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Abstrakt        Det är för framtiden lärare utbildar. Att kunna samarbeta är en 

nödvändig förmåga, då få problem löses individuellt. Eleverna 

behöver tränas inom problemlösning både i grupp och enskilt då 

verkligheten i ett kommande studentliv/arbetsliv tillsammans med 

andra människor i världen innebär att kunna samarbeta trots 

konkurrens. Elever behöver få lära sig att ta hänsyn, arbeta genom 

konflikter för att kunna förstå, uppskatta olikheter för att i sin tur 

kunna utnyttja den mångfald som finns. Forskning presenterar hur 

länder internationellt använder sig av kooperativa arbetsmetoder för 

att göra eleverna medvetna att genom interaktion och samarbete finns 

en väg till kunskap, men också att arbetssätten kan utveckla 

användbara förmågor. Det för att skapa en aktiv samhällsmedborgare 

som ska kunna verka för samhället i framtiden. Det är därför 

intressant att studera vilka förtjänster och möjligheter för lärandet 

som forskningen anser att de kooperativa arbetsmetoder gynnar samt 

vilka problem som kan uppstå för elevers lärande. Resultatet visade 

att kooperativa arbetsmetoder kan skapa ett utvecklande sätt för 

elevers lärande. Arbetsmetoderna utvecklar inte bara elevernas 

sociala förmåga, erhållandet av varaktig kunskap utan även en bättre 

attityd till grupparbete. Resultatet visar också på eventuella problem 

gällande elevers lärande, då arbetsmetoderna fungerade bättre för de 

elever som hade tidigare erfarenheten av att arbeta i grupp än de som 

inte hade det. Fortsatt forskning borde ske nationellt då det finns en 

avsaknad av studier gällande kooperativa arbetsmetoder i den 

svenska skolan.  
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Inledning 

Elever bör kunna samarbeta då det är en nödvändig förmåga eftersom få problem löses 

individuellt. Elever behöver därför lära sig att ta hänsyn för varandras olikheter för att kunna 

arbeta sig genom konflikter. Det kan i sin tur bidra med en ökad förståelse och förmåga till att 

uppskatta den mångfald som finns av att arbeta tillsammans. Enligt läroplanen (Skolverket, 

2011, s. 8) ska undervisningen anpassas till varje elev och utgå från varje elevs bakgrund, 

gällande erfarenheter och kunskap. Skolan ska vara en öppen plats där läraren möjliggör samtal 

mellan eleverna med hjälp av sina kunskaper. Läraren ska därför uppmuntra och låta elevers 

skilda uppfattningar föras fram. Dysthe (1996, s.46) framhåller att elever bör få chansen att 

knyta an till kunskaper de har från sina egna erfarenheter. Kooperativt lärande är en pedagogik 

med flera innehållande arbetssätt som enligt Stensmo (2013, s.89) syftar till att framhäva 

kunskapsutbyte med hjälp av samarbete och sociala interaktioner som stärker elevernas 

lärande. 

 

Tidigare forskning visar att lärandet i en kooperativ inlärningssituation är helt beroende av hur 

vana eleverna är av att delta i grupparbete. Något som Perrenet och Terwel (1997) studie 

stärker då de menar på att det är elevernas erfarenhet och förmåga att intrigera med andra under 

de kooperativa arbetssättet av att arbeta i grupp som är avgörande. Perrenet och Terwels studie 

lyfter även fram att eleverna lärde sig mer under de kooperativa arbetssättet genom att hjälpa 

andra och mindre från att ta emot hjälp från de elever som inte hade någon tidigare erfarenhet 

av grupparbete. Maureen och Lee (1999) visar emellertid i sin studie att elever kan utvecklas 

under kooperativt arbetssätt om dem etablerar specifika grupprelationer som förbättrar deras 

tänkande och ämneskunskaper. 

 

Kooperativt lärande är inte ämnesspecifikt utan kan tillgodoses i samtliga ämnen i skolan. I 

föreliggande ligger fokus på ämnet svenska. Det eftersom språket är det bärande i pedagogiken 

för att få arbetssätten att fungera. Enligt Säljö (2014, s.34–35) behöver människor 

kommunicera för att kunna lära sig något. Säljö beskriver även språket som den artefakt som 

givit oss en annan typ av förmåga till skillnad från andra arter, nämligen att kunna dela 

erfarenheter med varandra. Det är därför relevant med hjälp av en litteraturstudie att undersöka 

vilka problem som kan uppstå vid kooperativa arbetsmetoder, men även belysa vilka fördelar 

som forskningen framställt som fördelaktiga med arbetssätten för elevers lärande. 

 

 

 

 

 

 

 



5  

 

1. Bakgrund 

Följande kapitel redovisas under följande rubriker Elevers lärande, Elevaktivt arbetssätt, 

Kooperativt lärande och Läroplansöversikt. Elevers lärande är ett avsnitt som beskriver hur 

elever lär sig, vilket är centralt inom pedagogiken och det är därför relevant att det finns med i 

bakgrunden. Under rubriken Elevaktivt arbetssätt beskrivs och definieras begreppet elevaktivt 

arbetssätt samt vad det innebär. Kooperativt lärande delger vad som tidigare forskning belyst 

gällande effekter inom pedagogiken samt vilka metoder som utvecklats. Den avslutande delen i 

bakgrunden är läroplansöversikt, som ger en historisk bakgrund från Läroplan för grundskolan 

1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) fram till dagens aktuella Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). Avsikten är att översiktligt visa 

skillnaderna mellan de olika läroplanerna för att visa i vilken mån läroplanerna har ställt, men 

också ställer för krav på samarbete och interaktion.  

  

1.1 Tidigare Forskning 

Tidigare forskning om kooperativt lärande visar varierande resultat. En av flera omfattande 

studier som genomförts av bröderna Johnson (1993) och vars syfte var att jämföra inverkan av 

kooperativa arbetsmetoder med individuella inlärningsmetoder. Deras studie visar att 

högpresterande elever åstadkom mer under de kooperativa arbetsmetoderna och att samtliga 

eleverna som använde sig av kooperativa arbetsmetoder förde resonemang på en högre nivå än 

de elever som använde sig av de individuella inlärningsmetoderna. 

 

Stevens och Slavin (1995) studie hade som syfte att utveckla elevers språkliga förmågor med 

hjälp av kooperativa arbetsmetoder. Studien visar att inom ett år hade grundskoleelever 

utvecklat sin förmåga i läsning avsevärt och efter två år hade elevernas läsning, läsförståelse, 

språkliga uttryck och matematiska uträkningar förbättrats markant i jämförelse till det första 

året. Resultatet visade även att de starkaste eleverna i de heterogena grupperna som det 

kooperativa arbetsmetoderna efterfrågar, hade betydligt högre resultat än sina övriga kamrater. 

 

Perrenet och Terwel (1997) studie syftade istället till att eleverna skulle använda sig av 

varandra, i form av källor för att erhålla kunskap för att kunna slutföra en tilldelad uppgift. 

Studiens resultat visade att när det kom till interaktionen i det kooperativa arbetssättet så var 

elevernas förmåga olika, vilket berodde på elevernas tidigare erfarenheter av att arbeta i grupp. 

Studien visade på mönster där några var konstruktiva, som exempel accepterande ledarskap och 

delegations mönster, medan andra var destruktiva som sabotage och diktatur. Av de mönster 

uppstod det en statusordning som forskarna beskrev som oundviklig. Forskarna stärkte därför 

vikten av en ställningstagande ledare som de menade på var nyckeln för framgång under de 

kooperativa arbetssätten.  

 

Maureen och Lee (1999) studie syftade till att undersöka hur de kooperativa arbetssätten 

påverkade själva interaktionen mellan eleverna, men framförallt mellan de elevgrupper som 

hade etniskt olika bakgrunder. Forskarna ville se om det kooperativa arbetssättet kunde ge en 

positiv effekt för elever i form av att utveckla sina sociala egenskaper samt att etablera en 

förbättrad attityd och en förmåga att bygga relationer. Maureen och Lee studie visade att 

eleverna utvecklades av det kooperativa arbetssättet och därmed kunde förbättra sina 
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akademiska resultat i form av ämneskunskaper och högre akademiskt tänkande. 

 

1.2 Elevers lärande 

Enligt Piaget (2013, s.54–55) hör barns skolmognad ihop med deras psykiska utveckling. Det 

är viktigt att barnet tillåts att kommunicera, samtala och ges friheten att arbeta i grupp såväl 

som individuellt. När det gäller barn över sju års ålder skriver Piaget (2013, s.56) att individuell 

koncentration innebär att barnet arbetar för sig själv, för att sedan kunna hantera sin förmåga att 

samarbeta tillsammans med andra när de arbetar i grupp. Piaget menar att det beror på att efter 

sju års ålder är barnet i stånd till samarbete. Eftersom det är först då barnet kan särskilja sina 

egna synpunkter från andras. Piaget framhåller även att om barnet ska utföra ett samarbete i 

form av grupp, finns det ingen tydlig struktur gällande vem som gör vad.  

 

Enligt Dysthe (1996, s.55) så betraktade inte Vygotskij barnet som en isolerad individ utan mer 

som en organism som hade nära förbindelse till andra. Enligt Vygotskijs idévärld befinner sig 

människor ständigt under utveckling och förändring något som även Säljö stärker (2014, 

s.119). Vygotskij lyfter fram att människan i varje situation har möjlighet till appropriering, ett 

begrepp som Säljö (2014, s.119) tolkar från Vygotskij, i form av att människan kan ta över och 

ta till sig kunskaper från andra medmänniskor i samspelssituationer. Det är från det som 

människor i sin tur kan få insikter genom att se nya mönster och möjligheter i det intellektuella 

samt hur människor behärska de praktiska redskapen. Vygotskij valde att betrakta människors 

utveckling och lärande genom att använda sig av uttrycket närmaste utvecklingszon (Zone of 

proximal development, ZPD). Närmaste utvecklingszon även förkortat ZPD beskrivs av Säljö 

(2014, s.120) som avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam utan stöd, men också 

vad individen kan prestera under en vuxens ledning eller i ett tredje fall i form av ett samarbete 

med en mer kunnig kamrat. Bråten (1998, s.42) skriver en ytterligare beskrivning av ZPD, där 

barnets utveckling beskrivs med hjälp av två nivåer. Första nivån som då föreställer elevens 

aktuella utvecklingsnivå där eleven själv visar vad den kan gentemot den aktuella 

utvecklingsnivån. Den andra nivån beskrivs som en nivå där eleven är i stånd för att lösa 

uppgifter med hjälp av vägledning och stöttning av pedagoger. 

 

Dysthe (1996, s.54-55) lyfter dessa två forskares (Piagets och Vygotskijs) likheter och 

skillnader gällande deras teori om samspelet mellan natur, samhälle och människa. Det som är 

av relevans för följande litteraturstudie är lärarens roll i elevens inlärningsprocess. Dysthe 

menar att Vygotskij fann det sociala samspelet mer intressant, vilket med andra ord i följande 

kontext tolkas interaktionen mellan elev och lärare. Piaget var mer intresserad av den enskilda 

eleven och ansåg att utvecklingen kommer före inlärningen, då den sker oberoende av 

inlärningen. Vygotskij hade en dialektisk syn på utvecklingen, det vill säga att eleven ställer ett 

argument mot ett annat och som i sin tur leder till att eleven ges möjligheten till nya insikter 

från omgivningen. Vygotskij framhöll därför lärarens roll, eftersom han ansåg att läraren aktivt 

kan främja utveckling och elevers lärande genom att träda in i elevens inlärningsprocess. 

Dysthe menar därför att Vygotskij gav läraren en betydligt mer central position än vad Piaget 

gjorde. 

1.3 Elevaktivt arbetssätt 

Det kooperativa lärandet sammankopplas och översätts i en del fall till att vara liktydigt med 

elevaktivt arbetssätt. Begreppet aktivt i “elev-aktivt” kan stå för flera innebörder. En innebörd 
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kan vara att eleven är fysiskt aktiv, det vill säga att eleven utför praktiska övningar för att lära 

sig. Det kan även betyda att eleven aktivt söker information på olika sätt. Pramling-Samuelsson 

och Mårdsjö (2007, s.36–45) beskriver fundamentet till ett elevaktivt arbetssätt, i form av att 

det är upp till eleven själv om de lär sig något. Medan Steinberg (1998, s.21–27) beskriver 

elevaktivt arbetssätt som ett arbetssätt där eleven själv bestämmer vad de vill lära sig, hur det 

ska gå till och hur det ska presenteras. Elevaktivt lärande i följande litteraturstudie har valts att 

beskrivas från Sahlberg och Leppilampi (1998, s.7) som menar på att elevaktivt arbetssätt är då 

lärare skapa förutsättningar för en social inlärningsgemenskap. Det kooperativa lärandet ska 

med andra ord formge de elevaktiva arbetssätten med syfte att den enskilda individen ska ta 

ansvar för att få den ömsesidiga kommunikationen att fungera i gruppen. Såväl som att få det 

positiva beroendet att fungera med hjälp av att vilja tillgodose sig själv med kunskap. 

1.4 Kooperativt lärande 

Den svenska skolan vilar på en värdegrund som avser att fostra elever till att kunna interagera 

och samarbeta med andra elever såväl som på egen hand (Skolverket, 2011, s. 9). Det 

kooperativa lärandet är en pedagogik som ska skapa möjligheter för att barn ska få interagerar 

och lära av varandra. Det övergripande målet för kooperativt lärande är enligt Stensmo (2013, 

s.192) att eleverna ska övervinna de motstånd som kan uppstå vid samarbete mellan elever som 

är annorlunda än sig själva. Enligt Stensmo kan elever överkomma det eventuella motståndet 

som kan uppstå vid samarbete i grupp, om det sker i form av ett strukturerat grupparbete. 

Gruppens framgång sker då i samspel med en uppgift som är beroende av de enskilda 

gruppmedlemmarnas samarbete och prestation. De strukturer som finns inom det kooperativa 

lärandet härstammar från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom pedagogiken har en 

utgångspunkt i samspelet av kollektiva resurser menar Säljö (2014, s.66). 

 

Stensmo (2013 s.89) hänvisar till Johnson och Johnsons resonemang om kooperativt lärande 

och belyser då samarbete, konkurrens och individualisering som viktiga faktorer för den sociala 

interaktionen i klassrummet. Vidare menar Stensmo (2013, s.196) att kooperativt lärande är 

uppbyggt av specifika förutsättningar så som Lagbelöningar, Individuellt ansvar, Lika 

möjligheter till framgång och Lagtävlan. 

 

Stensmo hänvisar till Slavin som har utarbetat pedagogiska metoder för kooperativt lärande. En 

av dessa metoder är CIRC (Cooperative Intergrated Reading and Composition). CIRC är en 

metod som syftar till att öka kooperativ intregrerade läs- och skrivkunskaper och är utformade 

för arbete med elevgrupper på mellanstadiet. Metoden används och är speciellt till för klasser 

där det finns nivågruppering inom läs- och skrivförståelse. CIRC innebär att läraren delar in 

eleverna i grupperade läslag, där eleverna ska läsa texter t.ex. sammanfatta historier, reagera på 

historier och träna på stavning för varandra. Varje läslag har som uppgift att hjälpa alla 

gruppens medlemmar att förstå huvudpoängen och att behärska läs-och skrivfärdigheter. 

Utvärderingarna sker enligt Slavin efter elevernas individuella prestationsnivå. 

 

Det finns en annan arbetsmetod kallad “Pusselmetoden” (JIGSAW) inom det kooperativa 

lärandet som syfta till att överbrygga rasbarriärer. Denna metod introducerades enligt Stensmo 

(2013, s. 199-202) av Elliot Aronson i Texas under 1970-talet. Stensmo (2013, s.200) skriver 

att metoden innebär att lära med ett material som uppmuntra till lyssnande, engagemang och 

empati där varje gruppmedlem har en klar och tydlig roll när det gäller utbytet av kunskap. 

Syftet med arbetssättet är att göra eleverna beroende av varandras bidrag, vilket innebär att 

ingen kan dra sig undan eller att någon fick en otillbörlig fördel. 
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1.5 Läroplansöversikt 

Genom alla läroplaner finns det tre olika undervisningsformer enligt Granström (2012) 

nämligen helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Att arbeta kollegialt och 

tillsammans i grupp har däremot förändrats i svenska skolans läroplan över tid. Från läroplanen 

för grundskolan 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) har de kommit två uppdaterade läroplaner med 

en förändrad kontext av att lära av varandra eller tillsammans. 

 
Under läroplanen för grundskolan 1980 Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) valde 

skolöverstyrelsen att lyfta fram de åldersblandade grupperna, arbetslagets nära samarbete och 

den individualiserade undervisningen, med elevproducerat material och där även den delvis 

förändrade elev- och lärarrollen fick en centrerad plats genom grupparbete. I Lgr 80 

(Skolverket, 1980) fanns därmed tydliga riktlinjer för kollektiva arbetsgrupper, vilket skulle 

kunna ses som ett annat ord för grupparbete. Kollektivt arbete utgick inte från tanken om 

lärande utan syftar snarare till att motverka främlingskap, tendenser till mobbing, skadegörelse 

och på så sätt ge eleven självförtroende. 

 

Skillnaden med den efterkommande läroplanen: Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket, 1994), var att grupparbete inte 

framställdes som en metod för att motarbeta främlingskap, mobbning och skadegörelse. Istället 

poängterades vikten av varierande arbetsformer, där arbetet skulle bedrivas både individuellt 

såväl som i grupp. I Lpo94 (skolverket, 1994) talades det istället om att bryta främlingskap, 

mobbning och skadegörelse med ett förebyggande arbetssätt under rubriken “Skolans 

värdegrund”. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 (Skolverket, 

2011) som blev uppföljaren och med det en uppgradering från Lpo94. I Lgr 11 blev språket 

mer lättillgängligt tillsammans med fler konkretiserade mål. Det som däremot förblev 

detsamma från Lpo94 var att verksamheten skulle genomsyras av att bryta främlingskap och 

intolerans, men istället framhävde Lgr 11 (Skolverket, 2011 s.7) vikten av att motverka detta 

genom kunskap och öppna diskussioner. Skolan ska enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011 s.7–8) 

vara en social och kulturell mötesplats som både ger möjligheter, men bär också ett ansvar för 

att stärka förmågor av integrering och samarbete hos alla som är verksamma i verksamheten. 

Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver att skolan ska även främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling och det ska ske genom kunskapsutveckling med en utgångspunkt från 

elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter. 

 

Skolans uppdrag är även att kunna orientera sig i en komplex verklighet tillsammans med en 

snabb förändringstakt där elevens studiefärdigheter och metoder för att kunna ta till sig av ny 

kunskap är en viktig faktor. Avslutningsvis har skolan enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) som 

uppdrag att ge eleven möjlighet att ta initiativ och ansvar för att utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt såväl som tillsammans med andra. Lgr 11 (Skolverket, 2011 sid.9) kräver därför 

att skolan bidra till att eleven utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det 

står inte bestämt att den svenska undervisningen ska innefatta arbeten av kollegialt arbete, men 

flera punkter gällande skolans värdegrund, uppgifter och mål samt riktlinjer kan bemötas 

genom kooperativa arbetssätt där eleverna arbetar tillsammans med varandra. Vad som däremot 

är specifikt utskrivet i Lgr 11 (2011) är att undervisningen som bedrivs skall vara saklig och 

allsidig och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket fordrar en variation i 

undervisningsmetoder. 
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1.6 Sammanfattning  

Ett elevaktivt arbetssätt utgår liksom kooperativt lärande från ett sociokulturellt perspektiv, 

eftersom lärandet av arbetssättet oftast sker i form av grupp. Skillnaden är att kooperativt 

lärande anses vara en sammanfattande pedagogik med flera innefattande arbetssätt. Elevaktivt 

arbetssätt kan istället anses vara en form av arbetsmetod. Med andra ord kan elevaktivt 

arbetssätt vara en arbetsmetod som tillämpas under kooperativt lärande och elevaktivt lärande 

beskrivs därför i följande litteraturstudie utifrån från Sahlberg och Leppilampi (1998, s.7) som 

ett elevaktivt arbetssätt där läraren skapar förutsättningarna för den sociala 

inlärningsgemenskapen. 

 
Det som framkommit från tidigare forskning är att elevers olikheter spelar roll när det kommer 

till kooperativt arbetssätt gällande grupparbete och samarbetet som sker i klassrummet. 

Tidigare forskning berör även elevers utmaning i grupper, då forskningen skriver att elever 

måste lära sig att förstå andra elevers olikheter, men att den största utmaningen med 

arbetssätten är elevers bristande erfarenhet av kooperativa arbetsmetoder.    

 

Sammanfattningsvis kan elevernas inlärning och utveckling ske i form av ett samarbete där de 

hjälper varandra alternativt arbeta mot varandra, det vill säga i konkurrens till andra elever där 

de tävla om att nå målen, men de kan också arbeta individuellt. Tidigare forskning visar att 

elevernas inlärning utvecklas av det kooperativa arbetssättet där de både förbättrade sina 

akademiska resultat i form av ämneskunskaper samtidigt som de erhöll ett utvecklat högre 

akademiskt tänkande. 

 

Avslutningsvis har arbete tillsammans i grupp förändrats över tid i den svenska läroplanen. Det 

står det inte bestämt i Lgr11 att undervisningen ska innefatta kollegiala och elevaktiva 

arbetssätt, men det som står specifikt utskrivet i Lgr 11 (2011) är att undervisningen som 

bedrivs ska vara saklig och allsidig. Den ska därför anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov, vilket fordrar en variation i undervisningsmetoder. 

   

2. Problemformulering 

Vetenskapsrådet (2015) har genom kartläggningar stärkt studiens relevans inom ämnet både 

gällande ämnesanknytningen och område. Det eftersom vetenskapsrådets genomförda 

metaanalyser visar att elever som arbetar i grupp är en effektiv metod som dessutom främjar 

främst elever i ämnet svenska. Trots det finns det tidigare forskning som hävdar att själva 

lärandet under kooperativt arbetssätt är beroende av vilken erfarenhet eleven har av liknande 

arbeten sedan tidigare. I Lgr 11 (2011) står det inte skrivet att undervisningen ska använda sig 

av kooperativa arbetssätt, men det står däremot att undervisningen som bedrivs ska vara saklig 

och allsidig. Undervisningen ska därför anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, 

vilket fordrar en variation i undervisningsmetoder.  Det är därför intressant att undersöka vad 

forskningen visar om hur de kooperativa arbetsmetoderna påverkar elevers lärande. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka forskning om kooperativa arbetsmetoder och 

kooperativt lärande. Litteraturstudien kommer att behandla följande frågeställningar: 

 

 Vilka förtjänster och möjligheter för lärandet med kooperativa metoder belyser 

forskningen?  

 Vilka problem och hinder med kooperativt arbetssätt har forskningen uppmärksammat 

när det gäller elevers lärande?  

 

4. Metod 

I följande avsnitt beskrivs metoden för utförandet av litteraturstudien. Litteraturstudien är av 

systematisk karaktär, vilket innebär att tidigare studier inom valt område sammanställs och 

ställs sedan mot varandra för att svara på valda frågeställningar. Enligt Eriksson Barajsas, 

Forsberg och Wengström (2013, s.31) innebär en litteraturstudie med systematik att 

systematiskt söka efter artiklar, som i sin tur kritiskt granskas och ställs mot varandra för att 

besvara valda frågeställningar. Med andra ord ska en systematisk litteraturstudie enligt 

Eriksson Barajsas, Forsberg och Wengström (2013, s. 27, 38) innehålla ett tydligt metodkapitel 

som visar hur sökningar och urval av artiklar har gått till. Det ska därför finnas en sökstrategi 

som tydligt framgår gällande vilka artiklar som valts ut för analysen.  

4.1 Datainsamling 

För att kunna genomföra en systematisk undersökning listades olika sökord som kunde anses 

som relevanta för området. Orden som valdes för litteraturstudien var följande: 

 

Achievement, Classroom, Challenges, Cooperative learning, Effect, Elementary school, 

Gender, Group, Groups, Group work, Implementing, Instructions, Interaction, Language, 

Methods, Middle school, Mother tongue, Primary school, Pupils, School classroom, Strategies, 

Students och Working. 

 

För att begränsa sökresultaten till forskning som var relevant för studien fanns Cooperative 

learning* med i samtliga sökningar. Anledningen till att det inte finns några svenska sökord 

tillsammans med ovanstående sökord är för att de första sökningar som gjordes i de svenska 

databaserna Swepub och DIVA inte gav något resultat (bilaga B1). Det gjordes därför en 

utvidgning av sökningen i den internationella databasen Educational Resources Information 

Center (ERIC). Det resulterade i vetenskapliga artiklar inom psykologi, utvecklingsteorier och 

pedagogik. Det användes även tilläggsord för att utvidga datainsamlingen. Eriksson Barajsas 

m.fl.(2013 s. 78) förklara tilläggsord som en boolesk operator. Tilläggsordet som användes 

under datainsamlingen var AND och genom att använda operatorn AND kombinerades 

sökorden. Operatorn fungerade därför mellan två eller fler sökord. 
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Under sökningarna på de olika databaserna följdes anvisningarna från Eriksson Barajas m.fl. 

(2013, s.61-62) för hur en vetenskaplig artikel identifieras. Enligt Eriksson Barajsas m.fl. så ska 

vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter granskas av minst två 

oberoende experter innan de får publiceras. För att begränsa sökningen till vetenskapligt 

granskade artiklar har endast de resultat som är ”peer reviewed” eller refereegranskade visats. 

Genom att enbart ha med “peer reviewed” artiklar så har trovärdigheten till studien ökat och 

kunnat avgränsa våra sökningar till vetenskapligt granskade artiklar. Eriksson Barajsas et al. 

(2013, s. 31) anser att en litteraturstudie främst bör behandla aktuell forskning. Sökningarna i 

den här studien har därför begränsats till 2005-2016 för att studien inte ska grundas på 

forskning som är äldre än 10-11 år. Det för att kunna behandla ämnet utifrån aktuell empirisk 

forskning. Artiklar som användes i bakgrunden används senare i processen för att diskutera den 

mot nyare forskning. De artiklar som sträcker sig bortom ovanstående tidsperiod (10-11 år) 

användes i syfte för att synliggöra en eventuell utveckling av forskningsläget.  

  

För att kunna göra ett systematiskt urval av artiklarna, har det krävts ett mindre antal träffar. 

Om sökningen har genererat i för många träffar, har den begränsats genom att det har lagts till 

fler sökord. Vid sökningar som har genererat i noll träffar har istället sökningen fått breddas, 

genom att ta bort något av de följande sökorden. Första delen vid granskning av artiklarna 

innebar att läsa sammanfattningar/abstracts för att sedan komma fram till vilka artiklar som 

skulle tillhöra datainsamlingen. Läsning av sammanfattningar och abstracts gjordes för att se 

om artiklarna var relevanta för studien i förhållande till studiens syfte och frågeställning. Första 

urvalet resulterade i 25 stycken artiklar (bilaga B2).  

4.2 Databearbetning 

Databearbetningen började med ett första urval, där artikeln granskades i sin helhet. Det i sin 

tur ställdes mot vår frågeställning för att se förhållandet mellan artikeln och studiens syfte. De 

25 artiklarna granskades från checklistan för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar av 

Eriksson Barajas m.fl. (2013). Vid användningen av checklistan för kvantitativa artiklar 

granskades studiens syfte, undersökningsgrupp, studiens mätmetoder, analys och värdering, 

och med hjälp av checklistan för kvalitativa artiklar granskades studiens syfte, 

undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering. Urvalet innehåller 

både kvalitativa likväl som kvantitativa artiklar. Det för att kunna besvara studiens 

frågeställningar med bred forskning som innehåller både mätbara, men även icke mätbara 

resultat. 

 

Äldre artiklar har använts för att presentera problemområdet, men har även granskats grundligt 

för sin relevans till forskningsområdet. Det vill säga hur tidigare forskning framställt det 

kooperativa lärandet. Det har även granskats efter likheter och skillnader. Utifrån tidigare 

forskning har vi urskilt tre begrepp som valts att använda som analysredskap. Begreppen som 

utgjorde vårt analysredskap blev följande: inlärning, utveckling och erfarenhet. Med begreppet 

inlärning avser vi att belysa hur forskningen framställer hur kooperativt lärande påverka elevers 

lärande i sitt tillägnande av kunskap. Begreppet utveckling avser att belysa hur forskning 

framställt vilka förmågor eleverna utvecklar under kooperativa arbetsmetoder.  Under sista 

begreppet erfarenhet avser vi belysa vilka problem som enligt forskningen uppstår i samband 

med bristande erfarenhet av kooperativt lärande och dess innefattande arbetsmetoder. 

  

I vårt andra urval som bestod av sammanlagt 15 artiklar, valdes för att användas i själva 

resultatet av litteraturstudien, dessa artiklar har haft tydligt framskrivna årtal, författare, syfte, 

metod, urval, resultat och slutsats. De studier som har använts i resultatet har lagts som bilaga, 
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som utgör bilaga A i studien. 

 

Från artikelöversikten sammanfattades artiklarna i text och jämfördes med varandra. Det 

gjordes för att finna vad artiklarna hade gemensamt. Artiklar har delats in efter liknande syfte, 

metod, men även efter vad studierna har för likheter och skillnader. Efter att artiklarna delades 

upp, har deras likheter och skillnader ställts mot varandra med hjälp av analysverktyget som 

sedan har fått utgöra kategorier. Efter sammanställning har rubrikerna namngetts från de valda 

kategorierna, av det som identifierats som liknande med tidigare forskning gällande inlärning, 

utveckling och erfarenhet. Efter det granskades sedan sammanställningen ytterligare en gång, 

för att se om indelningen var relevant i förhållandet till litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. Det gav även en möjlighet att överblicka om det fanns studier som passade in 

under mer än en av kategorierna. 

5. Resultat 

Resultatkapitlet presenterar forskning under rubrikerna inlärning, utveckling och erfarenhet. 

Under första rubriken inlärning presenteras artiklar som behandlar studier där kooperativa 

arbetsmetoder framhävts som fördelaktig för elevers lärande. Under nästkommande rubrik 

utveckling lyfts studier som forskningen framställt som fördelaktig gällande vilka förmågor 

eleverna utvecklar under kooperativt lärande. Avslutade rubrik erfarenhet framhåller forskning 

gällande problem som kan uppstå under kooperativt lärande, där bristande erfarenhet gjort 

pedagogiken och tillhörande arbetsmetoder problematisk. 

5.1 Inlärning 

Inlärningen gällande hur kooperativt lärande påverkar elevers lärande i sitt tillägnande av 

kunskap belyser Durukans (2010) studie som genomfördes i Turkiet med 45 elever i årskurs 7 

(som är motsvarande åk 6 i Sverige). Hälften av de deltagande eleverna i studien undervisades 

med CIRC metoden och den andra hälften undervisades med traditionell undervisning. I 

Durukans (2010) studie beskrevs traditionell undervisningsmetod som en lärarledd 

undervisning. Durukan (2010) syfte var att analysera effekterna av det kooperativa lärandet 

inom området läsning för att sedan jämföras med den traditionella undervisningsmetoderna 

inom läsning och skrivning. Empirin som samlades in gjordes genom en kvantitativ 

forskningsmetod i form av ett “pre-test-post-test’’.  Studien kom fram till att kooperativa 

arbetsmetoder gav positiva resultat för elevernas akademiska kunskaper.  

 
En nyare studie som syftade att undersöka hur kooperativa arbetsmetoder fungerade inom 

muntlig inlärning är genomförd av Bilen och Tavil (2015). Urvalet till denna studie utgörs av 

skolor som forskarna arbetade på och som var en årskurs 4, där sammanlagt 48 elever valdes 

ut. De 48 eleverna delades in i två grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

Forskarna använde sig av ett liknande arbetssätt när de samlade in det empiriskt material. 

Resultatet av studien visar att kooperativa arbetsmetoder hade en positiv effekt på elevernas 

tillägnande av kunskap. Det framkom även att elevernas attityd till språk, grupparbete och 

andra aktiviteter hade förändrats till det bättre under studiens gång. 

 

En annan studie som också visar liknande resultat gällande positiv tillägnande av kunskap 

genom grupparbete är Filippatou och Anthopolulous (2013) studie. I följande studie deltog åtta 

stycken årskurs 4 som bestod av sammanlagt 160 elever. Det man kunde se av denna studie 
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liknande de som Bilen och Tavil (2015) studie visade dvs. att strukturerat grupparbete i form av 

kooperativa metoder bidrog till elevernas förbättring av kunskapsinnehåll i jämförelse med 

traditionell lärarledd undervisning. Studierna visade också att de kooperativa arbetsmetoderna 

utvecklade även positiva attityder gentemot grupparbeten. 

 

 

5.2 Utveckling 

Studien som gjordes av Ebrahim (2010) studie använde sig av samma insamlingsmetod som 

Altuns studie av det empiriska materialet. Studien tog plats i Kuwait med ett elevantal på 240 

stycken elever i årskurs 4 och med ett resultat som visade att implementeringen av kooperativt 

lärande var mer lämplig när det kom till elevers användning av sin sociala förmåga än vad den 

traditionella undervisning var. Ebrahims (2010) studie visade också att det kooperativa lärande 

gav bättre stöttning i elevers användande av den sociala förmågan i jämförelse med den 

lärarledda som beskrevs i studien, som en del av den traditionella undervisningen i 

klassrummet. 

 

Ulas (2010) studie använde sig av arbetsmetoden Pusselmetoden/JIGSAW inom det 

kooperativa lärandet. Syftet med användandet av den kooperativa arbetsmetoden användes för 

att främja elevers förmågor i grammatik. Ulas (2010) studie resulterade i att elevernas sociala 

förmågor förbättras med hjälp av pedagogiken och under dess arbetsmetoder. Det visade även 

att kooperativa arbetsmetoder utvecklade elevernas självförtroende, ansvarstagande, känslan av 

tillhörighet och motivation. En nyare studie av Altun (2015) som även den hade 

utgångspunkter i form av användandet av kooperativa arbetsmetoder, där samma typ av 

insamling av det empiriska materialet visade på utveckling inom elevers sociala- och 

personliga förmåga. Altun (2015) framhäver däremot att om elever ska nå en positiv och 

gynnsam utveckling måste den enskilda eleven vara framgångsrik genom hela processen under 

det kooperativa lärandet. 

 

I samma världsdel framställdes en studie av Reda & Hagos (2015). För att samla in studiens 

empiri användes ett egenskapat frågeformulär och semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

visade att det kooperativa lärandet ledde till ökad interaktion mellan eleverna, ett positivt 

beroende, individuellt ansvar, men också att gruppbearbetning och samarbetsförmåga ökade 

hos eleverna. Detta menade Reda och Hagos var grunden för att skapa ett utvecklande lärande. 

I en nyare studie av Asha och Hawis (2016) framställdes elevers utveckling från 

implementeringen av kooperativt lärande och dess arbetsmetoder. Studie utfördes i Jordanien 

med syfte att undersöka utvecklingen i form av förmågor som årskurs 6-eleverna erhöll av det 

kooperativt lärande. Det Asha Hawis (2016) framförallt framhöll i studien var utvecklingen av 

elevers beslutsfattningsförmåga och akademiska prestationer. Studiens urval utgjordes av 46 

slumpmässigt utvalda elever, som delades upp i två grupper. Det två grupperna bestod av en 

experimentgrupp som fick använda kooperativa lärandestrategier och en kontrollgrupp som 

fick följa den traditionella undervisningsmetoden. Studien förtydligade inte vad traditionell 

undervisningsmetod bestod av. Det studien resulterade i, var att det fanns en betydelsefull 

skillnad mellan de båda grupperna gällande elevers utveckling av förmågan att kunna fatta 

beslut. Studien slutsats var att experimentellgruppen var framstående med deras akademiska 

resultat. 
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5.3 Erfarenhet 

Otienohs (2015) genomförde sin studie på två skolor i Kenya kring kooperativt lärande med 

tillhörande arbetsmetoder kom fram till att arbetssättet kunde lösa klassproblem. Båda skolorna 

som deltog i studien var lokaliserade i delar av Kenyas lägre socioekonomiska statusområden, 

där folket var av lägre samhällsklass. Studiens insamlingsmetoder bestod av strukturerad och 

ostrukturerad observation samt semistrukturerade intervjuer för att se vad lärarnas och 

elevernas uppfattning och erfarenhet av de kooperativa lärarstrategierna. Resultatet av Otienohs 

(2015) studie visar att elevernas attityd och inställning till lärande och samarbete blev mer 

positiv av det kooperativa lärandet. Otienohs (2015) kom även fram till i sitt resultat att 

kooperativa arbetsmetoder fungerade bättre att tillämpa i de stora klasserna än vad pararbete 

gjorde. De kooperativa grupparbetena löste med andra ord problemet med förstora 

undervisningsgrupper, samtidigt som det gav ett mer inkluderat klassrum där eleverna som vara 

starka och svaga fick möjlighet att interagera med varandra mer och där samtliga elever bidrog 

tillsammans. 

 

I Baines m.fl. (2014) studie diskuterar forskarna istället två projekt som genomförts i relation 

till erfarenhet vid implementering av kooperativa metoder. Det första projektet som kallades 

“SPRinG” (Social Pedagogic Research into Group-work) och genomfördes på en grundskola 

som hade erfarenhet av att genomföra åtgärder av att förbättra och effektivisera eleverna genom 

samarbete i form av grupparbete. Den andra studien som forskarna valde att diskutera var ett 

projekt som kallades för “The Mast” (Making a Statement), ett projekt som involverade 

systematiska observationer av 48 elever. Det som Baines m.fl. (2014) kom fram till i sin studie 

var att under implementeringar av grupparbete i klassrummet, ansågs det svårt för lärare och 

elever gällande förändring av lärandet. Det krävdes inte bara mycket från lärarna, men också 

från eleverna. Baines m.fl. (2014) menar att lärare måste träna sig i att ha mindre kontroll över 

klassen, men också över vad eleverna lär sig. Liknande är det för eleverna som behöver träning 

och guidning i sitt utvecklande av förmågor som kan hjälpa eleverna att engagera sig i 

konstruktiva och positiva interaktioner. I den förmågan hör inte bara språket, att lyssna, 

planera, fatta beslut och delta aktivt utan även den rationella förmågan att hjälpa eleven att bli 

mer lyhörd och våga lita på sina klasskamrater. Baines m.fl. (2014) studie framställer i sitt 

resultat problematiken som uppstår av hur eleverna lär av varandra, vilket även Perscarmona 

(2014) studie stärker. I Perscarmona (2014) studie som tog plats i Italien hade som syfte att 

överblicka hur elever lär sig genom att delta i kooperativa aktiviteter med hjälp av etnografiska 

studier i form av ett projekt som baserades på en nyskapande utbildning. Resultatet av 

Perscarmona (2014) studie visade att integrering och lära av varandra kan vara problematiskt 

då olika arbetsmetoder inte passar alla elever, men att kooperativa lärandet är en pedagogik 

med flera högt värderade arbetsmetoder för att främja processen av deltagande samt att bryta 

barriärerna för en dialog. 

 

Perscarmona (2015) släppte året efter en annan studie där syftet var att undersöka med hjälp av 

det redan insamlade materialet från föregående studie för att analysera det på nytt för att se till 

vilka prövningar som lärare ställs inför när det kom till att implementera en ny inlärningsmetod 

i ett multikulturellt klassrum. Resultatet visade på att introducera en ny metod i ett klassrum 

innebär inte enbart att presentera metoden så kommer den överleva, utan kräver omfattande 

arbete. Trots att läraren anstränger sig i ett försök att implementera en ny metod i klassrummet, 

så uppstod det en process som var invecklad. Studien kom därför fram till att implementering 

av kooperativt lärande kräver att lärarna var införstådda med att dem verkligen ville arbeta med 

arbetsmetoden. Det var inte bara lärarkulturen som var tvungna att acceptera pedagogiken och 

dess arbetsmetoder utan även hela verksamhetens kultur, eftersom den kulturella kontexten kan 
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ha en påverkan på resultatet och kan därmed leda till ett misslyckande. Slutligen menar 

Perscramona (2015) att skolan har ett ansvar för att få pedagogikens samt arbetsmetodernas 

process att fungera, då skolan har ett starkt inflytande över kvaliteten på undervisningen. 

 

En äldre studie av Hennessey och Dionigi (2013) beskriver även den att implementering av 

kooperativt lärande som pedagogik med tillhörande arbetsmetoder inte bara var utmanande, 

utan även svår för lärare att använda. Det eftersom kooperativt lärande inte bara syfta till att 

fungerar som behjälpliga arbetsmetoder utan hade en teoretisk bakgrund som inte var välkänd i 

skolan. Det som skiljde Hennessey och Dionigi (2013) studie mot Perscramona (2015) studier 

åt var att Hennessey och Dionigi (2013) använde sig av semistrukturerade intervjuer och hade 

som syfte att studerar lärares förståelse om det kooperativa lärandet och hur inlärningen av 

pedagogiken såg ut. 

 

En annan studie gjord av Yurabakan (2011) framställer problematik som uppstod i samband 

med elevers mindre erfarenhet av heterogenagrupper. Studien som hade ett fokus på 

kamratbedömning som ansågs i studien vara en arbetsmetod som erhölls under kooperativa 

lärande. Yurabakans (2011) studie hade som syfte att undersöka hur kamratbedömning 

fungerade mellan de olika könen som bestod av fyra klasser med 46 elever sammanlagt i 

åldrarna 9–10 år, varav 28 var flickor och 18 stycken var pojkar. 

 

Empirin bestod av ett prestationstest som användes som ett instrument för att täcka in allt som 

eleverna arbetat med under de tolv veckor som studie utfördes under. Resultatet av studien 

visar att med tanke på elevernas bidrag till grupparbetet så lyckades pojkar sätta ett närmare 

betyg som var överensstämmande med lärarens på flickor och andra pojkar i jämförelse till vad 

flickor gjorde. Det som Yurabakans (2011) tror är bakomliggande orsak är erfarenheten av att 

arbeta med den kooperativa arbetsmetoden kamratbedömning. Studien visar däremot att flickor 

var mer framgångsrika i pararbete än vad pojkar var. 

 

Chans (2014) studie syftar istället till att granska hur det kooperativa lärandet, som är en 

västerländsk pedagogik, fungerande i österländska länder. Studien som Chan (2014) 

genomförde, gjordes till skillnad från Yurabakans (2011) studie, under två år med syftet att 

undersöka uppfattningen av det kooperativa lärandet i relation till elevers problem med 

kooperativt lärande i en av Hong Kongs skolor. Till studien rekommenderades sex klasser som 

utgjordes av 198 elever mellan åldrarna 6–13 år eftersom dessa elever hade lärare som såg 

entusiastiskt på kooperativt lärande. Grupperna som delades in var av blandade kön och 

kunskap. Chan (2014) samlade in empirin genom klassrumsobservationer, något som skiljer sig 

från Yurabakan (2011) studie. Chans (2014) studie hade också ett fokus på hur eleverna hjälper 

varandra att lära, men också hur de arbetade tillsammans för att slutföra en gruppuppgift samt 

hur de löste konflikter som uppstod under samarbetet. Datainsamlingen bestod även av Chans 

(2014) studie av semistrukturerade intervjuer, som gjordes på hälften av de 198 eleverna. 

Chans (2014) studie visade att de flesta elever ställde sig positiva till kooperativt lärande, men 

att det uppstod problem när eleverna skulle arbeta tillsammans. Vilket resulterade i klagomål, 

känslan av avvisande och frustration. Det Chan (2014) gav som alternativ orsak var den 

bristande erfarenheten av jämställdheten av maktstruktur som uppstod i de heterogena 

grupperna, som kooperativt lärande ofta hänvisade till. Yurabakans (2011) resultat visade inte 

på ett liknande resultat, men båda studierna visar indikationer på att bristande erfarenheten av 

heterogena grupper kan skapa problem för användningen av det kooperativa lärandet. 
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6. Diskussion 

Under följande rubrik diskuteras metod och resultat. Metodens hållbarhet diskuteras i 

förhållande till studiens syfte som var att undersöka vad forskning framställt om kooperativt 

lärande och dess innefattande arbetsmetoder. Därefter diskuteras resultatet utifrån studiens 

frågeställningar: Vilka förtjänster och möjligheter för lärandet med kooperativa metoder 

belyser forskningen, samt vilka problem och hinder med kooperativt arbetssätt har forskningen 

uppmärksammat när det gäller elevers lärande?  

  

6.1 Metoddiskussion 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att tidigare studier inom valt 

område har sammanställts som sedan har ställts mot varandra för att i sin tur använts för att 

svara på valda frågeställningar. Sökningen som gjorts efter studiens vetenskapliga artiklar har 

gjorts på ett systematiskt sätt genom parallella sökningar. Det kan anses riskfyllt, då sökningarna 

tenderar att inte bli lika systematiska som om det hade om de hade utförts av en person. Det 

gäller inte enbart de systematiska sökningarna utan det kan också ha funnits flera viktiga sökord 

och val av kombinationer som gjorts olika. För att göra sökningarna mer systematiska och 

samtidigt ta vara på samarbetet hade sökningarna kunnat göras tillsammans. Det hade dock inte 

varit lika tidseffektivt.  

 

I följande litteraturstudie ingår både kvalitativa studier såväl som kvantitativa. Trots en 

grundlig granskningsprocess av hård gallring på grund av ovannämnda kriterier som skett i 

urvalet gällande presenterade artiklar, kan det fortfarande finnas eventuella brister. Det gäller 

kvalitativ såväl som kvantitativ data. Det har lagts mycket tid och tanke gällande 

sammanställning av resultatet, men trots det finns det en risk att resultatet hade fått en annan 

utgång, vinkling och med andra kategorier om analysen hade gjorts på ett annorlunda sätt. 

 

Det finns också en risk att artiklar som gallrats bort under urvalsprocessen hade för någon 

annan ansetts som relevant för studien. Det gäller även studier som har använts, då flera 

eventuellt hade kunnat väljas bort av någon annan. Beslutet som följande litteraturstudie utgick 

från togs från Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 114–117, 184–192) bedömningsmallar, för 

kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar. Punkterna i de olika mallarna har övervägts 

gentemot granskningen av artiklarna, där checklista för kvantitativa och kvalitativa artiklar har 

följts. Checklistan tar upp grunderna för en artikel med syftet, frågeställning, 

inklusionsgrupper, var och hur genomfördes undersökningen och om resultatet kan ha 

betydelse för en pedagogisk verksamhet. Checklistans punkter utvecklar granskningen av 

artiklarna och kan därför anses som mindre bristfälliga. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s.114) 

beskriver att en litteraturstudie som är av systematisk karaktär, är beroende av hur väl relevanta 

studier är identifierade och värderade. Trots att detta inte beskrivs som en tydlig process, men 

checklistan kan anses vara en metod som utvecklats för att underlätta den systematiska 

ansatsen. Om användandet av bedömnings mallarna hade skett på ett annat sätt hade även det 

kunnat förändra urvalet av artiklar. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet i flertalet av studierna framkommer det att de kooperativa arbetsmetoderna 

skapade ett utvecklande sätt för eleverna att lära. Forskningen framställer att kooperativa 

arbetsmetoder utvecklar elevernas sociala förmåga, erhållande av ämneskunskap, positiva 

attityder, ansvarstagandet, förmågan att samarbeta men även ökat självförtroende. 

 

Studien genomförd av Durukan (2010) visar att eleverna utvecklades inom läs- och 

skrivförståelse samtidigt som de uppnådde och behöll kunskap på ett bättre sätt. Det visar även 

Ulas (2010) i sin studie som använde sig av en annan kooperativ arbetsmetod, men visade trots 

det på liknande resultat gällande erhållande av kunskap. I Ulas (2010) studie fanns det även fler 

vinnande faktorer, då det framgick att eleverna utvecklade en bättre social förmåga, ökat 

självförtroende, ansvarstagande och tillhörigheten i samarbete. Metoden som Ulas (2010) 

använde vid sin studie syftar egentligen till att överbrygga rasbarriärer enligt Stensmo (2013), 

men i Ulas studie så användes det inte alls för att de ändamålet. Det är något som kan anses 

som problematisk, då valet av metod och vad den syftar till inte alls möter studiens egentliga 

syfte. Det som däremot kan anses som användbart i Ulas (2010) studie är att JIGSAW 

(pusselmetoden) ska använda sig av material som uppmuntra till lyssnande och engagemang, 

där varje gruppmedlem har en tydlig roll. Ulas studie kan anses som en indikation genom sitt 

resultat att den kooperativa arbetsmetoden JIGSAW kan användas till mer än att bara övervinna 

främlingsfientlighet.  

 

Ebrahims (2010) studie skiljer sig från tidigare nämna studier, då studien istället reflekterade 

över om vad det fanns för orsaker till det positiva utvecklandet som skedde under kooperativa 

arbetsmetoder. Ebrahims (2010) studie menade på att den bidragande faktorn för elevers 

motivation var att ta ett individuellt ansvar för sitt lärande, men även att stöttning som erhölls 

från de kooperativa arbetsgrupperna bidrog till en bättre social förmåga hos eleverna. Kaldi 

m.fl. (2013) studie kom även den fram till ett utvecklande av positiva attityder och en ökad 

förmåga att samarbeta under kooperativa arbetsmetoder vilket även ligger i linje med Otienohs 

(2015) studie som även den visar liknande resultat. Det vill säga att elevernas attityd 

förbättrades av kooperativa arbetsmetoder. Det visade också Reda och Hagos (2015) studie, 

som kom fram till att kooperativt lärande ledde till individuell interaktion, positivt beroende 

och ett ökat individuellt ansvar. Kooperativa arbetsmetoder visar sig även genom Otienohs 

(2015) studie vara användbara i större klasser, eftersom det resulterade i att både starka och 

svaga elever fick en chans att integrera med varandra och bidra till lärandet tillsammans.  

 

Språk är det bärande för att få de kooperativa arbetsmetoderna att fungera, vilket även Säljö … 

beskriver och som vetenskapsrådet stärker studiens relevans vilken även studien av Bilen och 

Tavil (2015) stärker, då de framhåller att kooperativa arbetsmetoder kan ge positiv effekt på 

elevers attityder till språk. Det finns även bevis på att elevers förmåga gällande beslutsfattning 

ökade, men också de akademiska resultaten. Stevens och Slavin (1995) studie visar även den på 

större prestationsförmåga kring språkliga uttryck, då eleverna erhöll ökade förmågor inom 

läsning, läsförståelse och även matematiska uträkningar. Liknande resultat framkommer även i 

Asha och Hawis (2016) studie som även de visar att den experimentella gruppen nådde 

framstående akademiska resultat. Johnson och Johnson (1993) stärker dessa resultat genom sin 

studier där man kan se att de elever som arbetat med kooperativa arbetsmetoder visade på 

högre resonemang än vad elever med individuella inlärningsmetoder gjorde. 

 

Det framgår även av resultatet att det uppstår en viss problematik av att tillämpa de kooperativa 

arbetsmetoderna. Resultatet av föreliggande studie är att forskning visar att det krävs mycket av 
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såväl lärare och elever för att arbetssätten att fungera. Det grundar sig i att arbetssätten och 

metoderna kräver en genomslående förändring av hela verksamheten. I Baines m.fl. (2014) 

studie framgår att det är svårt för lärare och elever när det kommer till förändringen som 

uppstod av införandet av arbetssätten. Chan (2014) diskuterade även i sin studie vilka problem 

som uppstod kring införandet av den västerländska pedagogikens arbetsmetoder i en 

österländsk skola. Chan (2014) skriver att när eleverna skulle börjar samarbeta eller arbeta 

tillsammans uppstod det problem, vilket bestod av klagomål, känsla av avvisande och 

frustration hos eleverna. Det som Chan (2014) beskriver som orsak hänvisar till jämvikten i 

maktstrukturen i de heterogena grupperna (som det kooperativa arbetet ofta hänvisa till). Det 

menar Chan ger indikationer på att det finns skillnader mellan könen. En indikation och 

skillnad som Yurabakan (2011) valde som utgångspunkt i sin studie, där elevernas kön var av 

högst betydelse. Då studien visade på skillnader mellan pojkar och flickor inom 

kamratbedömning. Resultatet i Yurabakan (2011) studie visar att pojkar satte mer 

överensstämmande betyg på både flickor och pojkar, än vad flickor gjorde under kooperativa 

arbetssätt. Trots att flickorna var bättre på att arbeta i par än vad pojkarna var. Det intressanta 

är att effekten av heterogena grupper som har problematiserats och diskuterats i Chan (2014) 

och Yurabakan (2011) studie var något som redan diskuterades under 1990-talet (referens in). 

 

Perrenet och Tewel (1997) studie framställde istället en annan problematik gällande de 

kooperativa arbetsmetoderna. Den problematiken härstammade enligt Perrenet och Tewel 

istället från olika typer av interaktioner mellan eleverna. Deras studie visade att eleverna fick 

en större möjlighet att bestämma över sin egen undervisning, men att flickor hade större 

svårighet att agera ledare i grupp. Pojkar hade med andra ord lättare för att styra och leda 

gruppen och att en av anledningarna ansågs vara för att flickor inte var lika stökiga eller 

motstridiga som pojkar var. Samtidigt menar Maureen och Lee (1999) att de heterogena 

grupperna ökade interaktionen mellan eleverna och det var av den ökningen som eleverna fick 

användning av sina sociala kunskaper. Acceptansen som de heterogena grupperna bidrog till 

skapade bättre klassrumsmiljö och ökad självkänsla samt självförtroende hos eleverna. Det 

skulle även ha bidragit som Maureen och Lee (1999) beskrivit i sin studie, till akademiskt 

förbättrade resultat och högre akademisk tänkande. 

 

Altun (2015) däremot kritiserade i sin studie det kooperativa lärandets strategiergällande 

eventuella vinster för elevens skapande och lärande. Altun menar att eleven hela tiden måste ha 

en framgångsrik utveckling för att kunna utveckla den sociala förmågan, vilket inte alltid är 

givet. Perscaramonas (2014) studie resulterar även den i kritiskt ställningstagande, eftersom 

resultatet av studien pekar på problem med arbetsmetoderna inom det kooperativa lärandet 

eftersom olika metoder passar olika elever. Perscarmona (2014) diskutera även det kooperativa 

lärandet som en högt värderad pedagogik med värderade arbetsmetoder som främja processen 

av deltagande och att bryta dialoga barriärer. 

 

Perscarmonas (2015) nästkommande studie som använde sig av samma empiriska material 

diskuterade även där en viss problematik. Problematiken som uppstod skedde i samband med 

att de kooperativa metoderna introducerades. Perscarmonas (2015) skriver att det kooperativa 

lärandet och dess metoder kunde skapa en invecklad process, trots lärares ansträngningar för att 

få samarbetet att fungera. Vilket ska ha berott på enligt Perscarmonas (2015) att pedagogiken 

och metoderna inte bara kan presenteras utan kräver omfattande arbete. Det diskuterade även 

Hennessey and Dionigi (2013) i sitt resultat. Då de beskrev implementering av kooperativt 

lärande och dess arbetsmetoder som inte bara var utmanande, utan även svåra för lärare att 

använda. Både Perscarmonas (2015) och Hennessey och Dionigi (2013) framhäver i sina 

resultat om hur hela skolverksamheten bär ett ansvar för att få pedagogiken och 
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arbetsmetoderna att fungera. Då båda studierna menar på att den kulturella kontexten som 

redan existerar på skolan kan påverka resultatet vid implementeringen. 

 

Det som blir problematiskt i ett flertal av studierna, är hur forskare ställer det kooperativa 

lärandets arbetsmetoder mot det “traditionellt lärandet”, då innebörden för vad ”traditionellt 

lärande” inte beskrivs tydligare än att det handlar om delvis individuellt arbete och delvis 

lärarledd undervisning. Det kan därför anses problematiskt, då länderna som forskarna valt att 

genomföra studierna i skiljer sig åt både socialt, kulturellt, men även ekonomiskt. 

 

Med andra ord kan skolornas betydelse i landet, hur lärares yrkesroll värderas, men även hur 

landets ekonomiska situation påverkar hur landet ser på ett “traditionella lärande” och hur de 

ska fungera. Det som däremot har varit problematiskt med forskningen som analyserats är att 

forskningen inte alltid definierat genom sina studier vad “traditionella lärande” innebär. Det är 

problematiskt då olika studier troligtvis värdera “traditionellt lärande” på olika sätt. 

 

För att återspegla till Piaget och Vygotskij som beskrivs under bakgrunden Elevers lärande ha 

en skild uppfattning på barns lärande, där Piaget värderar den enskilda eleven, medan 

Vygotskij värderar interaktionen mellan elev och lärare. Vid en sammanlänkning till det 

kooperativa lärandet och dess perspektiv så kan delar av båda historikerna ha meningsfulla 

inslag i pedagogiken. Där lärandet många gånger syfta tillbaka till den enskilda elevens 

förmåga att orientera sig i interaktionen med andra, men också värdera värdefull kunskap av 

sina klasskamrater. Vygotskij lyfter fram interaktionen mellan elev och lärare och centralisera 

lärarens roll under förmågan att orientera sig tillsammans med andra. Det är något som även 

förekommer i det kooperativa lärandet, men det som blir ett skiljer sig åt mellan kooperativt 

lärande och Vygotskijs tankar är att enligt Vyjgotskij ska läraren träda in i elevens 

inlärningsprocess. Det ska däremot läraren inte göra under ett kooperativt lärande, då läraren 

ska fungerar som en handledare som leder eleverna in till samarbete, men läraren följer inte 

med in i själva processen mer än nödvändigt. Det återfinns i flertalet studier som hänvisa till att 

läraren inte ska träda in för mycket, då läraren måste träna på att observera eleverna och 

försöka att inte blanda sig i för mycket i vad eleven lär sig. Samtidigt som vad ställs gentemot 

att läraren ska ordna en balans i gruppen och leda eleven in i lärandet, för att uppnå balansen 

under kooperativt lärande. 

 

7. Slutsats och implikation 

Utifrån vår bärande tanke med att besvara vilka fördelar med kooperativt lärande framställs av 

forskningen som fördelaktig för lärande, har litteraturstudiens resultat visat att det kooperativt 

lärande och dess innehållande arbetsmetoder framställts genom forskningen på ett liknande sätt 

som tidigare forskning. De kooperativa arbetsmetoder som har implementerats under 

analyserad forskning har implementerats i olika arbetsområden och med det fyllt olika syften. 

Oavsett syfte eller arbetsområde så har forskningen framställt många utvecklade förmågor som 

forskningen anses som fördelaktigt för elevers lärande. De som forskningen ansett som 

fördelaktigt av pedagogiken och arbetsmetoderna var att elever fick möjligheten till att erhålla 

varaktig kunskap, då själva tillägnandet av kunskap underlättades genom metoderna. Elevers 

användning av sociala förmågor förbättrades, men även attityder till grupparbete och andra 

aktiviteter. 

 

Litteraturstudiens andra frågeställning, vilka problem kan uppstå vid kooperativa 
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arbetsmetoder, framkom det att trots att forskningen framställt det kooperativa lärandet och 

dess arbetssätt som fördelaktig för elevers lärande, kan det ändå finnas problem som uppstår i 

implementeringen eller i användandet hos både lärare och elever.  Det kooperativa 

arbetsmetoderna kan enligt forskningen innehålla arbetsmetoderna inte passar alla och på så vis 

inte tillfredsställer alla elevers lärande. Eftersom forskningen framhäver att för att det ska 

kunna bli en positiv upplevelse för eleven i sitt tillägnande av kunskap med kooperativt lärande 

och dess arbetsmetoder, måste pedagogiken och arbetsmetoderna arbetas in och genomsyras av 

hela verksamheten, för att på sätt kunna resultera i en gynnsam effekt för både lärare och 

elever.  

 

Det som kan bli problematiskt om det inte görs på ovanstående forskningsrekommendationer är 

att det blir tidskrävande, där uppgifter kräver mer tid än önskat och att lärare eventuellt 

misslyckas på grund av att skolans kultur ännu inte är med på nya arbetsmetoder och 

förändringar. Skolan har med andra ord en viktig roll för att läraren ska få den stöttning till att 

våga ha mindre kontroll över elevens eget lärande och i att bara observera, men också för att 

kunna i andra hand leda in eleverna i ett strukturerat samarbete. De kooperativa 

arbetsmetoderna kräver även en förförståelse samt vilja hos lärarna, men även hos eleverna om 

metoden ska kunna fungerar och resultera som fördelaktiga för elevers lärande. Heterogena 

grupperna är även en aspekt som anses vara problematiskt vid användandet av kooperativt 

lärande, då forskarna menar på att det kan skapa problem i maktstrukturen mellan könen. Å 

andra sidan finns det forskare som istället menar att heterogena grupper förbättrar 

interaktionen. 

 

Tidigare forskning i svenska skolor om det kooperativa lärandet och dess arbetsformer är 

nästintill intetsägande och existerar inte i samma omfattning som det gör internationellt. 

Internationell forskning har framställt det kooperativa lärandet med resultat som visat att elever 

får utökad kunskapsgrund och möjligheten till att bemästra långvarig kunskap, samtidigt som 

de utvecklar positiva grupprelationer. Forskningen visar inte bara positiva effekter utan 

problematiserar även grupprelationer och andra eventuella svårigheter som kan uppstå vid 

implementering av kooperativa arbetsmetoder. Det som har varit intressant i denna 

litteraturstudie är att analysera vad internationell forskning har framställt som fördelaktig för 

elevers lärande gällande utveckling av förmågor. Det för att tydliggöra för lärare i svenska 

skolor vad pedagogiken samt arbetsmetoderna kan innebära vid implementering, för att skapa 

en förståelse kring frågorna varför och om de är värt att implementera i svenska skolor. 

 

Slutsatsen av denna litteraturstudie är att det behövs mer forskning inom området 

internationellt, men framförallt nationellt. Trots att det kooperativa lärandet inte är ämnesstyrt 

anser vi ändå att pedagogiken och arbetsmetoderna är ytterst lämpliga för ämnet svenska. Detta 

eftersom språket är den bärande faktorn för att få pedagogiken att fungera. Sett till den 

forskning som presenterats framställer samtliga forskningsstudier att kommunikationen mellan 

eleverna är den viktigaste för att kunna genomföra ett kooperativt arbete. Språket gör att 

eleverna kan samtala med varandra, vilket de måste kunna för att kunna få ett framgångsrikt 

samarbete och kunskapsutbyte. Det som hade varit en intressant implikation för vidare 

forskning är att utföra nationella forskningsstudier i kooperativt lärande inom ämnet svenska, 

för att se om nationell forskning framställer med liknande resultat gällande vad som anses som 

fördelaktigt, men även problematiskt för elevers tillägnande av kunskap. 
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Bilaga B1 – Tabell över sökningar i svenska databaser 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Av intresse Valda artiklar 

Swepub Kooperativt lärande refereegranskat 2 0 0 

Swepub Kooperativt lärande i grundskolan refereegranskat 0 0 0 

Swepub Kooperativt lärande elever refereegranskat 1 0 0 

DIVA Kooperativt lärande forskningspublikationer, 

refereegranskat 

2 1 0 

DIVA Kooperativt lärande i grundskolan forskningspublikationer, 

refereegranskat 

0 0 0 

DIVA Kooperativt lärande elever forskningspublikationer, 

refereegranskat 

1 1 0 
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Tabell B2 – Träfflista över sökningar i Internationella databaser 
 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Av intresse Valda artiklar 

ERIC Cooperative learning AND mothe tongue Peer reviewed 
2005 -2016 

1 1 1 

ERIC Cooperative learning AND instructions and 
pupils 

Peer reviewed 
2005 -2016 

46 3 2 

ERIC Cooperative learning AND primary school 
AND gender 

Peer reviewed 
2005 -2016 

8 1 1 

ERIC Cooperative learning AND group work AND 
interaction AND strategies 

Peer reviewed 
2005 -2016 

19 1 1 

ERIC Cooperative learning AND gruops AND 
elemantary school AND pupils 

Peer reviewed 
2005 -2016 

27 1 1 

ERIC Cooperative learning AND middle school 

AND group AND methods 

Peer reviewed 

2005 -2016 

75 4 1 

ERIC Cooperative learning AND challanges AND 
implementing AND working 

Peer reviewed 
2005 -2016 

7 1 1 

ERIC Cooperative learning on students AND 
effect AND achivement 

Peer reviewed 
2005 -2016 

68 3 2 

ERIC Cooperative AND methods AND primary 
AND learning AND language 

Peer reviewed 
2005 -2016 

21 2 1 

ERIC Cooperative AND groupwork AND school 
classroom AND pupils 

Peer reviewed 
2005 -2016 

22 2 2 

ERIC Effect of cooperative learning AND 
strategies AND students 

Peer reviewed 
2005 -2016 

26 1 1 

ERIC Impact of cooperative learning AND 

students and achivement 

Peer reviewed 

2005 -2016 

11 1 1 
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