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En litteraturstudie om användandet av kooperativt lärande i elevers läsutveckling och samspel 

på lågstadiet.  

A literature study on the use of cooperative learning in students reading development and 

interaction in primary school. 

                                                                                                          Antal sidor: 20 

___________________________________________________________________________ 

Denna litteraturstudie belyser arbetssätt samt metod där i undervisningen med anknytning till 

kooperativt lärande och läsförståelse samt hur detta påverkar elevernas samspel och 

interaktion. Användningen av kooperativt lärande i klassrummet varierar beroende på 

lärarens engagemang. Syftet med denna studie är att belysa hur kooperativt lärande behandlas 

som metod för att utveckla elevers läsförståelse och samspel i grundskolan för årskurs F-3. 

Syftet avses svaras med hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ser relationen ut mellan kooperativt lärande och läsförståelse? 

• Vilka möjligheter och hinder finns med kooperativt lärande i undervisningen? 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av 13 stycken vetenskapliga artiklar. Forskningen är 

mestadels internationell och utförd i flera olika delar av världen. Resultatet på användandet 

av kooperativt lärande i klassrummet visade på ökade resultat i läsförståelse samt ökad 

interaktion och samspel mellan eleverna. Faktorer som påverkade användandet av kooperativt 

lärande var bland annat klassrumsklimatet, både den psykiska och fysiska, resurser, lärarens 

kunskap och engagemang. Genom strukturerad undervisning i och om användandet av 

kooperativt lärande kan det öka elevers läsförståelse samt samspel och interaktion. För att 

kooperativt lärande ska ha en positiv inverkan på undervisningen är lärarens kunskap och 

engagemang avgörande. 

________________________________________________________________________ 

Sökord: Cooperative learning, reading comprehension, reading skills, primary education, early 

childhood education, elementary education 
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1. Inledning  

Läsförståelse är en kompetens som är en av de viktigaste att besitta i dagens samhälle för att 

inneha förmåga till att kommunicera med tal- och skriftspråk och förstå andra texter. Att kunna 

ha en förståelse för olika typer av texter är minst lika viktigt i skolvärlden som i arbetsliv och 

samhälle. Samtidigt är det tillsammans med andra i en gemenskap som människan känner 

mening och utvecklas som mest såväl i livet som i skolan. Kooperativt lärande är ett arbetssätt 

som utgår från arbete i par eller grupp med hjälp av samarbetsfärdigheter och kooperativa 

gruppstrukturer. Det kan användas ifrån förskoleålder upp till vuxen ålder i klassrum, på 

arbetsplatser och i det kollegiala lärandet. Därför är det intressant att undersöka om det finns 

en relation mellan kooperativt lärande och läsförståelse samt hur det inkluderas i 

läsförståelseundervisningen. Det är stor skillnad på hur skolor och enskilda lärare använder sig 

av kooperativt lärande som arbetssätt i undervisningen.  

Ett sätt att använda sig av kooperativt lärande är att låta eleverna diskutera vissa frågor i grupp 

innan ett svar avges i helklass. Eleverna kan använda sig av talkort så alla i gruppen garanterat 

kommer till tals. Sedan låter läraren slumpen avgöra vilken grupp och vem i gruppen som ska 

svara på frågan. Genom att gruppsamtal har skett innan svaret skall ges minskar känslan av 

ensamhet och osäkerhet hos eleverna eftersom gruppen tillsammans har kommit fram till ett 

svar. Detta kan vara en form av kooperativt lärande (Fohlin, Moerkerken, Westman &Wilson, 

2017, s. 15). 

Problemformuleringen grundar sig i en studie från Programme For International Student 

Assessment (PISA) där det 2019 visar att svenska elever ligger 24 respektive 22 poäng över 

OECD-genomsnittet på att inhämta information samt utvärdera texterna. De svenska eleverna 

ligger lägre i att förstå texterna, här ligger de 17 poäng över OECD-genomsnittet (Skolverket, 

2019, s. 18). Totalt är kvaliteten hög på svenska elevers läskunskaper. Resultaten på 

läsförståelsen sänker dock Sveriges totala genomsnitt. Detta är en av anledningarna till varför 

vi valt ämnet för denna studie. Vi upplever att användandet av kooperativt lärande kan hjälpa 

elevers utveckling och lärande i läsförståelse. Den vetenskapliga litteraturen visar att 

kooperativt lärande är ett värdefullt komplement till det enskilda arbetet i klassrummet då 

eleverna tränar både samarbetsfärdigheter och kunskapsfärdigheter samtidigt (Fohlin, et al. 
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2017, s. 25). Skolan bör ta fasta på att vi tillsammans med hjälp av stöttning, dialog och 

samarbete kan uppnå lärandemål. Den senaste upplagan av läroplanen för grundskolan 1–3 

(LGR 11) betonar det att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas tillsammans med andra inom 

svenskämnet (Skolverket, 2019).  

Anledningen av relevansen till ämnet är att användningen av kooperativt lärande har vuxit i 

Sverige de senaste åren. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mött olika 

sätt att arbeta med kooperativt lärande. Vissa lärare har integrerat kooperativt lärande väl i 

utbildningen medan andra lärare har använt sig mer av helklassundervisning. Detta har skapat 

ett intresse hos oss som blivande lågstadielärare att belysa mer om det finns en relation mellan 

kooperativt lärande och utvecklad läsförståelse.  

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa hur kooperativt lärande används som metod för att 

utveckla elevers läsförståelse och samspel i grundskolan för årskurs F-3. Syftet uppfylls med 

hjälp av följande frågeställningar: 

• Hur ser relationen ut mellan kooperativt lärande och läsförståelse? 

• Vilka möjligheter och hinder finns med kooperativt lärande i undervisningen? 

 

3. Bakgrund  

I bakgrunden förklaras viktiga begrepp som kooperativt lärande samt läsförståelse. Sambandet 

mellan kooperativt lärande och läsförståelse kommer redogöras. Sist redovisas de 

styrdokument som stödjer det valda ämnesområdet. 

 

3.1 Vad innebär kooperativt lärande? 

Kooperativt lärande är en arbetsform som är konstruerad för att involvera eleverna aktivt i 

inlärningsprocessen genom att gemensamt undersöka och diskutera uppgifter utifrån samma 

lärandemål i par eller grupper. Eleverna gör tillsammans uppgifter där varje deltagande i de 

olika momenten bidrar till ett lärande för hela gruppen (Fohlin & Wilson, 2018, s. 4). Inom 

kooperativt lärande utgår samarbetet från fyra huvudsakliga principer där alla betraktas lika 
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viktiga: positivt ömsesidigt beroende, samtidig interaktion, eget ansvar och lika delaktighet. 

Positivt ömsesidigt beroende betyder att alla i gruppen är beroende av varandra och att samtliga 

är delaktiga för att arbetet ska fungera och att gruppen ska lyckas. Samtidig interaktion är ett 

klassrum där lärande sker med kontinuitet. Alla elever är aktiva i samtalen och bidrar till ett 

gemensamt lärande där de får stöd av varandra. Eget ansvar kan jämföras med att varje elev i 

gruppen ansvar för att själv bidra med passande innehåll och drivkraft för att nå lärandemålet. 

Alla elever ansvarar för att dela med sig av sina egna kunskaper, ställa frågor och förklara hur 

hen tänker. Lika delaktighet betyder att eleverna ska kunna ta hjälp av varandra och att eleverna 

måste turas om för att bidra med lärande till gruppen. Alla elever aktiveras i samtal med 

varandra när de för en diskussion där alla kommer till tals och olikheter ses som en tillgång. 

Lika delaktighet och samtidig interaktion måste kombineras med varandra för att det ska 

medföra en skillnad. Dessa fyra principer , positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, samtidig 

interaktion och lika delaktighet, är beroende av varandra och skapar en grund för ett fungerande 

samarbete där varje gruppmedlem är i behov av varandra för att åstadkomma ett lärandemål 

(Kagan & Stenlev, 2017 s. 19–21).  

Stor vikt ligger på förberedelsen hur det kooperativa lärandet tillfogas. Det ligger mer i det än 

att bara sätta samman en grupp av elever och låta dem arbeta. Hur eleverna arbetar tillsammans 

på ett givande sätt är mest betydelsefullt, betonar Fohlin & Wilson (2018, s. 6). För att få 

elevgrupperna att vara kooperativa krävs det att läraren är väl insatt i elevernas kunskapsnivåer 

samt göra medvetna val kring vilka förmågor eleverna behöver för att kunna arbeta 

tillsammans. Läraren bör även veta vilka strategier och strukturer som används för att bidra till 

ett kooperativt lärande i undervisningssituationen (Fohlin & Wilson, 2018, s. 4). Lärarna 

behöver tillsammans dela med sig av framgångar och misslyckanden för att tillsammans skapa 

en trygghet mellan lärare och elev när det gäller kooperativt lärande som arbetssätt.  

 För att få en grupp elever att vara kooperativ kan grupperna växa i tre olika steg. Första steget 

är Pseudogrupp. I detta stadiet har gruppen ingen sammanhållning och sämre 

samarbetsstruktur vilket medför att eleverna presterar bättre om de hade arbetat enskilt än 

tillsammans. Andra steget är arbetsgruppen. Här påbörjar gruppen att samarbeta och kommer 

igång med en lärprocess jämförbart med om de skulle arbetat individuellt. Tredje och sista 

steget kallas för en kooperativ grupp. I detta steg är grupparbetet utarbetat noggrant och har en 

tydlig struktur för att bidra till aktivt deltagande (Fohlin et al. 2017, s. 86). Genom tydliga mål 

och roller förstärks lärandet mellan eleverna. Samarbete mellan elever resulterar i att 

kunskapsklyftor minskar samtidigt som sociala och kulturella skillnader krymps. (Fohlin et al. 
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2017, s. 41). Kooperativt lärande är ett arbetssätt som utvecklar elevers sociala förmågor. 

Eleverna får en stor chans att dela med sig av sina kunskaper eftersom arbetet i grupp ger en 

stor plats för alla elever att själva ta del av kunskap. Detta gynnar elever som inte själva tar 

initiativ till samtal i helklass (Fohlin, et al. 2017, s. 43). Genom kooperativt lärande har läraren 

lättare att observera och uppmärksamma kunskapsbrister tidigare hos elever eftersom de 

kontinuerligt delar med sig av sin kunskap till varandra (Fohlin et al. 2017, s. 41).  

 

3.2 Läsförståelse 

En grund för en god läsförståelse är att barnet har utvecklat språkliga färdigheter som de 

utvecklar redan innan skolstart (Bråten, 2008, s. 17). Det förutsätter att eleven besitter 

bakgrundskunskap, ordkunskap, språkets struktur, verbala resonemang och medvetenhet om 

genrer (Alatalo, 2019, S. 59). För att eleverna ska kunna utveckla en förståelse för texter krävs 

det att dem besitter kunskap i fonologisk medvetenhet, bokstavskunskap, alfabetisk avkodning 

och automatiserad avkodning. Fonologisk medvetenhet innebär att eleven har en förståelse för 

att ord består av ljud, språkets ljudmässiga sida. Bokstavskunskap innefattar kunskapen om 

bokstävernas namn och deras olika ljud. Eleven behöver kunna göra kopplingar mellan fonem 

och grafem för att få en fonologisk medvetenhet. Med alfabetisk avkodning avses det att 

eleverna behöver kunna foga samman fonem och grafem, att binda samman ljuden till ett 

samlat uttryck. Automatiserad avkodning innebär att läsaren använder sin avkodningsstrategi. 

Det betyder att läsaren avkodar ortografiskt och tar hjälp av alfabetisk avkodning vid svåra ord 

(Elbro, Eriksson, Fridolfsson, Frylmark & Grönvall Fransson, 2018, s. 35–36). Läsförståelse 

är inte endast nödvändigt för elever att klara skolan utan även för att ett samhälle ska fungera. 

Medborgarnas delaktighet i samhället är beroende av en god läsförståelse (Westlund, 2017, s. 

21). Av den anledningen är förmågan till god läsförståelse något som behövs övas, granskas 

och bedömas under elevers skolgång för att ha uppsikt på problem som kan stötas på. Enligt 

Läroplanen för grundskolan (2019) ska skolan arbeta för att eleverna ska bli aktiva 

samhällsmedborgare med en förståelse för det demokratiska samhällets uppbyggnad och 

funktion.  

 I alla åldrar är förståelsen av en text betydelsefull. Ivar Bråten (2008, s. 15) redogör för att 

läsförståelse kräver ett samspel mellan läsare och text. Samspelet resulterar i en djupare 

förståelse av det lästa där läsaren själv stått för ett aktivt deltagande i förståelsen. Läsförståelse 

består av att kunna göra sin bakgrundskunskap aktiv, kunna förhålla sig till textens struktur 
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samt tillämpa tolkningsstrategier för att förstå textens innehåll (LegiLexi, 2019). Syftet med 

läsförståelse är att förstå en text, det vill säga dess budskap, handling eller orsak-

verkanförhållanden (LegiLexi, 2019). Dessa förmågor är något som utvecklas under hela livet. 

Det finns två grundläggande aspekter för läsförståelse. Första aspekten handlar om att leta upp 

och få fram en mening med texten som författaren menar och som förekommer i det skrivna. 

Läsaren ska i denna process grundligt genomsöka texten på ett komplett sätt. Andra aspekten 

är att läsaren skapar en mening utifrån texten. Denna mening ska komma ur förståelsen för den 

lästa texten för att det skall kunna kallas som äkta förståelse. Ett samspel mellan läsare och text 

krävs för läsförståelse (Bråten, 2008, s. 14). En god läsförståelse handlar inte bara om att tolka 

vad författaren och texten skapar för mening utan även vad läsaren själv skapar för inre bilder. 

Läsaren skapar inre bilder genom att föra samman textens innebörd med egna erfarenheter från 

tidigare kunskaper om textens tema och världen i övrigt. Förmågan i att skapa inre bilder 

förklaras med att minne och förståelse hänger samman där tidigare erfarenheter och kunskaper 

förs samman. (Bråten, 2008, s. 14). 

3.3 Teorier 

Evenshaug & Hallen (2001) tolkar Lev S. Vygotskijs sociokulturella uppfattning av kognitiv 

utveckling är att det sociala sammanhanget är betydelsefullt för elevers utveckling, då eleverna 

utvecklar deras kognitiva färdigheter i gemensamt arbete tillsammans med andra. Elever 

förbättrar sina grundläggande kognitiva förmågor i gemensamt arbete med andra (Evenshaug 

& Hallen, 2001, s.135). Bråten (1996, s. 105) uppfattar Vygotskijs tankar att barn utvecklas i 

högre grad i samspel med vuxna eller andra människor med mer erfarenhet. I samspel med 

andra får de vägledning, stöd och uppmuntran i hur de ska ta sig an svårare uppgifter än vad de 

hade klarat av på egen hand.  

 

Det enskilda barnets möjlighet att lära var inte något Vygotskij undvek utan markerade tydligt 

att ett socialt skapande kunskapsinhämtande var av avgörande betydelse, därför att ett barn inte 

har kompetensen till att avgöra på vilken utvecklingsnivå den befinner sig i just för stunden 

(Bråten, 1996, s. 105). Vygotskij var kritisk mot den traditionella undervisning i skolan där 

eleverna deltog passivt i undervisningen. Vygotskij menade på att elevernas erfarenheter 

tillsammans skulle skapa en fördelaktig uppfostrande social miljö i undervisningen där lärarens 

arbetsroll är att anpassa och samordna en god arbetsmiljö (Vygotskij 1999 s. 20–21). Genom 

samspel och samarbete med andra som besitter mer kompetens kan eleven prestera mer än det 

de klarar på egen hand. Baserat på kunskapen eleven redan har kan samspelet med mer kunniga 
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individer åstadkomma ny kunskap genom att utveckla den tidigare kompetens eleven besitter 

(Säljö, 2014, s. 67). Detta kallas för den proximala utvecklingszonen (“proximal”=närmast). 

Inom denna zon sker intellektuell utveckling då eleven klarar lösa uppgifter med hjälp av 

handledning och stimulans från mer erfarna personer som skulle vara svårt att genomföra 

individuellt. Barn utvecklas från det sociala till det individuella då barnen kan utföra en 

handling enskilt om det har ägt rum i samspel tidigare (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 136). 

 

3.4 Styrdokument 

I styrdokumenten för elever i årskurs 1–3 står det att de ska arbeta med texter skrivna för barn 

(Skolverket 2019, s. 14). Detta utvecklas sedan till texter skrivna för barn och unga i årskurs 

4–6 därefter texter skrivna för ungdomar och vuxna i årskurserna 7–9. Det finns en tydlig 

progression mellan de olika stadierna i grundskolan inom läsutvecklingen. I det centrala 

innehållet skrivs det att eleven ska få “lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att 

anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2019, s. 258). Att eleven kan 

kommentera och återge för några viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar en 

grundläggande läsförståelse vilket är ett av kunskapskraven i slutet av årskurs 3. Dessutom kan 

eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till 

egna erfarenheter (Skolverket, 2019, s. 263). Vidare framhävs i kommentarmaterialet för 

kursplanen i svenska (Skolverket 2017, s. 10) att lässtrategier är viktigt för elevernas potential 

till att utvidga och fördjupa sin läsförmåga. Oavsett ålder och årskurs ska alla elever få 

förutsättningar att lära sig lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolverket 2017, s. 10). 

Genom gemensamt arbete mellan eleverna kring texter får dem fler möjligheter att 

kommunicera och diskutera texternas innehåll, exempelvis att fler elever tillsammans arbetar 

med textens handling genom tvärgruppsdiskussioner. 

Gemensamt arbete leder även till att eleverna befinner sig i en situation som övar deras sociala 

förmågor. Skolan är en social och kulturell mötesplats, där alla på skolan har ett ansvar för att 

stärka denna förmåga (skolverket 2019, s. 5). Skolan ska därför organisera utbildningen att alla 

elever möts och arbetar tillsammans, samt prövar och utvecklar sin förmåga och sina intressen, 

med samma möjligheter och på lika villkor oberoende av varandras tankar (skolverket 2019, s. 

6). 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).   
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4. Metod 

I denna del beskrivs hur litteratursökningen har gått till, vilka databaser samt vilka söktermer 

som har använts i till denna uppsats. 

Vi har funnit ett fåtal svenska studier som behandlar kooperativt lärande, majoriteten är 

internationella studier där övervägande del har visat på positiva resultat. De flesta artiklarna 

behandlade åldrar upp från 6 till 12 år och detta resulterade i att vi fick bredda vårt åldersspann 

i sökningarna eftersom vi endast sökte i åldrarna 6 till 9 år till en början. 

 

4.1 Informationssökning 

Informationssökningen utfördes i ERIC (Education Resorces Information Center) SwePub och 

PRIMO. ERIC är en databas med inriktning mot pedagogik och sociologi. Eric hanterar 

avhandlingar, tidskrifter och rapporter. SwePub är en nationell söktjänst för vetenskaplig 

publicering vid nationella lärosäten. PRIMO är Jönköpings Universitys biblioteks egen 

databas. I denna söktjänst finns det olika artiklar, uppsatser och rapporter i tryckt eller 

elektronisk form. För att hitta aktuell forskning inom ämnet användes sökorden reading 

comprehension, cooperative learning, elementary school, ability. Tidigt i sökandet upptäcktes 

att cooperative learning/ kooperativt lärande var en bredare term i engelska språket än i svenska 

språket.   

Figuren nedan visar vår sökning på ERIC.  Vi använde oss av Thesaurus för att hitta synonymer 

till de sökord som ansågs vara användbara. Synonymerna till sökorden reading comprehension 

och primary education var; reading skills, early childhood, elementary education och 

kindergarten. Peer Reviewed användes för att få en sökning med enbart vetenskapliga texter.  

 

DE ”Cooperative Learning” 

11,229 träffar 

DE” Reading Comprehension” OR DE” Reading Skills” 

18,060 träffar 

DE” Primary Education” OR DE” Early Childhood Education” OR DE” Elementary 

Education” OR DE” kindergarten” 

110,513 träffar 
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DE” cooperative learning” AND DE” Reading Comprehension” OR DE” Reading 

Skills” AND DE” Primary Education” OR DE” Early Childhood Education” OR DE 

“Elementary Education “OR DE “Kindergarten 

Här valde vi även peer reviewed 

75 träffar 

 

Figur 1: Vår sökning på databasen Eric. 

 

4.2 Urval 

För att säkerställa att litteratur stämde överens med studiens syfte och frågeställningar 

framställdes några inkluderingskriterier och exkluderingskriterier. Kriterier som utformades 

för att se om texten var relevant i studien var till exempel när studien skrevs, vilket område den 

behandlade, vilket språk den var skriven på samt om den berörde vårt syfte. Kriteriernas 

utformning kan vara en anledning att betydelsefull litteratur inte behandlades i studien. Detta 

då studierna kan ha använt sig av termer som inte fanns med i vår litteraturstudie.  

Urvalet av litteratur gjordes genom att läsa abstracten på de artiklar som har cooperative 

learning eller reading comprehension i titeln på artikeln eller som nyckelord.  Genom att läsa 

rubriken på artiklarna som sökningen gav såg vi om något av våra sökord var med. Sedan 

studerades abstracten där vi kunde se ifall artikeln verkade intressant och uteslöt de artiklar 

som inte var riktade emot vårt syfte och frågeställningar. Ett exkluderingskriterium var att 

texten inte fick vara publicerad innan år 1990. Ett annat exkluderingskriterium var ifall texten 

var behandlad på något annat språk än svenska eller engelska. I boken SMART Ett sätt att 

genomföra forskningsöversikter beskriver Nilholm (2017, s. 13) vikten av att identifiera det 

området forskningen ska genomföras i. Teorier, metoder, begrepp och resultat är viktiga 

aspekter att analysera djupare i för att kartlägga de utvalda arbetena.  

 Då syftet behandlar elever i grundskolan var även ett av kriterierna att artiklarna innehålla bör 

någon form av elementary education/ primary education för att artikeln ska användas i 

litteraturstudien. Under vår sökning insåg vi att mycket forskning gjordes under 90-talet och 

framåt. Våra publikationsår blev 1990 till 2020, vi använde oss då också av peer reviewed för 

att enbart få fram vetenskapliga artiklar i vår sökning. Litteraturstudien resulterade i 13 stycken 

artiklar. De artiklarna vi valde presenteras i tabell 1 (s. 21). 
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4.3 Urvalstabell 
Namn: Titel Publikationstyp Land Årtal 

Erlidawati, Syarfuni The Effect of Cooperative Integrated 

Readning and Composition on Readning 

Comprehension of IAIN Lhokseumawe 

Vetenskaplig 

artikel 

Indonisien 2018 

     

Fieldning, L & Pearson, 

D. 

Readning comprehension: What works Vetenskaplig 

artikel 

USA 1994 

     

Forslund Frykedal, K. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete Vetenskaplig 

artikel  

Sverige 2008 

     

Kirby, J. Readning Comprehension: Its Nature and 

Development 

Vetenskaplig 

artikel 

USA 2007 

     

Klinger, J & Vaughn, 

S. 

Promoting readning comprehension, 

content learning, and English acquisition 

though Collaborative Strategic Readning 

(CSR) 

Vetenskaplig 

tidsskfrift  

USA 1999 

     

Najmonnisa, Saad, I. The Role of Coopertive Learning Method 

in Teaching of Science Suject at 

Elementary School Level: An 

Expremental Study 

Vetenskaplig 

artikel 

Pakistan 2017 

     

Ning, H & Hornby, G. The impact of cooperative learning on 

tertiary EFL learners´ motivation 

Vetenskaplig 

artikel 

Kina 2014 

     

Murtono  Cooperative Learning Model toward a 

Readning Comprehension on the 

Elementary School 

Vetenskaplig 

artikel 

Indonesien 2015 

     

Rojas-Drummond, S 

Hernádez, G, Vélez, M 

& Villagrán, G. 

Cooperative learning and the 

appropriation of Procedural knowledge 

by primary school children. 

Vetenskaplig 

artikel 

Mexico 1997 

     

Rojas-Drummon, S & 

Mazón, N. 

Developing readning comprehension 

through collaborative learning. 

Vetenskaplig 

artikel 

Mexico 2014 

     

Roger, T & Johnson, D An overview of cooperative learning Vetenskaplig 

artikel  

USA 2009 

     

Janette K. Klinger & 

Sharon Vaughn. 

Promoting reading comprehension, 

content learning, and english acquisition 

though Collaborative Strategic Readning. 

 

Vetenskaplig 

artikel 

USA 1999 

     

Robert J.Stevens & 

Robert E. Slavin. 

Effects of a Cooperative Learning 

Approach in readning and writing on 

Academically Handicapped students 
 

Vetenskaplig 

artikel 

USA 1995 
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5. Resultat 

I detta avsnitt kommer litteraturstudiens resultat att presenteras, resultatet är baserat på de 

forskningsartiklarna som granskats. För att göra resultatet lätt att tyda och intressant är 

avsnittet indelat i fyra olika huvudrubriker som valts ut i samband med syfte och 

frågeställning. Resultatet inleds med huvudrubriken Kooperativt lärande – ett arbetssätt som 

möjliggör lärande (5.1). Därefter Möjligheter med kooperativt lärande i 

läsförståelseundervisningen (5.2), Faktorer som påverkar kooperativt lärande negativt i 

klassrummet (5.3) följt av samspel och interaktion (5.4) 

5.1 Kooperativt lärande- ett arbetssätt som möjliggör lärande  

Att använda sig av kooperativt lärande som ett arbetssätt i klassrummet bidrar till ökad 

interaktion mellan elever samt främjar elevers sociala färdigheter. I kooperativa grupper skapas 

en social laganda mellan eleverna. Genom samverkan mellan eleverna stärker det även deras 

samarbetsförmåga (Rojas-Drummond & Mazón, 2014, s. 153). Ett ökat samarbete i en grupp 

med elever som arbetar med kooperativt lärande är en gruppering där alla i gruppen inte måste 

vara på samma nivå. I studien genomförd av Erlidawati (2018, s. 159) jämför han undervisning 

i läsförståelse med hjälp av kooperativt lärande och helklassundervisning. Studien visar att 

elever som arbetar med kooperativt lärande uppmuntrar och stödjer varandra mer än i 

helklassundervisnings. Med hjälp av att eleverna stödjs och uppmuntras av varandra ökar även 

deras kognitiva förmågor. Genom att eleverna arbetar i par/grupper kan de träna på att läsa 

högt och de andra lyssnar, diskutera texten, skriva om texten de har läst och återberätta. 

Slutsatsen av denna studie (Erlidawati, 2018, s. 159) bekräftade också att eleverna får 

uppmuntran och stöd av gruppmedlemmarna och bättre kommunikation vilket leder till att 

eleverna tillsammans gör gruppen mer intresserade. Detta leder till bättre kunskap inom 

läsförståelse. Eleverna presterade högre resultat genom att använda kooperativt lärande än 

helklassundervisning i studien. Trots detta använder enligt Erlidawati (2018, s. 153) de flesta 

lärarna fortfarande sig av helklassundervisning i klassrummet. 

 I artikeln skriven av Klinger och Vaughn (1999, s. 743) framhävs de roller som utgör en stor 

del av kooperativt lärande i grupper. En av lärarna som utförde studien började använda 

rollerna i sin undervisning. Klinger och Vaughn (1999, s. 743) presenterar fem stycken olika 

roller som kan förekomma i ett kooperativt lärande. Leader, i denna roll leder gruppen och 

säger vad som ska läsas och vilken strategi som ska tillämpas. Clunk expert, håller koll på att 

gruppen följer de steg som anvisas i instruktionerna av arbetet. Denna roll försöker även 
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klargöra svåra ord och meningar. Gist expert, denna roll har ett ansvar över att gruppen håller 

sig till arbetets ämne. Hen kan ge direktiv till gruppen att läsa titel, kolla på bilder och tänka 

på vad som de har lärt sig av detta för att kvarstå vid ämnet så gruppen inte tappar tråden. 

Annoucer, denna roll har ett ansvar över att alla medlemmar i gruppen ska få framföra deras 

tankar samt att alla i gruppen kommer till tals. Encourager, engagerar sig i gruppen för att ge 

feedback. Denna roll söker efter beteenden att berömma. Även denna roll som utvärderar hur 

gruppen har arbetat och ger förslag på hur dem ska utvecklas till nästa tillfälle. Resultatet i 

studien visade att eleverna kunde implementera dessa roller i grupperna och lära av varandra 

med hjälp av modellering från äldre elever första gången det användes (Klinger & Vaughn, 

1999, s. 746). 

 

5.2 Möjligheter med kooperativt lärande i läsförståelseundervisning  

I studien som gjordes av Rojas-Drummond, Hernández, Vélez och Villagrán (1997, s. 56) 

framkom att eleverna som var med i experimentgruppen där kooperativt lärande användes som 

arbetssätt visade resultatet att eleverna presterade bättre än gruppen som inte använde det. 

Under studien visade det sig att eleverna i kooperativt lärande-grupper uppnådde högre 

utvecklade strategier för sammanhållning och struktur. Författarna menar att eleverna deltar 

aktivt och bidrar mer till en gemensam struktur där de tillsammans diskuterar och bearbetar 

texter. Eleverna får en privilegierande roll i gruppen där de uppmuntras att gå från en entydig 

inställning till en dialogisk inställning. Detta medför att eleverna går till aktiv samverkan 

mellan läsarens röst och texten, det resulterar i att det blir en dialog mellan eleverna Rojas-

Drummond et al. (1997, s. 56).  

Genom att läsa i par menar Stevens och Slavin (1995, s. 244) att elever övar på att avkoda ord 

till skiftande sammanhang. Elever hör ord i varierande sammanhang i olika texter och kan 

därför lära sig vad orden betyder i olika slags böjningar. Målet med att läsa i kooperativa 

grupper kan ge en större positiv effekt på elevers läsförståelse än om eleverna hade suttit var 

för sig och läst texterna tyst. Detta ger eleverna möjlighet att utveckla avkodning, bra flyt i sin 

läsning samt en ökad läsförståelse menar Stevens och Slavin (1995, s. 244). Fielding och 

Pearson (1994, s. 85) uppmärksammar även vikten av att ge eleverna möjlighet till samarbete 

inom undervisningen av läsförståelse. Däremot påpekar författarna att forskning även visat på 

andra strategier inom läsförståelseundervisningen har vart framgångsrika. Använda 

bakgrundskunskap för att kunna göra inferenser i texten, förstå huvudidén i texten, kunna 
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identifiera vad som behövs veta för att kunna svara på en fråga samt förstå olika textstrukturer 

är några tillvägagångssätt som har påvisats vara framgångsrika Fielding och Pearson (1994, s. 

65).  

Information som kommer från text kan vara ganska komplicerade, allt ifrån vad begrepp 

betyder till vad texten menar men inte står skrivet Kirby (2007, s.3).  Kirby (2007) menar att 

arbetsminnet inte arbetar med texten om det inte finns en förståelse för vad texten handlar eller 

vad de olika begreppen betyder. När igenkänningen sker automatiskt finns det en större chans 

att högre nivåer av förståelse uppnås Kirby (2007, s.4). Stevens och Slavin (1995, S. 247) 

betonar att läraren bör blanda alla elever i klassen när de kooperativa grupperna bildas. Blandar 

läraren en grupp med olika individer som har olika svårigheter kan de enligt Stevens & Slavin 

(1995, s. 247) lära av varandra och utvecklas tillsammans. De menar att alla kan lära sig något 

av alla vilket är en fördel med kooperativt lärande. Kirby (2007, s. 6) pekar på vikten av att 

börja med läsförståelse i tidiga åldrar. Författarna betonar att om lärarna väntar med att 

undervisa i läsförståelse kan detta bli ett högrisktagande. Detta leder till att eleverna får det 

svårare i äldre åldrar. 

5.3 Faktorer som påverkar kooperativt lärandet negativt i klassrummet 

Lärare som arbetar med kooperativt lärande behöver bygga upp en förståelse för vilka faktorer 

som resulterar i lyckad respektive misslyckade grupparbete inom kooperativt lärande. Faktorer 

som påverkar integreringen av kooperativt lärande i läsförståelseundervisningen anses vara 

skolors tillgång till resurserna som krävs för en gynnsam arbetsmiljö. Otympliga 

klassrumsmöbler, gruppstorlek, elevers relation till disciplin, lärarens undervisningsmetoder, 

gruppdynamik och resursbrist var de negativa faktorer som uppmärksammades i studien 

Najmonnisa & Saad (2017, s. 10).   

Forslund (2008 s. 133) beskriver hur viktigt det är med rätt miljö i ett klassrum. Ett klassrum 

där det finns lärandemål, tankar samt ett förtroende om eleverna och dess förmåga till att 

utveckla ett lärande. Forslund (2008, s. 133) menar att klassrummet är den plats där eleverna 

ska finna en tillit samt en inre motivation till att utveckla lärande själva och i en gemenskap.  I 

detta rum ska det även finnas en positiv känsla samt ett lärande genom support och uppmuntran. 

Hur eleverna förhåller sig till varandra är även en viktig faktor att förhålla sig till. Eleverna 

påverkar varandra och desto mer de ägnar uppmärksamhet åt varandra ju mer kommer de arbeta 

hårdare för att alla i gruppen ska nå lärandemålet (Roger & Johnson 2009, s. 21).  
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Klinger och Vaughn (1999, s. 743) lyfter även fram vikten av den sociala förmågan hos elever 

för att kunna arbeta med kooperativt lärande. Elever som inte bemästrar detta behöver erhålla 

denna förmåga för att kunna arbeta i kooperativt lärande. Roger och Johnsson (2009, s. 21) 

framhäver även vikten av social kompentens, självkänsla och psykisk hälsa. Elever som mår 

bra psykiskt arbetar bättre tillsammans med andra för att uppnå gemensamma lärandemål. Det 

krävs gemensamma insatser för detta av både lärare och elever. Samordning, effektiv 

kommunikation, ledarskap och konflikthantering är viktiga beståndsdelar för att kooperativt 

lärande ska fungera menar Roger och Johnsson (2009, s. 21).  

 

5.4 Samspel och interaktion  

I studien av Ning och Hornby (2014, s. 111) poängteras vikten av interaktionen mellan eleverna 

i den kooperativa gruppen. Interaktionen förstärks eftersom de sociala färdigheterna hela tiden 

är aktiva. I en kooperativ grupp strävas det efter att skapa en grupp där lärandet är i fokus och 

där varje elev har en tydlig roll i gruppen. Arbetet är upplagt genom att uppgiften ska vara svår 

att genomföra individuellt och därför ska gruppen behöva arbeta tillsammans för att nå målet. 

I denna grupp skapas en kollektiv motivation som gör att eleverna behöver stödja varandra i 

arbetet samtidigt som de behöver maximera sin egen ansträngning (Ning & Hornby, 2014, s. 

111). I diskussioner med klasskompisar i kooperativa grupper ökar inte bara interaktionen 

mellan eleverna utan även förmågor relaterade till det muntliga och deras läskunnighet visar 

studien gjord av Rojas-Drummond & Mazón, (2014, s. 153).  

Kooperativt lärande bygger på en inlärningsmodell inom läsförståelse som ska vara aktiv, 

kreativ, effektiv och rolig för eleverna. Denna inlärningsmodell är utvecklad särskilt för 

grundskoleelever för att det ska ge motivation som sprids mellan gruppmedlemmarna och där 

lärande ska vara roligt, upprepande och passa allas behov (Murtono, 2015, s. 1). Genom att 

elever sprider motivation mellan gruppmedlemmarna leder det även till att varje elev 

maximerar sin egen ansträngning.  Detta leder till som Murtono  (2015) påpekar i sin studie att 

elever som har deltagit i kooperativt lärande har fått en bättre språklogikförmåga som påverkar 

läsningen positivt Murtono (2015, s.214). 

 

Sapon-Shevin, Ayres och Duncan (2009, s. 14) belyser även vikten av lärarnas engagemang att 

arbeta tillsammans för att kunna skapa ett samarbete inom verksamheten. För att uppnå det 



   
 

 14 

krävs god moral, öppen kommunikation och ömsesidiga relationer. Ett djuptänkt och 

meningsfullt innehåll i kooperativt lärande är avgörande för elevers framgång. Genom att skapa 

en samarbetande och inkluderande grupp av elever kommer deras acceptans och framgång i 

den allmänna utbildningsmiljön förbättras kraftigt (Sapon-Shevin, Ayres och Duncan 2009, s. 

14).  

 

6.Diskussion 

I diskussionsavsnittet presenteras och diskuteras informationssökningen under rubriken 

metoddiskussion. Resultatet av studien diskuteras i relation till syfte och frågeställningar och 

hur resultatet kan relateras till yrkesverksamheten under rubriken resultatdiskussion.  

Studentlitteratur från biblioteket har betraktats som användbar eftersom de behandlar 

ämnesområdet som uppsatsen presenterar, exempelvis: läsförståelse i teori och praktik (Kagan 

& Stenlev, 2017) samt Aktiv läskraft (Westlund, 2017). Vi valde att använda oss av olika 

litteratur under rubriken teori för att få en välutvecklad bild av Vygotskiljs sociokulturella 

perspektiv. Flera olika tolkningar som exempelvis: Samarbetsstrukturer för elevaktiv 

undervisning (Bråten, 2013) och Lärande i praktiken (Säljö, 2014).  

 

6.1 Metoddiskussion 

Informationssökningen var till en början problematisk eftersom det var svårt att hitta artiklar 

som var skrivna för åldersgruppen som studien berörde. Fokus var till en början riktat på studier 

som undersökts på lågstadieelever i åldrarna 6–9 år.  Eftersom vi utbildar oss till lågstadielärare 

letar vi automatiskt efter forskning som påverkar vår åldersgrupp på eleverna. Eftersom olika 

länder har olika skolsystem var det svårt att hitta internationell forskning för svenska lågstadiets 

åldersgrupp. Detta ledde till ett fåtal relevanta träffar och gav inte en bredare insyn i ämnet och 

svar på syfte och frågeställningar. Sökningen påträffade få svenska forskare vilket resulterade 

i att vi fick vända oss till internationella studier. Detta ledde till att vi använde databasen ERIC 

och enbart engelska sökord. En styrka av att använda globala studier är att vi får en bredare syn 

på hur internationella forskare arbetar med kooperativt lärande och relationen till läsförståelse. 

Eftersom ett fåtal relevanta studier hittades valde vi att bredda vår åldersgrupp i sökningarna 
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till åldrarna 6–12 år. Detta kunde ses som en svaghet till en början av arbetet eftersom avsikten 

var att rikta sig till lågstadieelever.  

Under arbetets gång har det visat sig att bredda sökningarna inte behövde ses som en nackdel 

utan som en berikande erfarenhet för oss blivande lågstadielärare eftersom det är viktigt med 

helhetssyn på elevers lärande. En helhetssyn innebär att läraren även behöver tänka på vad 

eleverna behöver ha för grund i lärandet för kommande årskurser. Det upptäcktes snart att 

studierna var från 1990-talet och framåt. Det kan ses som en nackdel att använda sig av men 

nyare forskning har stärkt den äldre forskningen. Detta gjorde att vi valde att använda oss av 

studier med blandade årtal för att få en bredare syn på forskningen.  

Våra egna positiva erfarenheter av kooperativt lärande kan ha påverkat arbetet till att använda 

det material som fokuserat på att använda kooperativt lärande och inte enskilt arbete av 

eleverna. Genom att hitta mer material om enskilt arbete och helklassundervisningens inverkan 

hade mer åldersrelaterade studier till åldrarna 6–9 år kunnat användas och jämföras med den 

forskningen kring kooperativt lärande till åldrarna 6–12 år. Material som inte jämförde 

helklassundervisning och enskilt arbete med kooperativt lärande var irrelevant för vår studie 

vilket var en anledning till att detta material inte användes. Det mesta av materialet är 

internationellt och visar samstämmighet med övriga internationella studier, vilket kan ses som 

en styrka i arbetet. En annan styrka i arbetet är att materialet från 1990-talet är i samma riktning 

som den nyare forskning från 2000-talet där det visar samma resultat i relationen mellan 

kooperativt lärande och utvecklingen i läsförståelse.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i vår studie visar bland annat att elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av 

kooperativt lärande. Styrdokument (Skolverket, 2019, s. 2) skriver att “undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet”. Vi ska även skapa lärsituationer för eleverna där de får möjlighet att träna sig i 

att “ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra”. Detta är en central del i det kooperativa lärandet. Som lärare behöver 

man ha ett kritiskt förhållningssätt och reflektera över både syftet och nyttan med det man tar 

till i sin undervisning. Det är av stor vikt att läraren vet hur och varför kooperativt lärande ska 

användas för att effektiv inlärning i läsförståelse ska ske. Att eleverna tillsammans efter de fyra 

grundprinciperna utgör ett lärande utvecklar dem deras strategier för en god läsförståelse. I 
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samband med detta utvecklas också elevernas samspel tillsammans med andra samt 

medvetandegör deras roller i gruppen. Varje elev utgör en viktig roll i gruppen och i gemenskap 

med de andra medlemmarna ska de anstränga sig att nå målet med arbetet. Detta är något som 

inte endast kan förbättra deras resultat i läsutvecklingen utan något som även utvecklar deras 

sociala förmågor både i skolan och utför skolans arena.  

 

6.2.1 Kooperativt lärande- ett arbetssätt som möjliggör lärande 

Litteraturstudien visar ett tydligt resultat angående kooperativt lärande som arbetssätt i 

klassrummet. Resultatet visade positivt på användningen av kooperativt lärande som arbetssätt 

för elevers läsutveckling. Kooperativt lärande bidrar till en ökad interaktion mellan elever samt 

gynnar deras sociala färdigheter. Enligt Skolverket (2019, s. 3) ska alla elever få möjlighet att 

utveckla sin förmåga både självständigt och tillsammans med andra. Detta är en central del i 

kooperativt lärande. Undervisningen ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna till att aktivt delta i samhället (Skolverket, 2019, s. 3). Eleverna får genom 

kooperativt lärande en social laganda i gruppen vilket gör att det stärker gruppens 

samarbetsförmåga. Genom att eleverna skapar en bättre samarbetsförmåga i grupperna tror vi 

att det är en bra grund inför aktivt deltagande i samhället. Kooperativt lärande i 

läsförståelseundervisningen utvecklar elevers kunskaper, vilket även förespråkas av det 

sociokulturella perspektivet där gemensamt arbete ses som en viktig byggsten för att utveckla 

lärandet.  

Att kooperativt lärande påverkar resultat inom läsförståelse var något som Erlidawati (2018, s. 

159) kom fram till i sin studie. Studien visade på att undervisning som skett med kooperativt 

lärande visade bättre resultat i läsförståelse än i enskild och helklassundervisning. Dock lyfter 

dem fram att de flesta lärarna ändå använder sig av enskild och helklassundervisning i 

klassrummet. Detta är något vi som blivande lärare anser bör uppmärksammas. Som lärare 

behöver vi kunskap om nya arbetssätt som finns att tillgå i praktiken. Det krävs dock att denna 

process sker inom hela skolväsendet, för det är inte lätt för den enskilde läraren att hitta tiden 

till kompetensutveckling. Denna satsning tror vi skulle vara betydelsefull för att skapa en 

utvecklande skolmiljö för alla elever i grundskolan. Det är önskvärt att kommande blivande 

lärare kommer ha en bredare kompetens inom kooperativt lärande som arbetssätt. För att få det 

krävs det en satsning på rätt resurser för att kunna applicera denna metod i undervisningssyfte.  
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6.2.2 Möjligheter med kooperativt lärande i läsförståelseundervisning 

Av de resultat som har framkommit visar det på ökade resultat hos elever inom läsförståelse. 

Enligt kursplanen i Svenska (Skolverket, 2019, s. 257) ska elever få utveckla förmågan att 

bearbeta, enskilt och tillsammans med andra. Detta är även något Fielding och Pearson (1994, 

s. 85) studie visade resulterade i. Enligt deras studie uppmärksammar de vikten av att ge 

eleverna möjlighet att få arbeta tillsammans men de lyfter även fram att andra strategier inom 

läsförståelse har varit framgångsrika.  

Alla elever ska få möjligheten att jobba tillsammans med andra är något vi anser viktigt. 

Däremot finns det elever som det tar längre tid att utvecklas för att kunna arbeta tillsammans 

med andra i klassen. Elever behöver träna på att behärska gemensamt arbete. Detta är något 

som motsätter Stevens och Slavin (1995. S. 247) studie om gemensamt arbete. Stevens och 

Slavin studie visade på att läraren bör blanda olika individer och olika svårigheter i grupperna. 

Eleverna kan lära och utvecklas tillsammans, då alla kan lära av varandra. För att ingen i 

gruppen ska uteslutas måste läraren vara uppmärksam på hur eleverna tar sig an uppgifterna. 

Rojas-Drummond, Hernández, Vélez och Villagrán (1997, s. 56) hävdar att eleverna i 

kooperativa lärande-grupper får en privilegierande roll som resulterar i goda diskussioner som 

utvecklar lärandet. När eleverna känner ansvarighet för att gruppen ska lyckas tror vi att det 

leder till ett utvecklat lärande i gruppen. Stevens och Slavin (1995, s. 244) uppmärksammar 

vikten över att ge eleverna möjlighet till att arbeta med läsförståelse tillsammans.  

Genom att arbeta med kooperativt lärande hör gruppmedlemmarna ord och texter i olika 

sammanhang och lästa för varandra, detta ger dem möjlighet till att utveckla deras avkodning, 

flyt i sin läsning samt får en ökad läsförståelse. Stevens och Slavin (1995, s. 244) poängterar 

betydelsen av gemensam högläsning vilket vi tror är av stor vikt eftersom eleverna går då in i 

en dialog om textens innehåll och uppbyggnad vilket bidrar till ett utvecklat lärande. Detta 

påpekar även Fielding och Pearson (1994, s. 65), de menar att använda sig av sin av 

bakgrundskunskap gör det lättare för eleven att förstå texten. Resultatet i denna litteraturstudie 

visar att samarbete mellan elever i läsförståelseundervisning gynnar lärandet eftersom de 

tillsammans kan diskutera textens innehåll utifrån olika bakgrundskunskaper från varje elev i 

gruppen. Eleverna kan hjälpa varandra till att alla ska förstå vad textens innehåll betyder. Alla 

elever kan ha olika bakgrundskunskap och på så sätt bidra till ett bredare lärande i gruppen.  
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6.2.3 Faktorer som påverkar kooperativt lärande i klassrummet  

Användandet av kooperativt lärande i läsförståelseundervisning har fått större framträdande i 

undervisningen de senaste 20–30 åren. Detta visar den forskning som finns då det finns få 

studier kring kooperativt lärande tidigare än 1990-talet. Trots att användningen av kooperativt 

lärande ökar inom skolan, anser vi att det krävs att lärare noggrant planerar sin undervisning 

med tydliga syften och mål. För att kunna bedriva kooperativt lärande i undervisningen är det 

nödvändigt att skolorna har tillgång till de resurserna som krävs. Om kooperativt lärande ska 

vara en del av undervisningen behöver läraren ha kunskaper i hur och när det fungerar bäst vad 

gäller tillgången till resurser för att tillgå arbetssättet.  

Skolverket (2019, s. 7) tar upp att “eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra”. Kooperativt 

lärande ger eleverna stor möjlighet till att utvecklas tillsammans med andra. Forslund (2008, s. 

133) redogör även för hur grundläggande ett klassrumsklimat är. Det betonar att eleverna 

behöver känna en trygghet i klassrummet för att kunna utveckla ett lärande. Trygghet i de 

kooperativa grupperna bidrar till ett mer utvecklat lärande och en positiv känsla. När grupperna 

känner sig trygga ägnar eleverna mer uppmärksamhet emot lärandet snarare än gruppens 

sammanhållning. Gruppens samanhållning är första steget innan eleverna utvecklar ett lärande. 

Under våra VFU:er har vi stött på undervisning som är väl planerat och har ett tydligt syfte 

som visat på ett större engagemang från eleverna. Undervisning där momenten inte är lika väl 

planerade och det inte finns ett tydligt syfte har visat på motsatt effekt där elever påverkats på 

ett negativt och stressigt sätt. Därför kommer vårt framtida utförande av undervisning vara av 

stor vikt. Roger, T och Johnson, D (1994, s. 21) bekräftar vikten av en positiv känsla av support 

och uppmuntran av alla i gruppen för att tillsammans uppnå målet med undervisningen. Klinger 

& Vaughn (1999, s. 743) fastställer att den sociala förmågan är något eleverna behöver erhålla 

för att kunna arbeta gynnsamt med kooperativt lärande. Den sociala förmågan är en viktig 

beståndsdel även utanför skolan i det sociala livet.  

 

6.2.4 Samspel och interaktion 

Samspel och interaktion är en viktig faktor i den sociokulturella teorin som bygger på att det 

sociala sammanhanget bidrar till utveckling och lärande. Genom att eleverna tar initiativ till 

samarbete och att läraren motiverar eleverna till detta lär de sig av varandra och utvecklar sina 

kognitiva färdigheter Sapon-Shevin, Ayres och Duncan (2009, s. 14). Kooperativt lärande ger 
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möjligheten till lärande för alla i gruppen. Elever med svårigheter kan lyssna på de 

högpresterande elevernas förklaringar parallellt med att de högpresterande eleverna utvecklar 

sin förmåga genom att förklara. På detta sätt utvecklas lärandet hos alla elever i en kooperativ 

grupp.  

Aktiv, kreativ, effektiv och rolig undervisning är fyra viktiga beståndsdelar inom kooperativt 

lärande. Finns dessa fyra inslag med i undervisningen kan det leda till ökad motivation hos 

eleverna som sprids mellan gruppmedlemmarna och lärandet ses som roligt. Detta kan 

exempelvis ske genom enkla former av textbearbetning tillsammans med andra (Skolverket, 

2019, s. 257). Ning och Hornby (2014, s. 111) understryker vikten av interaktionen i den 

kooperativa gruppen. Detta är något som är värdefullt både i skolan men även utanför skolan. 

Kagan och Stenlev (2017, s. 29) framlägger att lärare som arbetar med kooperativt lärande i 

klasser med sociala problem visar sig vara tveksamma till att implementera metoden. Detta 

visar på vikten av elevernas sociala kompentens och kommunikationsförmåga. I arbetssättet 

kooperativt lärande blir elever tvungna att kommunicera och diskutera tillsammans med 

klasskamraterna och utmanas och utvecklas i sina sociala förmågor (Fohlin et al. 2017, s.57).  

 

Kooperativt lärande är ett arbetssätt där elever får utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. 

Eleverna får göra framsteg i lärandet och övervinna sociala svårigheter tillsammans med andra. 

Detta kan visa sig tydligt i ett kooperativt lärande, eleverna utsätts för ett sammanhang där 

respekt och hänsyn är grundläggande. Det sociokulturella perspektivet beskrev Vygotskilj 

(1999, s. 20–21) att läraren ska anpassa och samordna den miljö som skulle vara fördelaktig 

samt social för eleverna att utvecklas i.  

Utifrån våra studier har vi sett att lärarens roll är grundläggande för att kooperativt lärande ska 

vara genomförbart på ett gynnsamt sätt. Samspel och interaktion är lika viktigt mellan eleverna 

som mellan lärarna. Lärarna i verksamheten behöver ha en god moral, öppen kommunaktion 

och ömsesidiga relationer för att kooperativt lärande ska vara ett fördelaktigt arbetssätt. Lärare 

som inte ägnar sig åt en god kommunaktion minskar möjligheterna för en god undervisning 

inom kooperativt lärande. Studien visar hur grundläggande lärarens kunskap inom kooperativt 

lärande är. För kooperativt lärande krävs det ett tydligt samspel mellan eleverna. Genom att 

lärarna i verksamheten har gott samspel och interaktion mellan varandra kan de tillsammans 

utöva kooperativt lärande på ett gynnsamt sätt (Sapon-Shevin, Ayres och Duncan (2009, s. 14).  
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6.2.5 Vidare forskningsfrågor 

Vidare forskning inom användandet av kooperativt lärande i skolväsendet och undervisning 

anser vi vara viktigt. Vi kommer därför fortsätta inom detta ämne på kommande 

examensarbeten. Ett område inom detta vi kan tänka oss fortsätta med är att grunda forskning 

på elevers uppfattning av kooperativt lärande i undervisningen. Exempel på forskningsfrågor 

utifrån elevens synvinkel är: Hur upplever eleverna det är att arbeta kooperativt för att nå vissa 

mål inom skolan? Hur uppfattar elever kooperativt lärande med svårigheter i det sociala 

samspelet? Vidare forskning som skulle även kunna undersökas är hur kooperativt lärande 

uppfattas ur ett lärarperspektiv. Området kring hur resurser och utbildning inom kooperativt 

lärande genomförs. Hur lämpar sig kooperativt lärande i klassrummet? Hur ser skolledningen 

på resurser och utbildningar till lärare om kooperativt lärande ut? Dessa områden känns 

relevanta att forska vidare om då mycket av den litteratur vi läst riktar sig mot elever och lärare 

med kompentens till att utföra kooperativt lärande i klassrummet. Litteraturen riktar sig mindre 

på lärare med mindre kompentens om kooperativt lärande samt de elever som saknar sociala 

färdigheter som krävs för ett fungerade kooperativt lärande i klassrummet. Vidare forskning 

kan utföras på olika sätt. Ur elevperspektiv är det mer lämpligt att använda intervjuer och 

observationer medan ett lärarperspektiv kan intervjuer, observationer och enkäter användas.  
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Bilaga 
 

Författare, 
Titel, 
Tidsskrift, 
Publikatons
år 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamli
ng 

Land 

Studiens 
teoretiska 
utgångspunk
t/ 

ram 

Resultat Övrigt  

The Role of 

Cooperative 

Learning 

Method in 

Teaching of 

Science 

Subject at 

Elementary 

School Level: 

An 

Experimental 

Study. 
Najmonnisa & 

Ismail Saad. 

2017.  
  

Effekterna av 
kooperativt 
lärande, finns 
det några 
utmaningar med 
det inom ämnet 
språk.  

Kvantitativ 
studie, en 
studie som 
varade i 13 
veckor. En 
grupp använde 
KL, den andra 
gruppen 
traditionellt 
arbetssätt. 
 
Land: Pakistan.   

Ett pakistanskt 
klassrum där 
de 
implementerad
e KL och mätte 
resultatet med 
en grupp som 
arbete med 
traditionell 
undervisning.  

Dataanalysen 
resulterade i 
att KL-gruppen 
presterade 
med mycket 
bättre resultat 
än T-
undervisningen
. Några 
utmaningar 
var: lärarens 
tro, 
klassrumsmöbl
er, resursbrist.  

  

Developing 

reading 

comprehensio

n through 

collaborative 

learning.  
Sylvia Rojas- 

Frummond & 

Nancy Mazón. 

2014.  
  

Främjandet av 
läsförståelse 
med Learning 
Together.  

 En klass i 2 
olika skolor 
som jämfördes 
med varandra. 
Ena var 
experimentell 
och deltog i LT-
undervisning 
och andra 
klassen 
arbetade med 
traditionell 
undervisning. 
Före och efter 
test.    
 
Land: México  
 

Om LT främjar 
läsförståelse 
och på vilket 
sätt främjar det 
det isåfall?  

Eleverna som 
deltog i 
experimentet 
visa bättre 
resultat i deras 
texter och 
slutsatser än 
eleverna som 
inte använde 
sig av LT. 
Eleverna visade 
bättre resultat i 
integrerade 
och 
organiserade 
sammanfattnin
gar, texterna 
hade bättre 
sammanhang 
och 
inkluderade 
användningen 
av olika 
språkliga 
markörer.   

11-12 åriga 
barn.  

Cooperative 
learning and 
the 
appropriation 
of procedural 
knowledge by 

Utvecklingen av 
läsförståelse med 
hjälp av 
kooperativt 
lärande.  

Två olika 
grupper som 
jämfördes för 
deras 
förståelse av 
berättande och 

En 
experimentgru
pp som 
jämfördes med 
en 
kontrollgrupp 
som utfördes 

Experimentgru
ppen visade en 
markant 
utveckling för 
att hantera 
texter jämfört 
med 

9-åringar. 
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primary school 
children. 
Sylvia Rojas-
Drummond, 
Gerardo 
Hernández, 
Maricela Vélez 
& Gabina 
Villagrán. 
 1997. 

 
  

förklarande 
texter.  
Land: México  

på 9-åriga barn 
där 
experimentgru
ppen 
arbetande med 
kooperativt 
lärande och 
kontrollgruppe
n arbetade 
med vanliga 
klassrumsaktivi
teter.  

kontrollgruppe
n. Strategierna 
av KL gav inte 
samma resultat 
av 
kontrollgruppe
n som inte 
använde sig av 
KL-strategierna.  

The effect of 
Cooperative 
Integrated 
readning and 
composition 
on readning 
comprehensio
n of IAIN 
Lhokeseumaw
e, Indonesia.  
  
Erlidawati & 
Syarfuni.  
2018.  

Syftet är att 
undersöka 
effekterna av 
undervisningen 
av läsförståelse 
av kooperativt 
lärande 
arbetssätt.  

Slumpmässiga 
grupper, ena 
gruppen 31 
elever, andra 
gruppen 32 
elever.  
 
Land: 
Indonesien  

Med hjälp av 
ett test varva 
en grupp var 
experimentgru
pp och 
användes sig av 
KL.  

Eleverna som 
arbete med KL 
arbetssätt 
visade sig vara 
effektivare för 
att förbättra 
elevers 
läsförståelse.  

Åk.3 elever.  

Promoting 
reading 
comprehensio
n, content 
learning, and 
english 
acquisition 
though 
Collaborative 
Strategic 
Readning. 
  
Janette K. 
Klinger & 
Sharon 
Vaughn. 1999. 

En grupp av 
lärare som 
testar 
Collaborative 
Strategic 
Readning och 
förklara vilka 
möjligheter och 
effekter detta 
kan ge eleverna 
i klassrummet. 

En grupp lärare 
från Florida, 
Texas & 
Kalifornien har 
arbetat med 
CSR i 
klassrummet 
och förklarar 
dess 
tillvägagångssä
tt med stöd av 
forskning.  
  
Land: USA 

Urvalet var 
hela klasser.  

Med stöd av 
forskning 
visade de på 
olika aktiviteter 
att följa upp 
eleverna med, 
hur det hade 
arbetat och 
vilka effekter 
det gav.  

10-11 åringar.  

Effects of a 
Cooperative 
Learning 
Approach in 
readning and 
writing on 
Academically 
Handicapped 
students 
  
Robert 
J.Stevens & 
Robert E. 
Slavin. 1995.  

Syftet är att på 
lång sikt se 
effekterna av 
kooperativt 
lärande för 
elever med 
handikapp och 
icke handikapp.  

635 elever vid 3 
grundskolor 
med CRIC-
modellen 
jämfördes med 
664 elever vid 
matchande 
skolor som 
använde 
traditionell 
undervisning.  
  
Land: USA  

Utgångspunkte
n med denna 
studie var att 
jämföra dessa 
skolor och se 
resultatskillnad 
på att använda 
de olika 
strategierna.  

Resultatet 
visade sig att 
eleverna som 
hade fått 
använda KL 
som arbetssätt 
presterade 
betydligt bättre 
i alla åldrar. Det 
fanns ingen 
skillnad på 
inställningen 
hos eleverna 
till arbetet. 

Åk.2-åk.6 



   
 

 27 

Eleverna med 
handikapp 
visade på 
bättre resultat.  

 Elevers 
tillvägagångss
ätt vid 
grupparbete- 
om 
ambitionsnivå
n och 
interaktionsm
önster i 
samarbetssitu
ationer.  
 
K. Forslund 
Frykedal. 
 2008. 

 Syftet med 
studien är att 
öka kunskapen 
och förståelse 
om grupparbete 
samt hur man 
kan använda 
grupparbete i 
skolan. 

Intervjuer, 
observationer 
och läsning av 
specifik 
litteratur. 
 
Land: Sverige 

 
Utgångspunkte
n med denna 
studie är att 
belysa 
användningen 
av grupparbete 
i skolan, på 
vilket sätt det 
används, vikten 
av grupparbete 
och 
definitionen av 
grupparbete.  

 Resultatet 
visade på att 
det krävs 
tydliga mål, 
kunskap hos 
läraren, 
förtroende 
mellan 
eleverna,  

 Karin följde 
400 elever i 
fem år, fråm Åk 
4 till åk 9.  

The impact of 
cooperative  
learning on  
tertiary EFL  
learners´ 
motivation.  
 
Huiping, Ning 
& Garry 
Hornby. 2014.  

 Syftet med 
studien var att 
undersöka 
effekterna av 
kooperativt 
lärande och 
elevers 
motivation.  

 Två 
slumpmässigt 
utvalda klasser 
genomförde 
före och efter 
test för att 
jämföra 
kooperativt 
lärande med 
helklassundervi
sning. 
 
 
Land: Kina  

 Sex stycken 
aspekter av 
inlärningsmotiv
ation mättes: 
inre 
motivation, 
integrerad 
reglering, 
identifierad 
reglering, 
inledd 
reglering, 
extern 
reglering och 
motivation. 

 Resultatet i 
studien gav att 
det finns 
skillnader 
mellan 
kooperativt 
lärande och 
helklassundervi
sning. Den inre 
motivationen 
ökade genom 
att använda 
kooperativt 
lärande. Men 
visade inte på 
några andra 
skillnader vad 
gäller 
motivation. 

  

 An over view 
of cooperative 
lerning  
Roger T & 
David W. 
Johnson  
2009. 

 Syftet med 
denna studie var 
att belysa olika 
samarbetsstrukt
urer elever kan 
ha vid 
kooperativt 
lärande.  

 En 
litteraturstudie 
om hur elever 
integrerar med 
varandra och 
hur det kan 
utspela sig i 
användandet 
av kooperativt 
lärande.  
 
Land: USA  

 Finns tre 
tydliga 
interaktionsmö
nster som är 
mest 
dominerande, 
konkurrens 
mellan elever, 
individuellt 
arbete och 
samarbete 
tillsammans. 
Dessa tre 
belyses genom 
denna studie.  

 Resultatet 
visade på att 
kooperativt 
lärande är ett 
effektivt 
arbetssätt men 
krävs att lärare 
samarbetar 
med varandra 
för att skapa 
ett mer 
inkluderande 
samhälle i 
klassrummet.  

  

 Reading 
Comprehensio
n: Its Nature 

 Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 

 En 
litteraturstudie 
på ny forskning 

 
Utgångspunkte
n för denna 

 Resultatet 
visade att 
lärare måste 
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and 
Development 
John R. Kirby. 
 2007. 

ny forskning om 
läsförståelse, 
vad är det? Vilka 
faktorer 
påverkar? Vem 
är de dåliga? 

om 
läsutvecklingen 
på elever med 
svårigheter. 
 
Land: Kanada 

studie är 1.vad 
är 
läsförståelse? 
2. vilka faktorer 
bidrar till 
utvecklingen av 
läsförståelse?3. 
Vem är de med 
svårigheter? 

utvärdera barn 
styrkor och 
svagheter för 
att se vart 
svårigheterna 
ligger inom 
läsutvecklingen
. Detta är en 
utvärdering 
man måste 
göra i de tidiga 
grundåren. 

 Reading 
Comprehensio
n: What 
Works  
Linda G, 
Fielding & 
P.David 
Pearson 1994. 

 Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
olika metoder 
för en utvecklad 
läsförståelse hos 
elever.  

 En 
litteraturstudie 
om 
möjligheterna 
för kooperativt 
lärande i 
läsförståelse.  
 
Land: USA  

 
Utgångspunkte
n för denna 
artikeln var att 
klargöra vad 
somkrävs för 
en god 
läsutveckling 
hos elever med 
hjälp av 
kooperativt 
lärande. 
Artikeln belyser 
viktiga aspekter 
att tänka på 
när man 
använder sig av 
KL samt andra 
strategier som 
även funkar om 
KL inte 
fungerar.  

 Resultatet 
visade på 
utvecklad 
läsförståelse 
med hjälp av 
kooperativt 
lärande, men 
även vilka 
faktorer som 
krävs för att KL 
ska fungera i 
klassrummet.  

  

Cooperative 

Learning and 

Inclusion- 
Sapon-Shevin, 

M., Ayres, B., 

& Duncan, J. 

2009. 

 

Syftet med 
denna studie var 
att undersöka 
hur man ska 
kunna inkludera 
alla elever på 
bästa sätt. Hur 
läraren ska 
strukturera upp 
arbetet för att 
inkludering ska 
ske. 

 En 
litteraturstudie 
om 
möjligheterna 
med 
kooperativt 
lärande samt 
med mycket 
inkludering av 
eleverna i 
planeringen 
 
Land: USA 
 
 

Utgångspunkte
n för denna 
studie var tre 
övertygelser 
om kooperativt 
lärande, 1. Det 
gynnar alla 
elever, 2. Det 
är en 
integrerad del 
av dagens 
skolreformarbe
te, 3. Det 
främjar 
samarbete 
mellan lärare 
som 
traditionellt har 
arbetat isolerat 
från andra 

 Resultatet av 
denna studie 
visar att lärare 
måste ha en 
god kunskap 
om kooperativt 
lärande. Målen 
eleverna ska 
uppnå i 
grupperna 
måste vara 
noga planerade 
likaså 
uppgifterna till 
målen. 

  

Cooperative 

Learning 
Syftet med 
denna studie var 

 Utgångspunkte
n för denna 

Resultatet 
visade att 
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Model toward 

a Reading 

Comprehensio

ns on the 

Elementary 

School. 

Murtono. 

(2015) 

att undersöka 
tre olika 
frågeställningar 
utifrån en 
testgrupp. 

En 
litteraturstudie 
tillsammans 
med empiriska 
undersökningar
. 
 
Land: 
Indonesien 

studie var att 
ha en testgrupp 
och sedan 
undersöka tre 
olika 
frågeställningar 
utefter hur 
testgruppens 
påverkan av 
inlärningsmode
ller och 
läsningen. 

studenter som 
jobbade 
kooperativt 
hade bättre 
läsförmåga än 
de som 
jobbade i de 
andra 
modellerna. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


