys 

Vi läste publikationernas abstracts och resultat och sammanfattade dessa i vår analysmatris 

(se bilaga 1). Genom analysmatrisen fick vi en tydlig bild över artiklarnas syfte och 

resultat. Vi översiktsläste publikationerna för att skönja likheter och skillnader samt vilka 

teman författarna till de olika publikationerna behandlade. De aspekter som behandlades 

var effekterna av KL på matematiska prestationer samt lärares upplevelser av KL som 

arbetssätt. Vi analyserade publikationerna utifrån dessa teman för att få en bredare 

förståelse för fördelarna och fallgroparna med KL. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av vår analys av 12 vetenskapliga artiklar. Utifrån den 

besvaras frågeställningen för denna litteraturstudie. 

Stor skillnad på elevers resultat påvisades i en jämförande studie av Boaler (1998, s. 60). 

Studien undersökte två arbetssätt inom matematisk problemlösning och utfördes i två 

skolor. Arbetssättet i den ena skolan var traditionellt med individuellt arbete där fokus låg 

på matematiska procedurer och algoritmer. Den andra skolan praktiserade ett arbetssätt där 

elever deltog i projektbaserad undervisning med öppna problemlösningsuppgifter. I den 

skola där projektbaserad undervisning praktiserades, var eleverna förtrogna med att arbeta 

i grupper med blandade prestationsförmågor. Resultaten på de prov som eleverna i dessa 

skolor genomförde efter dessa studier, visade på att elever gynnas av att få diskutera sina 

lösningar med varandra, argumentera samt se hur ett problem kan lösas på olika sätt. (ibid. 

s. 49). Lärare som deltog i studien uttryckte att det tidvis var svårt att få alla elever att vara 

aktiva deltagare i grupparbetet. Trots det visades signifikant skillnad i resultat. De elever 

som endast fått undervisning i procedurer och algoritmer kunde inte transferera denna 

kunskap vidare till andra kontexter än dem de mött i sina läroböcker. Eleverna upplevde 

dessutom frustration över detta faktum. Dessutom märktes skillnad i attityd hos dessa 

elever som uttryckte tristess till skillnad från de grupparbetande elever som upplevdes ha 

ett matematiskt självförtroende. Slutsatsen är att den processbaserade undervisningen inte 

förbereder elever tillräckligt väl för livet i samhället (ibid. s. 49, 60).  

Slavin (2015b, s. 882) har analyserat 99 studier av kooperativ inlärning i grundskolan vilka 

jämförde prestationsvinsterna med KL mot kontrollgrupper som använde andra 

lärmetoder.  Av dessa använde 64 gruppbelöningar i sina metoder. Belöningen grundades 

på summan av gruppmedlemmarnas individuella lärande. Slavin fann att 78% av dessa 

studier visade positiva effekter på måluppfyllelsen. Inga negativa effekter hittades.   

Som nämnts tidigare definieras KL som ett förhållningssätt. Abrami, Poulsen och 

Chambers (2004, s. 201) definierar KL också som en instruktionsstrategi där eleverna 

arbetar aktivt och målmedvetet i par eller små grupper. Fokus ligger på att gruppen ska 

stärka och hjälpa varandra för att tillsammans nå gemensamma mål och därmed öka sina 

individuella prestationer. Nyckeln till det ligger bland annat i positivt ömsesidigt beroende 

(PÖB) vilket skapas med hjälp av olika metoder. Positivt ömsesidigt beroende är det som 
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är grunden i alla kooperativa lärmetoder (ibid.). Det finns många olika former av 

kooperativa lärmetoder, till exempel Learning Together (LT), Student Team-Achievement 

Divisions (STAD), Team Assisted Individualization (TAI (Tarim & Akdeniz, 2008 s.78). 

För vidare definition, se avsitt 6.1. 

Många fältförsök har utförts som bevisar KL:s effekt på de akademiska prestationerna 

Dock behövs mer forskning på hur nyckelproblemen i KL kan undvikas, och under vilka 

förhållanden som KL fungerar bäst för att skolor ska införa KL i större skala (Slavin, 

2015b, s. 885). 

 

5.1 Vilka fördelar ser forskare med användningen av 

KL i matematik? 

Forskning visar att elever från 6–7 års ålder kan börja delta och dra nytta av samarbetande 

interaktion. Stöttning och guidning av en vuxen är dock viktig då yngre barn har svårt att 

hålla fokus på en uppgift när de arbetar självständigt (Baines, Blatchford & Kutnick, 2003, 

s.13). Flera studier har visat att arbete med kooperativa grupper är effektivt när det kommer 

till att förbättra elevernas prestationer inom matematik (Esmonde, 2009, s. 273; Jacobs, 

Watson & Sutton, 1996, s. 200; Tarim & Akdeniz, 2008, s. 78,). Tarim och Akdeniz (2008, 

s.85) jämför i sin studie hur två kooperativa inlärningsmetoder, STAD och TAI påverkar 

elevers prestationer och drog slutsatsen att dessa metoder ger större effekt på elevers 

prestation i matematik, än de traditionella metoderna (ibid.). Den kooperativa lärmetoden 

STAD (Team Assisted Individualization) är en metod där elever arbetar i grupper om fyra 

(Slavin, 2015b, s. 883–884). Läraren håller en lektion och ger eleverna material som de 

bearbetar tillsammans i små grupper. Slutligen får eleverna göra individuella frågesporter1 

gällande materialet. Resultaten av dessa jämförs med elevens personliga tidigare 

prestationer, men gruppens sammanlagda prestationer poängsätts och gruppen får diplom 

när de överträffar sitt tidigare resultat. Denna metod anses mest lämplig för undervisning 

med väldefinierade mål, exempelvis matematiska beräkningar, geografi, fakta och begrepp 

(ibid.). TAI (Team Assisted Individualization) utgår från gruppindelning likande STAD 

och är speciellt utformad för undervisning i matematik av elever i årskurserna 3 till 6. TAI 

kombinerar KL med individuell undervisning eftersom eleverna behöver mer stöttning av 

                                                           
1  En översättning från det engelska ordet: quiz. 
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lärare i yngre år (ibid.). Abrami et al. (2004, s. 210) understryker att även om många studier 

visat positiva resultat gällande KL effekt på prestation, behövs mer forskning i frågan. 

I KL blir elever uppmuntrade till att använda sig av matematiska begrepp och sina 

matematiska färdigheter i grupparbetet (Jacobs et al., 1996, s. 200; Tarim & Akdeniz, 

2008, s.78). Tanken med alla kooperativa inlärningsmetoder är att eleverna ska samarbeta 

för att lära sig och att alla i gruppen är ansvariga för varandras lärande, såväl som sitt eget 

(Tarim & Akdeniz, 2008, s. 77; Veenman, Kenter & Post, 2000, s. 283). Genom att arbeta 

kooperativt med matematik förbättrar eleverna sina problemlösningsförmågor och de löser 

mer abstrakta matematiska problem och utvecklar sin matematiska förståelse (Jacobs et 

al., 1996, s. 200). Genom KL får eleverna möjlighet att visa för de andra eleverna hur de 

har löst en uppgift, förklara hur de löst uppgiften, försvara sin lösning och även få 

möjlighet att rekonstruera sitt arbete (Dekker, Elshout-Mohr och Wood, 2006, s. 64). 

Författarna håller före att en stor vinning av att använda sig av KL inom matematik är att 

eleverna lär sig att ge och ta kritik till exempel genom att eleverna kan förklara varför de 

använt sig av en viss matematisk operation exempelvis i en problemlösningsuppgift men 

även få förståelse för att det finns andra sätt att lösa uppgiften på (ibid.). Gillies och Boyle 

(2010, s.935) framhåller också förtjänsterna att elever lär sig undersöka frågor, lär sig att 

dela med sig av sina idéer, förtydliga skillnader och tillsammans konstruera ny kunskap. 

Författarna menar att KL främjar en mer förfinad nivå av dialog. Eleverna lär sig att inte 

avbryta varandra, vilket bidrar till mer värdefull kommunikation. När elever bearbetar ett 

ämne i par, förstärker det kvaliteten på resonemanget (ibid.). 

KL, som är lämpligt att använda sig av i de flesta skolämnen, kan även utveckla 

elevernas attityd till matematik på ett positivt sätt (Tarim & Akdeniz, 2008, s.77). Enligt 

Jacobs et al. (1996, s.200) gynnas de elever som är svagare akademiskt att få arbeta 

tillsammans med andra elever. Eleven blir en del av ett lag som är beroende av alla 

medlemmar för att nå det gemensamma målet (ibid.). Elever försöker ta ansvar för sin 

egen uppgift när de deltar i kooperativa grupparbeten (Ghufron & Ermawari, 2018, 

s.662). Med KL skapas en klassrumsmiljö som minskar den ångest och rädsla för att 

misslyckas med matematik, som en del elever kan uppleva, menar Tarim och Akdeniz 

(2008, s.77) vilket stämmer överens med vad Ghufron och Ermawari (2018, s.662) anser. 
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5.2 Vilka fallgropar ser forskare med användningen 

av KL i matematik? 

Det är vanligt att elever placeras i grupper med liten hänsyn till kvaliteten på den aktivitet 

de uppmanas att genomföra, eller samtal om hur de ska lösa de svårigheter som 

uppkommer (Gillies & Boyle, 2010, s.933). Det finns många möjliga utgångspunkter för 

att bilda grupper i klassrummet, som alla påverkar elevers lärande på olika vis (Baines et 

al., 2003, s. 10; Esmonde, 2009, s.273). Vissa konstellationer gör undervisningen lättare 

för lärare eftersom det skapar ordning i klassrummet, men behöver för den skull inte vara 

effektiv för lärandet. Andra konstellationer kan öka elevernas prestationer, men är svårare 

att utföra undervisningsmässigt (Baines et al. 2003, s.10). Det kan bli svårigheter att få alla 

i ett grupparbete att ta ansvar för arbetet istället för att socialisera. Ofta är det en eller några 

elever som gör allt arbete (Boaler 1998, s.60; Ghufron & Ermawari, 2018, s. 668; Gillies 

& Boyle, 2010, s.938; Forslund Frykedal, 2008, s.7).  

Enligt Forslund Frykedal (2008, s.7) delar elever ofta upp arbetet mellan sig, om de får 

möjlighet till det. De arbetar individuellt med uppgiften, för att i slutet av arbetet 

sammanställa och redovisa arbetet tillsammans. Esmonde (2009, s.276) fann i sin studie 

av gruppstrukturer att vissa strukturer verkar uppmuntra eleverna att endast söka rätt svar 

snarare än att utforska olika lösningar. I en sådan struktur får den kunnigaste eleven en 

position som expert och de andra gruppmedlemmarna förlitar sig på denne, för att vara 

säkra på att deras svar är korrekta. Problem uppstår när eleverna i en sådan hjälpande 

struktur ombeds förklara sina resonemang, då endast den eleven som gett gruppen rätt svar 

kan förklara gruppens lösning. Obalans i gruppsammansättningen är en av de fallgropar 

som lärare kan hamna i. Esmonde beskriver att elever inte bara positionerar sig utifrån 

matematiska kompetenser utan också andra aspekter. Kön, elevernas status i klassen och 

relationer eleverna emellan påverkar gruppen men är inte alltid lika synligt som 

positionering utifrån kunskapsnivå (ibid. s.3). Obalanserad könsfördelning i en grupp, är 

ett exempel som kan skapa ojämn arbetsfördelning påpekar Gillies och Boyle (2010, 

s.935). I ett exempel på det beskriver författarna att de, när de observerat elever i 

smågrupper, sett följande:  när pojkarna var fler ignorerade de flickorna, och när flickorna 

var fler så lades mycket energi på att engagera pojkarna i arbete. Lärare bör därför beakta 

flera aspekter när grupper ska sättas samman för att främja aktivt deltagande i arbetet 

(Ghufron & Ermawari, 2018, s.662, 667; Gillies & Boyle, 2010, s.935). 
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KL kan stärka lärares ledarskap när det gäller att få eleverna att fokusera och aktivt delta i 

arbete med de givna uppgifterna anser Ghufron och Ermawari (2018, s.668). En av 

fallgroparna som försvårar implementering av KL är att lärare inte fått tillräcklig utbildning 

(Gillies & Boyle, 2010, s.2; Slavin 2015b, s.885). Många lärare uppger att de arbetar 

kooperativt trots att de inte har adekvat utbildning och inte utför undervisningen enligt de 

antagna metoder som krävs för att KL ska få den effekt som avses (Gillies & Boyle, 2010, 

s.2). 

Problemlösning kan inledningsvis vara förvirrande för eleven när läraren använder sig av 

KL nämner Ghufron och Ermawari (2018 s.669). De säger att elever först kan tycka det 

är ovant att dela med sig av sina tankar inför gruppen, men att när KL är implementerat 

kan elever på ett enklare vis dela med sig av sina idéer i jämförelse med mer traditionell 

undervisning  

Farhågor finns att KL är alltför energi- och tidskrävande säger Abrami et al. (2004, s.12). 

Föreställningen hämmar lärare när det gäller att våga ta steget att implementera KL i sitt 

klassrum. Det håller Ghufron och Ermawari (2018, s.668–669) samt Gillies och Boyle 

(2010, s.938) med om och förklarar att disponering av tid är en av de stora svårigheterna 

med KL. Det krävs mycket tid att förbereda undervisningen, inte minst när det gäller att 

sätta samman grupper. Abrami et al. (2004, s.12) betonar att det krävs att läraren har goda 

kunskaper om KL, gällande konstruktion av gruppuppgifter, hur grupprocesser fungerar 

och vilka förutsättningar som ger effektiv samarbetsinlärning (ibid.).  

Även om vissa uppgifter uppmuntrar till specifika arbetssätt, kommer det ändå alltid ske 

improvisation i gruppen, påpekar Esmonde (2009, s.273). De val elever gör påverkar också 

möjligheterna till lärande. Det stämmer överens med vad Forslund Frykedal (2008, s.7) tar 

upp när hon säger att det kan finnas en viss osäkerhet när det kommer till att hantera olika 

grupprocesser, som uppkommer när eleverna arbetar tillsammans i KL. Det stämmer 

överens med Abrami et al. (2004 s.11,12) som har undersökt lärares inställning till KL. 

Författarna drar slutsatsen att material och utbildningar bör utvecklas, för att ge den 

enskilde läraren en trygg grund och tro på sig själv och arbetssättet. Det räcker inte med 

att observera andra lärare som är framgångsrika med KL i sina klassrum. Det behövs också 

uppföljning, kompetensförfining och ytterligare stöd baserat på lärares unika situation för 

att lärare inte ska ge upp försöken med KL (ibid.) 
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I sina studier fann de att lärare ofta använder KL för att förbättra sociala förmågor snarare 

än akademiska färdigheter, på grund av att det förbättrar elevernas självkänsla och därmed 

är motivationshöjande. Författarna fastslår att vidare forskning borde fokusera på 

användningen av KL som en metod att förbättra akademiska prestationer (ibid.). 
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6 Diskussion  

I detta kapitel granskar vi resultatet kritiskt samt reflekterar över hur resultatet kan få 

praktisk användning i undervisning. 

  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av ämne till denna litteraturstudie grundar sig i vårt eget intresse att undersöka 

positiva och negativa sidor av KL som en metodsamling, eftersom vi har upplevt både de 

traditionella och de kooperativa arbetssätten i vår verksamhetsförlagda utbildning. Genom 

att studera vetenskapliga artiklar ville vi få en bild av KL användning inom matematik.  

Faktorer som kan ha påverkat studiens resultat är att djupläsningen av publikationerna tog 

mycket tid och energi, eftersom publikationerna nästan uteslutande var publicerade på 

engelska.  Att artiklarna var på engelska kan ha lett till en del felaktiga direktöversättningar 

samt feltolkningar. Att tiden som var avsatt för detta arbete var starkt begränsad kan ha 

bidragit till att vi inte kunnat söka av området i den utsträckning vi önskat. Vi kan också 

av brist på erfarenhet av systematiska databassökningar missat relevanta artiklar som vi 

kunnat använda i vår analys. 

Vi delade upp publikationerna för att inte få för mycket att läsa och för att vi skulle hinna 

fördjupa oss mer i de publikationer vi funnit. Vi sammanfattade och översatte de 

publikationer vi läst och redovisade för varandra vad publikationerna behandlade. Genom 

att vi diskuterade de publikationer vi läst, kunde vi bearbeta materialet ytterligare och få 

en gemensam bild av publikationerna trots att vi inte läst alla i sin helhet. De artiklar vi 

funnit och fördjupat oss i fann vi i de flesta fall genom kedjesökningar. Det kan ha lett till 

att vi inte fått den helhetsbild av området som vi önskat. I efterhand har vi förstått hur vi 

hade kunnat systematisera våra sökningar och analyser på ett effektivare sätt., exempelvis 

genom att utöka våra sökord att innefatta även nyckelord som difficulties för att på så sätt 

få mer relevanta sökträffar. Vi använde inte fraseringar, vilket troligen hade hjälpt oss få 

fram ett mer relevant resultat. Vi hade också kunnat föra mer noggranna anteckningar över 

både sökprocess och analys. Det hade då varit enklare för oss att återge sökprocessen på 

ett tydligare sätt, samt knyta samman och jämföra de olika studierna. 
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Inför denna studie hade vi också vissa förväntningar som kan ha styrt vårt urval av 

publikationer samt våra tolkningar av desamma. Vi hade hoppats finna mer och tydligare 

forskningresultat gällande KL i förhållande till matematik. Vi önskade kunna påvisa 

tydligare samband mellan KL och ökade akademiska prestationer, främst inom matematisk 

problemlösning. Då vi inte fann så mycket forskning som påvisade tydliga samband med 

just problemlösning var vi tvungna att skifta fokus till ett mer övergripande perspektiv där 

samarbetsinlärning behandlades mer generellt inom matematik. I vår process har detta 

blivit ett hinder i vårt arbete då vi känt oss lite splittrade i våra tankegångar och urval av 

artiklar. Vi hade hoppats på att få hålla oss inom vårt ursprungliga intresseområde och om 

vi hade haft obegränsat med tid hade vi eventuellt kunnat finna fler publikationer som låtit 

oss stanna kvar inom detta specifika område. Vi har dock insett att en mer neutral 

inställning till ämnet är nödvändig för att få en vetenskapligt grundad studie då förutfattade 

meningar inte ska få styra resultatet. 

Bryman (2008, s.102) anger att en systematisk litteraturgenomgång ger en vetenskaplig 

grundlighet vilket minskar risken att det är skribentens egna åsikter och utgångspunkter 

som återges. Den systematiska litteraturgenomgången ger en transparens och en 

vetenskaplighet som möjliggör en upprepning. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Vilka fördelar finns det med kooperativa arbetssätt inom matematik, jämfört med 

traditionella metoder? 

Även om grupparbete är en vanlig arbetsform i grundskolan har Baines et.al (2003, s 28) 

sett i sina studier att det i matematiken som det är minst sannolikt att elever samarbetar.  

Vi tänker att detta beror på att det i traditionell undervisning ofta är fokus på att behärska 

matematiska procedurer. Utveckling rör sig mot att elever ska få en större förståelse för 

matematiska samband, vilket vi tänker är mer möjligt att nå i de aktiva lärprocesserna som 

KL innebär. 

Resultatet av vår studie visar på att användning av KL generellt ger bättre elevprestationer. 

Specifikt inom matematiken ser man förbättringar angående elevers förmågor att lösa 

problem och förmåga att förstå och använda matematiska begrepp. KL främjar också ett 
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klassrumsklimat där elever får tillfälle att dela med sig av sin kunskap, förklara och 

argumentera för sina lösningar. Det ger eleven ökad insikt om att det finns olika perspektiv 

och lösningar på problem, och inte alltid bara ett rätt svar.  Att diskutera och värdera egna 

och andras tankegångar fördjupar elevens resonemang på ett sätt som inte kan ske under 

enskilt arbete (Slavin, 2015a, s.10). Vi ser det som att KL, till skillnad från de traditionella 

lärmetoderna ger fler möjligheter till lärande och utvecklar de fem stora förmågorna som 

styrdokumenten vilar på.  

Figur 2. Beskrivning av de fem förmågorna (Larsson, 2014) 

KL premierar företagsamhet och inte passivitet, såsom vi upplever att traditionell 

undervisning gör. I KL finns plats att ta egna initiativ, pröva och ompröva sina lösningar 

och glädjas över framgångarna tillsammans. Att främja dessa förmågor stämmer överens 

med målen i matematik, Enligt gällande styrdokument ska eleverna kunna: 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

• värdera valda strategier och metoder 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

• föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer 

för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser. 
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Skolans styrdokument påbjuder undervisning i sociala praktiker. Det grundar sig på 

vetenskapliga rön att samarbetsinlärning gynnar elevers utveckling och inhämtning av 

kunskap. Samtidigt har vi sett, både i vår verksamhetsförlagda utbildning och i artiklarna 

vi studerat, att skolan i allt för stor utsträckning använder sig av grupparbete utan någon 

genomtänkt plan (Baines et al., 2003; Gillies & Boyle, 2010). Ofta finns ingen strategi för 

att uppnå maximal elevinteraktion som främjar lärande. Flera forskare som vi har mött i 

våra analyser ser att grupparbete ofta sker på grund av andra orsaker än att underlätta 

elevers lärande (Abrami et al. 2004; Baines et al. 2003). Om det beror på tids- och/eller 

personalbrist eller av andra orsaker får vi låta stå osagt för tillfället, då det inte varit vår 

avsikt att undersöka orsakerna till det i denna litteraturanalys. Våra tankar är att KL svarar 

bra på styrdokumentens uppmaning till mer samlärande undervisning i skolan. Vi upplever 

att teorierna korrelerar med skolans målsättning att utveckla de matematiska förmågorna, 

men också att KL kan ge elever ett ökat matematiskt självförtroende och förebygga 

prestationsångest vilket är en av de stora fördelarna. 

Enligt Abrami et al. (2004, s.146) har det visat sig att elever är markant mer nöjda med 

sina prestationer efter att ha arbetat i en välfungerande grupp. Det intressanta är att genom 

denna förbättrade inställning, påverkas också elevers inställning till de individuella 

prestationerna positivt. Elever kan tillsammans pröva och ompröva sina idéer, diskutera 

och argumentera och behöver inte känna sig utsatta. Om ett svar eller lösning är inkorrekt 

är det hela gruppens ansvar. Det gemensamma ansvaret ger motivation att fortsätta arbetet 

och känslan av personligt misslyckande uteblir (ibid). Gruppkamraterna gläds åt varandras 

framgång och att vara del av en grupp, där allas insatser värderas positivt, ger eleven en 

trygghet (Fohlin et al., 2017, s.5). Detta ser vi som den största vinsten gällande KL 

eftersom den motverkar en tävlingsinriktad lärmiljö, elever emellan. 

Vi tror att KL ger större möjligheter att nå kunskapsmålen eftersom det effektiviserar 

samarbetsinlärning. Vi tänker också att KL även ger större möjligheter att ge mer stöd åt 

den enskilde eleven, öka förståelsen och uppskattningen gällande allas olikheter, samt ge 

en individanpassad undervisning, vilket utgör en del av skolans värdegrund. Dessutom gör 

de publikationer vi läst gällande att KL, ur ett allmändidaktiskt perspektiv, ofta visat sig 

överträffa andra undervisningsmetoder (Abrami et al., 2004; Tarim & Akdeniz, 2008). Det 

tänker vi kan bero på att metoderna använder elevers lust att samtala och upptäcka, som en 

resurs till lärande. 
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Användning av KL har starkt stöd i forskning gällande effekter på elevers prestationer i 

matematik (Abrami et al.,2004; Boaler, 1998; Dekker et al., 2006; Forslund Frykedal, 

2008; Gillies & Boyle, 2010; Slavin, 2015b). Vi får intrycket att de som prövat KL gärna 

vill förmedla att det är värt mödan att implementera KL som arbetssätt, dock behöver 

läraren stöttas då övergången till KL är krävande. Utbildning i KL är av stor vikt då läraren 

först behöver känna sig säker på sin förmåga att leda eleverna samt ha full förståelse för 

hur det kooperativa klassrummets organisation påverkar elevers tankesätt.  Flera forskare 

i de studier vi analyserat, framhåller potentialen att KL i framtiden kan bli den ledande 

inlärningsmetoden i skolan (Slavin, 2015b). Vår förhoppning är att lärare och 

lärarstudenter i större utsträckning får utbildning i de metoder och strategier som utgör KL 

enligt definitionen i avsnitt 4.1.  

Vi upplever att traditionell undervisning, så som vi själva upplevt den, är för 

tävlingsinriktad vilket hämmar elevernas ansträngningar. I motsats till en tävlingsinriktad 

undervisningskultur stärker det kooperativa klassrummet elevernas självkänsla och 

ansvarstagande. När KL utförs på korrekt vis utgår elever från sin egen förförståelse och 

bygger ny kunskap tillsammans med sina kamrater (Gillies & Boyle, 2010). Forskning har 

visat att gruppbelöning bör ingå i KL för att den ska vara mer effektiv gällande prestation 

än traditionell undervisning (Slavin, 2015b, s.885). Alla elever engageras då i arbetet 

eftersom de är medvetna om att samarbete krävs för att de ska lyckas. Exempel på det är 

bedömningsmodellen ”frågesport” som utförs enskilt, men det som belönas är gruppens 

sammanlagda resultat. Denna typ av bedömning är förankrad i motivationsperspektivet 

(Slavin, 2015a, s.9). En personlig erfarenhet är att detta upplevs som mycket positivt av 

eleverna själva, och att de inte känner att de blir bedömda. 

KL innebär arbete utifrån en bestämd struktur där både elever och lärare utrustas med 

verktyg och metoder för att möjliggöra ett kommunikativt arbetssätt i smågrupper. Det kan 

leda till ett livligt klassrum men vi tänker att ett aktivt klassrum är att föredra framför 

undervisning utan elevinteraktion. I de publikationer vi fördjupat oss i, påvisas det av 

forskare att grupparbete ofta genomförs för att förenkla klassrumsorganisationen utifrån 

de personalresurser som finns till hands (Baines et al., 2003; Forslund Frykedal, 2008; 

Tarim & Akdeniz, 2008). Förhoppningen är då att eleverna ska hjälpa varandra, vilket inte 

vanligtvis sker per automatik (Baines et.al 2003, s.30). Grupparbete utan att utrusta elever 

med strategier kan ha motsatt effekt om eleverna, istället för att samarbeta, stör varandras 
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fokus (ibid.). Detta tror vi kan bero på att eleverna inte har utvecklat de förmågor som är 

nödvändiga för att hantera de situationer och konflikter som kan uppstå i arbete med 

gruppuppgifter.  

 

6.2.2 Finns det fallgropar med kooperativa lärmetoder inom matematik, och hur kan de 

förebyggas? 

Att implementera KL i klassrummet är krävande. Lärare anser sig ofta använda 

kooperativa arbetsformer och metoder, men har i praktiken inte den grundläggande 

kunskapen och utbildningen. Det är då inte möjligt att genomföra den undervisning utifrån 

de kriterier som krävs för få ett effektivt KL, och fallgropen läraren hamnar i är att det blir 

så tungt för den enskilde läraren, att läraren ger upp. Vi tänker att skolledningen har ett 

ansvar att ge lärare den utbildning och stöttning som behövs. Vi har sett att försök med KL 

ofta utförs som ett pilotprojekt av enskilda lärare som äger stort engagemang. Syftet är att 

utvärdera metoden för eventuell bredare implementering. Vi ställer oss frågande till om 

detta verkligen är ett effektivt tillvägagångssätt, då kollegial stöttning verkar vara av stor 

betydelse för den positiva utkomsten av KL. 

Ur ett lärarperspektiv är ett av de största orosmomenten, när det gäller att prova och 

fortsätta använda KL, att det kan bli så kaotiskt i klassrummet att läraren förlorar översynen 

över de lärprocesser som sker. Fohlin et al. (2017, s.163) säger att lärare kan, av förklarliga 

skäl, vara rädda för att förlora kontrollen och tappa sin roll som den kunskapsbärande när 

de förändrar sitt tankesätt och praktiska handlande. Detta är en av svårigheterna med KL 

som kan leda till fallgropar. För att KL ska få stabil grund behöver läraren inte övergå till 

KL direkt. Fohlin et al. (2017, s163.) betonar att en övergång till kooperativa lärmetoder 

kan ske stegvis. För en lyckad implementering måste läraren verkligen förstå KL, tro på 

KL och dess metoder. Flera forskare hävdar att mer stöd måste utvecklas för att lärare ska 

våga ta sig an uppgiften och fortsätta använda KL (Abrami el al., 2004; Slavin, 2015b). 

Skillnaden är stor mellan den traditionella tävlings- och prestationsinriktade 

undervisningen, till den kommunikativa och samarbetande miljö som KL skapar. En av 

svårigheterna med KL är att få alla elever lika delaktiga i arbetet, men övningarna som 

används i KL är mycket detaljerade vilket skapar en tydlig struktur som lärare menar 

stärker deras ledarskap. Studier har visat att elever till lärare som deltagit i utbildningar, 

för att etablera KL, hade ett mer komplext tänkande (Gillies & Boyle, 2010, s.938). Vi 
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tänker att det måste få bli rörigt i klassrummet, men att det måste vara en välstrukturerad 

oordning där samtal kan föras som tillför något till undervisningen. Vi hoppas att lärare 

ska bli mer benägna att prova och våga ge KL tid att etableras. 

Problem med gruppsammansättningarna är en av de stora svårigheter som lyfts fram som 

en orsak till att lärare misslyckas med KL. Det är viktigt för läraren att se hur de olika 

kunskapsnivåerna tas omhand i grupperna så det inte uppstår endast ”en hjälpande” 

lärkultur, där mer kunniga elever ger svaren, utan att en utvecklande process sker. Ibland 

behövs gruppsammansättningar med elever med lika kunskapsnivå, ibland kan mixade 

grupper vara effektiva. Elever kan vara villiga att samarbeta, men hamnar ändå i en 

situation där vissa elever tar kommandot. Lärarens uppgift är att styra dessa skeenden och 

välja uppgifter där alla elever kan äga svaret. Gillies och Boyle (2010, s.938) lyfter fram 

att när lärare implementerar KL i sin undervisning, måste de också besluta om hur detta 

ska organiseras gällande gruppkonstellationerna. Olika grupperingar kommer att fungera 

på olika sätt, och vi tänker att det är viktigt att läraren har en god relation med sina elever 

för att kunna väga in de olika aspekter som kan påverka gruppen, även om inte alla 

utkomster av vald sammansättning går att förutse. Vi har fått intrycket att den allmänna 

åsikten, bland dem som praktiserar KL, är att noggranna förberedelser är nödvändiga för 

att kooperativa lärmetoder ska vara effektiva. Eleverna bör dock, som Gillies och Boyle 

(2010, s. 936) framhåller, få explicit undervisning för att ha de rätta redskapen att hantera 

situationer uppkomna i elevinteraktion. 

Det finns fler viktiga aspekter som lärare bör beakta när de ska införa KL i sin klass, menar 

Shimazoe och Aldrich (2010, s.56). Det är viktigt att läraren förklarar för eleverna och 

motiverar valet av kooperativa arbetssätt. Författarna lyfter också fram vikten av att lärare 

guidar in eleverna i det kooperativa arbetssättet, genom att vara en förebild för eleven och 

motivera eleven att delta. Modellering är betydelsefullt i implementering av KL eftersom 

det till en början är ett ovant arbetssätt för eleverna. Läraren behöver modellera hur 

eleverna ska tänka och agera och samtidigt stötta eleverna och medla där det behövs. 

Elever behöver få se hur de kan använda olika strategier för att nå kunskap och det måste 

tydligt förmedlas till eleven vilka förväntningar som finns på uppträdande gentemot sina 

kamrater. Läraren behöver berätta för eleverna varför hen valt KL, för att eleverna ska veta 

vad de ska förvänta sig. Det kan läraren göra genom att låta eleverna ta del av andra elevers 

åsikter om, och resultat av KL. Läraren kan också genomföra olika aktiviteter i 
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klassrummet för att visa för eleverna vad det innebär att arbeta med KL. Enligt författarna 

är det också viktigt att eleverna, efter att ha arbetat ett tag med KL, får möjlighet att 

diskutera hur de upplever arbetet genom att skriva ner både positiva och negativa 

reaktioner och diskutera dessa tillsammans med läraren (ibid. s. 56). Att ha inställningen 

att eleverna ska göras delaktiga, tänker vi att det får eleverna att känna att det finns tilltro 

till deras förmåga och att de har inflytande över sitt lärande. Det ger också läraren 

möjligheter att fånga tillfällen till andra spår och frågeställningar som dyker upp, och på 

så sätt arbeta ämnesövergripande. Det är en konst i sig att både följa elevernas tankar och 

hålla undervisningen på rätt spår, något som vi tror alla lärare ibland brottas med i sin 

yrkesutövning. Första steget mot att lära sig behärska det, är att också möjliggöra de små 

sidospåren som vi uppfattar är så viktiga för att få en dynamisk undervisning.  

När vi analyserat studiens publikationer har vi fått uppfattningen att KL har stora fördelar 

inom matematik, förutsatt att de berörda/involverade lärarna har fått de rätta 

förutsättningarna när det kommer till att genomföra lektioner i KL (Boaler, 1998; Dekker 

et al., 2006; Jacobs, 1996). Slavin (2015a, s.12) menar att det behövs mer forskning för att 

kunna ge lärare praktiska, teoretiska och intellektuella underlag som stöttar lärarna i 

genomförandet och göra det möjligt för dem att nå den fulla potentialen av KL. Som 

blivande lärare hoppas vi att KL kommer bli den främsta utbildningsmetoden då vi 

upplever att KL står på tillräcklig vetenskaplig grund. Dock behövs en förändring gällande 

synen på lärarens roll som den som ska förmedla kunskap, till att bli en utmanande, 

guidande och stöttande resurs. Vi har förstått att om KL implementeras successivt och 

varsamt, elimineras riskerna att lärare förlorar kontrollen över arbetet. Metoderna i sig är 

motiverande och elevernas engagemang är det som driver arbetet framåt med läraren som 

styr mot kunskapsmålen. Vi tänker att om läraren får den utbildning och stöttning som 

krävs, skapas en trygghet hos läraren vilket förmedlas till eleverna. För att förebygga 

misslyckanden med att implementera KL tror vi att det behöver satsas på utbildning och 

uppföljning.  

Vi har funderat över hur den svenska skolan hade fungerat ifall KL antagits i bredare 

utsträckning, kanske som den allmänt rådande arbetsformen. Vi tänker att det vore lättare 

för lärare att genom kollegialt samarbete, och en mer tillåtande kursplan, implementera 

KL på ett framgångsrikt sätt.   
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6.3 Slutord samt vidare forskning 

När vi påbörjade denna litteraturanalys hade vi föreställningar om att KL kunde generera 

en mer aktiv och tillåtande klassrumsmiljö. Den begränsade erfarenheten vi har av KL har 

varit mycket positiv och det gjorde oss nyfikna på varför vi inte stött på begreppet på 

lärarhögskolan. Vi har haft kurser som berört lärmetoder som ASL2 och 

Bornholmsmodellen3 och begreppet kollegialt lärande har behandlats i relation till 

utveckling av lärarprofessionen. Men trots att vi upplever att KL är i linje med vad vår 

utbildning förespråkar, och trots att KL på intet sätt är någon ny teoretisk ansats, tycker vi 

att detta saknas i våra kursplaner. Vi undrar varför KL inte fått större genomslagskraft på 

vårt lärosäte. 

Det skulle vara intressant att studera i vilken utsträckning KL används i undervisningen i 

svenska skolor idag. Det skulle också vara intressant att undersöka hur mycket utbildning 

de praktiserande lärarna har fått och vad de anser om användandet av KL i sina klassrum. 

Vi skulle gärna vilja observera hur lärare använder KL i praktiken och intervjua dem om 

deras tankar. Vi skulle dessutom vilja, genom aktivt deltagande och intervjuer, ta del av 

vana och ovana elevers tankar om KL som lärmetod, då studierna påvisat så positiva 

effekter gällande elevers inställning till den egna prestationen.  

                                                           
2 Att Skriva sig till Läsning (ASL) är en strategi för barn och ungas skriv- och läslärande. Digitala 

hjälpmedel, som lärplattor eller datorer används som skrivverktyg. Det inkluderar även ett explicit 

språkutvecklande arbete i ett sociokulturellt sammanhang samt ett formativt förhållningssätt (Malmö stad, 

u.å.). 
3 Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna träna upp en 

fonologisk medvetenhet, göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart (ING-READ, u.å.). 
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Publikationsår 

Syfte Resultat 

Abrami P. C., 

Poulsen, C. & 

Chambers, B. 

 

Teacher motivation to 

implement an 

educational 

innovation: factors 

differentiating users 

and non-users of 

cooperative learning,  

 

Educational 

Psychology,  

 

2004 

Syftet med denna studie är 

att undersöka vilka faktorer 

som skiljer användare och 

icke-användare av 

kooperativt lärande genom 

att undersökt vad det är för 

faktorer som utgör det 

största hindret för att KL 

implementeras och/eller 

fortsätter användas i 

utbildningen. Studien kan 

belysa dessa hinder för att 

ge en fingervisning om hur 

utbildning i KL kan 

förbättras. 

 Ökad betoning på att yrkesutveckling bör ökas 

för att förbättra lärarnas övertygelse om att de 

kan lyckas vid genomförandet av en innovation i 

sitt eget sammanhang.  

Det kan kräva både uppföljning stöd och 

anpassning av innovationen. 

Definition KL till skillnad från traditionellt 

grupparbete. 

Kooperativt Lärande KL är en instruktionsstrategi 

där eleverna arbetas aktivt och målmedvetet i små 

grupper. Fokus ligger på att gruppen ska stärka 

och hjälpa varandra för att gemensamt nå ökade 

prestationer. Nyckeln till det ligger bland annat i 

att positivt ömsesidigt beroende (PÖB) vilket 

skapas med hjälp av olika strategier. 

Baines E., Blatchford 

P. & Kutnick P. 

 

Changes in grouping 

practices over primary 

and secondary school.  

 

International Journal 

of Educational 

Research  

 

2003 

 Undersöker hur 

grupparbete förändras över 

elevernas ålder. 

 Baines et al. såg att elever ofta satt i grupp men 

arbetade sällan i elevinteraktion.   

 

 

Boaler J. 

 

Open and closed 

mathematics: student 

experiences and 

understanding  

 

Journal for research 

in Mathematics 

Education 

 

1998 

Avser att undersöka 

processfokuserade 

undervisningsmiljöer i 

kontrast till innehålls- och 

problembaserad 

undervisning samt hur dessa 

uppmuntrar elever att 

använda 

matematikkunskaperna 

utanför skolkontext. 

En viktig slutsats av denna analys är att 

traditionell läroboks undervisning som betonar 

beräkningar, regler och förfaranden, på 

bekostnad av “djup” kunskap, är ofördelaktigt för 

eleverna. Eleverna lär sig inte att använda sin 

kunskap I sin vardag utan det blir bara en 

kunskap som är kontextbunden och inflexibel.   

Dekker, R., Elshout-

Mohr, M. & Wood, T.  

 

How children regulate 

their own 

collaborative learning.  

 

Educational Studies 

in Mathematics  

2006 

Syftet är att undersöka om 

unga elever genom 

kollaborativt lärande inte 

bara kan lösa matematiska 

problem tillsammans utan 

också att de tar en aktiv roll 

för att tillämpa rätt 

strategier/verktyg för att 

lösa uppgiften.  

För att eleverna ska förbättra sitt samarbete och 

integrera mer i arbetet, behöver eleverna få 

uppgifter som är noggrant uppbyggda. Eleverna 

behöver få verktyg så att de kan angripa 

uppgifterna på flera olika sätt. Eleverna behöver 

också hjälp med att arbeta i grupp genom att 

grupperna är noga sammansatta. För att detta ska 

kunna genomföras bör läraren veta hur hen ska 

gå tillväga för att genomföra lektionen.    

Esmonde, I. 

 

Syftet är att undersöka 

återkommande 

Resultaten här svarar på tidigare forskning inom 

kooperativt lärande och utvidgar och fördjupar 
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Mathematics Learning 

in groups: Analyzing 

Equity in two 

cooperative Activity 

Structures 

 

The Journal of the 

Learning Sciences 

 

2009 

interaktionsmönster inom 

samlärande aktiviteter och 

att förstå hur variationer i 

interaktion skulle påverka 

rättvisa möjligheter till 

lärande.   

diskussionen om rättvisa i kooperativa 

klassrumssammanhang.  

 

Denna studie går utöver tidigare studier på 

kooperativa arbetssätt, på grund av en noggrann 

analys av förhållandet mellan aktivitetsstrukturen 

och gruppsammansättning, när den påvisar 

resultatet att en rättvis genomförd 

samarbetsinlärning inte bara beror på vad lärare 

gör, utan att elevernas lärande också beror på hur 

de interagerar med varandra.  

 

Studien lägger till komplexitet mot det 

konstaterande, att aktivitetsstrukturer med 

ömsesidigt beroende och individuellt ansvar vissa 

gånger kan öka elevprestationen.   

 

Forslund Frykedal K. 

 

Elevers 

tillvägagångssätt vid 

grupparbete – om 

ambitionsnivå och 

interaktionsmönster i 

samarbetssituationer 

  

Linköpings universitet  

 

2008 

Avhandlingens fokus är på 

en av undervisningens tre 

huvudsakliga 

arbetsmetoder, grupparbete. 

Studien gör inte anspråk på 

att beskriva hur grupparbete 

i allmänhet ser ut i skolan 

utan det är konstruktion och 

upplevelse av grupparbete 

Syftet med studien är att 

öka kunskapen om och 

förståelsen för hur 

grupparbete och 

grupparbetsuppgift 

konstrueras mellan 

eleverna.  S.3 

Om ett grupparbete ska vara kooperativt är det 

nödvändigt att uppgiften kräver 

samarbete mellan studenterna. Studien har visat 

att uppgifter som främjar samarbete är väl 

utarbetade och kräver ett gemensamt mål. Den 

ska 

ha ospecificerat innehåll och en fast form. Därför 

är det av stor 

betydelse hur uppgiften är uppbyggd och att 

lärarna kan ta 

elevernas perspektiv, för att förstå vilken 

kunskap och färdigheter som 

eleverna behöver utveckla och huruvida det ska 

ske i grupp eller individuellt. 

  

Ghufron, M. A., & 

Ermawati, S.  

 

The Strengths and 

Weaknesses of 

Cooperative 

Learning and 

Problem-based 

Learning in EFL 

Writing Class: 

Teachers and 

Students’ 

Perspectives.  

 

International Journal 

of Instruction 

 

2018 

Denna studie syftar till att 

utvärdera styrkorna och 

svagheterna med 

kooperativt lärande i en 

klass. 

Resultaten visar att elevernas självförtroende och 

motivation höjs, och minskar elevers oro. 

Elevernas ansvarskänsla ökar. 

Svagheter: det tar längre tid att genomföra, 

behövs ett aktivt deltagande från både lärare och 

elever, det kan vara svårt att hantera, och det 

behövs mer förberedelse. 

Gillies R. M 

Boyle, M. 

 

Teachers reflections 

on cooperative 

learning; Issues of 

implementation 

 

Syftet med denna studie att 

rapportera de uppfattningar 

som 10 mellanstadielärare 

som genomförde kooperativ 

inlärning i sina klassrum 

hade. I synnerhet 

undersöktes deras 

uppfattning om hur det 

De fördelarna lärarna uppfattat från att använda 

kooperativ inlärning innefattade att det hjälpte 

dem att bättre hantera och strukturera sina 

lektioner och göra dem mer utmanande: 

 

KL kräver noggrann förberedelse och 

genomförande eftersom lärare måste se till att 

nyckeln för framgångsrikt grupparbete etableras 

hos eleverna. Dessa inkluderar att se till att 
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Teaching and Teacher 

Education 

 

2010  

fungerade och vilka 

svårigheter de mötte. 

 

uppgifterna är konstruerade så att eleverna förstår 

att de inte bara är skyldiga att slutföra sin del av 

arbetet men för att se till att andra gör detsamma 

. 

Jacobs, L. Donalds, 

Watson, G. Watson & 

Sutton, P. J. (1996).  

 

Effects of a 

cooperative learning 

method on 

mathematics 

achievement and 

affective outcomes of 

students in a private 

elementary school 

 

Journal of Research 

and Development in 

Education 

 

1996 

Syftet är att jämföra 

matematiska prestationer, 

vänskap och elevers 

inställning till matematik 

mellan elever som 

undervisats på traditionellt 

sätt och elever som arbetat 

med kooperativ lärande. 

Undersökningen 

genomfördes i tre årskurser: 

3,4,5 

Den här studien visade på att kooperativt lärande 

ökade elevernas matematikprestationer i alla tre 

årskurserna. 

Lärarna måste få utbildning i hur de ska 

genomföra lektioner i kooperativt lärande 

 

Slavin, R. E. 

 

Cooperative learning 

in elementary schools  

 

Education 

 

2015 

Denna artikel avser att 

diskutera metoder och 

teoretiska perspektiv på 

kooperativ inlärning för 

grundskolorna. 

Artikeln tar upp olika teorier inom kooperativt 

lärande vilket författaren ser som komplementära 

metoder, inte konkurrerande. 

Artikeln slår fast att det behövs gruppmål och 

gruppbelöningar för att nå maximala resultat av 

kooperativt lärande. 

 
Denna artikeln bekräftar/vidkänner bidragen från 

vart och ett av de stora teoretiska perspektiven 

och placerar dem i en modell som visar den 

troliga roll som varje spelar i kooperativt 

läranderesultat.  

Slavin, R. E. 

 

Cooperative learning 

in schools. 

 

International 

Encyclopedia of the 

Social & Behavioral 

Sciences 

 

2015 

Syfte: 

Att fördjupa teorierna och 

metoderna som ligger till 

grund för KL.  

Ta upp de metakognitiva 

och sociala aspekterna på 

framgångsrikt lärande med 

KL 

 

Elever lär sig signifikant bättre med KL än med 

traditionella inlärningsmetoder.  

 

Föreslår vidare forskning för att: identifiera 
under vilka villkor kooperativ inlärning sannolikt 
är effektivt, 
utveckla och utvärdera former av kooperativt 
lärande som kan enkelt och framgångsrikt antas 
av skolor i stor skala samt studera vilka hinder 
som finns för ett framgångsrikt antagande av KL. 
 

Slavin, R. E. 

 

Research on 

Cooperative Learning 

and Achievement: 

What We Know, 

What We Need to 

Know 

 

Contemporary 

Educational 

Psychology 

 

1996 

Forskning för att avgöra 

KL:s effekt på elevers 

prestation Förklarar mer 

ingående än förra artikeln 

de teoretiska 

utgångspunkterna varför 

KL har visat sig vara 

effektivt.  

 

Inga negativa effekter funna 

Gruppmål och gruppbelöning är signifikant 

viktigt för att effekten av KL ska nås. 

 KL har potential att bli allmänrådande i 

skolorna. Populärast att använda i låg och 

mellanstadium eftersom det är lättare att 

implementera schemamässigt. 

Radikalt annorlunda ansats gällande 

undervisning. De olika teoriernas byggstenar, 

exempel. Teorierna anses vara komplementära 

inte konkurrerande. 

Mycket forskning gjord, mycket kvar att 

undersöka. 

 



34 

 

Tarim, K. 

Akdeniz, F. 

 

The effects of 

cooperative learning 

on Turkish 

elementary students´ 

mathematics 

achievement and 

attitude towards 

mathematics using 

TAI and STAD 

methods 

 

Educ Stud Math 

 

2008 

 

 Huvudsyftet med denna 

studie att jämföra 

kooperativa 

inlärningsgrupper med 

traditionella grupper när det 

kommer till akademisk 

prestation i matematik 

 

Resultatet av studien visade att de kooperativa 

inlärningsmetoderna var mer effektiva när det 

gällde akademisk prestation än de traditionella 

metoderna. Genom kooperativt lärande förbättrar 

eleverna ofta sina problemlösningsförmågor, 

löser mer abstrakta matematiska problem och 

utvecklar deras matematiska förståelse. 

Veenman, S. Kenter, 

B. & Post, K.  

 

Cooperative learning 

in Dutch Primary 

Classrooms 

 

 

Educational Studies  

 

2000  

I denna studie undersöks 

lärarnas användning och 

utvärdering av kooperativ 

inlärning tillsammans med 

elevernas reaktioner på 

kooperativ gruppering och 

kvaliteten på 

gruppsamarbetet. Syftet är 

att identifiera effekten av 

grundutbildningens initiala 

införande av KL-

användning i framtiden. 

 

KL ses som ett medel för mer aktivt deltagande i 

olika inlärningsaktiviteter och att eleverna tar 

större ansvar för att förvalta sitt eget lärande och 

därmed ge lärare ökade möjligheter att interagera 

akademiskt med enskilda elever och små 

grupper. 

  

 


