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kommunikativa förmågorna överlag. Det framgår även att det främst är 
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visar på en positiv effekt för högpresterande elever. En studie som 
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Förord  
När vi kom i kontakt med det kooperativa lärandet för första gången var det en 

undervisningsmetod som väckte ett stort intresse. Med hjälp av det kooperativa lärandet kan 

det skapas en undervisning som inkluderar fler elever och det gav oss ett intresse att studera 

metoden ytterligare inom ämnet svenska.  

 

Litteraturöversikten har skapats gemensamt tack vare mycket tid tillsammans. Vi har närvarat 

vid avtalad tid och arbetat tillsammans under skrivsessioner. Genom arbetets uppbyggnad och 

utveckling har vi tagit tillvara på varandras kunskaper och personliga styrkor.  

 

Vi vill framförallt tacka våra handledare Jürgen Offermanns och Ronny Severinsson som har 

stöttat oss under processen och svarat på våra frågor. Ett tack också till våra studiekamrater som 

tagit del av vår litteraturöversikt och gett oss kommentarer som utvecklat vårt arbete. Vi vill till 

sist tacka varandra för detta gemensamma arbete. Med hjälp av Rebeccas deltagande genom 

sina språkliga kunskaper och ständiga driv och Linas höga ambition och noggrannhet 

presenteras vår litteraturöversikt.  

 

Halmstad 2019-09-06 

Lina Bergner och Rebecca Öthander 
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1. Inledning 
Denna kunskapsöversikt kommer att inrikta sig på det kooperativa lärandet och vilka effekter 

det kooperativa lärandet har på elevers kunskaper och färdigheter genom årskurserna 1-6, låg 

och mellanstadiet, i ämnet svenska. Kooperativt lärande förkortas KL och uppkommer genom 

av strukturerade och organiserade samarbetsövningar i elevers undervisning. Att skriva om det 

kooperativa lärandet inom svenskundervisningen har väckt ett stort intresse för oss båda, 

baserat från tidigare VFU-perioder. Vi vill undersöka hur de kooperativa lärandets metoder kan 

främja elevers läskunskaper med samlärande inom ämnet svenska.  

 

2. Bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs bakgrunden kopplat till våra egna tidigare erfarenheter och 

förförståelse kring ämnet. Vi kopplar först till Skolverkets läroplan, Lgr 11 för att vidare belysa 

kunskapskraven som finns i svenska för årskurs 1-6. I problemområdet kommer vi att formulera 

argument om varför vi finner detta ämne intressant och även styrka med aktuell litteratur för att 

utföra en kunskapsöversikt.  Slutligen kommer vi att beskriva fyra centrala begrepp, kooperativt 

lärande, sammarbetsinlärning, kommunikation och läskunskaper som vår kunskapsöversikt 

grundar sig på.  

 

2.1 Skolverket läroplan Svenska årskurs 1-6 
I kunskapskraven för läsning årskurs 1-6 Skolverket (2018, s.258-260) ska eleverna utveckla 

olika lässtrategier för bearbetning av text och även kunna anpassa läsningen efter innehåll och 

kontext. Alla elever ska komma i kontakt med texter av olika innehåll både facklitterärt och 

skönlitterärt. De ska förstå den grundläggande uppbyggnaden för olika texttyper och deras 

språkliga drag. Inom årskurs 1-3 läggs grunden just vid textbearbetning, att förstå samspelet 

mellan ljud och bokstav och hur bokstäver tillsammans bildar ord. Det ska även etableras enkla 

former av textbearbetning, exempelvis via textsamtal där eleverna kan adressera de mer primära 

aspekterna av det granskade innehållet. Inom årskurs 4-6 utvecklas dessa kunskaper genom att 

gå mer på djupet kring tolkning av olika texter. Eleverna ska utifrån verktyg och förhållningssätt 

kunna genomföra djupare tolkning av en text för att kunna urskilja djupare budskap, och kunna 

“läsa mellan raderna”. Eleverna ska därutöver träna på att både ge och ta respons till och från 

varandra. Att både enskilt och gemensamt med andra genomföra textbearbetning.  

 

Efter avslutad skolgång ska undervisningstillfällen ha försett eleverna med kunskaper för att 

kunna kommunicera både i tal och skrift, kunna formulera sitt språkbruk efter rådande situation 

samt identifiera språkliga strukturer inom texter (Skolverket, 2018, s. 257). Inom årskurs 1-3 

läggs grunderna för de kunskaper eleverna kommer ha nytta av senare i årskurs 4-6. Skolverket 

(2018, s. 257) framhäver språkanvändandet som en primär förståelse kring hur ord och begrepp 

kan yttras och hur uppfattningen av orden kan vara olika från omgivningen beroende på ton och 

kroppsspråk.  
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Eleverna förväntas också få en grundlig förståelse i hur ord kan påverka omgivningen och 

därmed även en förståelse och respekt för andra människors egenvärde. Denna grund byggs 

vidare på inom årskurs 4-6 där fokus läggs på skillnader i språkanvändning.  

 

Det finns dokumenterat i läroplanen (Skolverket, 2018, s. 258) att inom samtliga årskurser ska 

eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera och delge varandra kunskap muntligt. I 

kursplanen för svenska handlar det främst om att eleverna i årskurs 1-3 ska utöva 

kommunikation i större grupp, både enskilt och tillsammans med andra. Dessa kunskaper byggs 

vidare i årskurs 4-6 genom att eleverna ska få djupare förståelse kring hur man planerar och 

strukturerar upp en muntlig kommunikation. Det handlar om att eleverna ska testa hur olika 

hjälpmedel kan användas för att förbättra kommunikationen elever emellan. Det läggs även vikt 

vid hur kroppsspråket och gester påverkar elevers kommunikation. Eleverna ska utveckla en 

medvetenhet och förståelse kring hur olika medel kan påverka kommunikationen (Skolverket, 

2018, s. 257-260). Med koppling till Kagan och Stenlev (2017, s.29-32) beskrivs begreppet 

kommunikation inom de sociala färdigheterna som en förutsättning till en god grund för elevers 

gemensamma lärprocess. Elevers sociala färdigheter byggs upp utifrån elevers sociala 

kompetenser och viljan till att delge varandra kunskap. Det handlar främst om att dessa 

färdigheter ska inkluderas i undervisningens strukturer för att elever ska utveckla tolerans, 

respekt, trygghet och samarbetsvilja inom det kooperativa lärandet (Kagan & Stenlev, 2017, 

s.29-32).  

 

2.2 Problemområde 
Enligt Läroplanen (Skolverket, 2018, s. 9) ska all personal i skolans pedagogiska ledning 

utvecklas i samspel med samhällets omgivande behov för att nå ett kvalitativt 

utvecklingsarbete. Nya metoder testas, redovisas och följs upp för att skolan som institution ska 

utvecklas. Vi upplever, utifrån tidigare erfarenheter genom främst verksamhets förlagd 

utbildning att kooperativt lärande är aktuellt i vardagliga skolsammanhang för att utveckla 

elevers svenska och språkkunskaper. Detta lärande kopplas även till det svenska samhällets 

behov som bygger på förmågor till att samarbeta och ta del av varandras kunskaper. Enligt våra 

egna tidigare erfarenheter, används detta inte regelbundet av lärare inom elevernas 

undervisning i dagens skolsammanhang. 

 

Den kände forskaren John Dewey (1859-1952) beskriver sin teori i form av learning by doing 

(Säljö, 2015, s. 84), att lärare ska skapa en alternativ klassrumsmiljö till den abstrakta och 

lärarstyrda lärmiljön. Det finns strategier och metoder som kan användas mer där elever kan bli 

mer engagerade och inkluderade i grundskolan. Det kooperativa lärandet beskrivs också som 

en undervisningsstrategi som skapar ett klassrum där eleverna är delaktiga, inkluderade, 

stimulerande och engagerade i undervisningen (Kagan & Stenlev, 2017, s. 12-13). Inom det 

kooperativa lärandet handlar det enligt Kagan & Stenlev (2017, s. 12) om att ta tillvara på 

elevers kreativitet, skapandelust och delaktighet. Det kooperativa lärandet arbetar utifrån 

strukturer som argumenterar emot traditionell undervisning där elevers energi och 

verksamhetslust motverkas. Den traditionella undervisningen utgår ifrån att elever ska sitta still 

och lyssna för att ta till sig kunskap. Vi vill undersöka vad forskning säger om hur elevers 
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förmågor att kommunicera och förmedla sin kunskap utvecklas genom det kooperativa lärandet. 

Det handlar om hur elevernas prestation påverkas av lärares användning av kooperativa 

metoders arbetssätt i undervisningssituationer.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elever ges det stöd, stimulans och ledning som behövs för 

att nå kunskapskraven och detta förutsätter att läraren kan anpassa sin undervisning så att elever 

med olika förutsättningar kan undervisas tillsammans. Säljö (2015, s. 13) skriver om att lärande 

inte är en individuell process utan mycket av den kunskap vi tar till oss beror på samarbete i 

miljöer där människor interagerar med varandra. Skolverket (2018, s. 6) skriver fram 

människors lika värde, hur undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild individs behov 

och förutsättningar och lärares och skolans ansvar att tillmötesgå elever med svårigheter att nå 

kunskapskraven. Därmed kan det kooperativa lärandet inkluderas i undervisningen för att 

elever ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven i svenska utifrån sina egna förutsättningar 

med en varierad undervisning tillsammans med andra. 

 

 

Utifrån dessa argument identifierar vi ett problemområde som lägger fokus på vilka effekter 

kooperativt lärande har för elevers läskunskaper, samlärande och kommunikation i ämnet 

svenska. 

2.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna kunskapsöversikt är att delge ett urval av vad tidigare forskning säger om hur 

eleverna använder sig av det kooperativa lärandet i svenskundervisning. 

Vår frågeställning lyder på följande vis:  

 

● Hur påverkar det kooperativa lärandet elevernas läskunskaper, samlärande och 

kommunikation inom svenska årskurs 1–6?   

 

2.4 Centrala begrepp 
De centrala begrepp vi kommer använda oss av regelbundet i texten är följande: Kooperativt 

lärande, samarbetsinlärning, kommunikation och läskunskap. Nedan följer en beskrivning utav 

samtliga. 

  

2.4.1 Kooperativt lärande 
Genom vår kunskapsöversikt kommer kooperativt lärande vara i fokus som metod och 

arbetssätt utifrån ett elevperspektiv. Kooperativt lärande definieras genom att behärska 

samarbetsmönster i undervisningen. Det kooperativa lärandet handlar om hur olika strukturer 

av samarbete mellan fyra elever där övningarna kan ge eleverna möjlighet till att ta till sig 

kunskap (Fohlin & Wilson, 2018, s. 4). Det kan ske genom elevernas kommunikation, 

relationsbyggande mellan varandra eller genom interaktion med lärare. Kooperativa arbetssätt 

kan ses som inkluderande undervisningspraktiker där ett gemensamt lärande utgör en central 

roll, där alla elever engageras, hörs och allas åsikter och frågor värdesätts (Kagan & Stenlev, 
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2017, s. 13). Elevernas kommunikativa förmågor spelar en central roll i det kooperativa lärandet 

och dessa kan utvecklas tillsammans i par, grupper eller hela klassen gemensamt genom 

regelbundna strukturer för att gynna och utveckla elevernas kommunikativa förmåga och 

språkutveckling (Nestlog Bergh & Tinglev, 2017, s. 2). Det kooperativa lärandet består av fem 

grundprinciper: Positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika delaktighet och samtidig 

stödjande interaktion, samarbetsfärdigheter och sista grundprincipen feedback, feedup, 

feedforward (Fohlin & Wilson, 2018, s. 4). I kunskapskraven för årskurs 3 (Skolverket 2018, 

s.263) beskrivs de med koppling till grundprinciperna ”samtidig stödjande interaktion och 

samarbetsfärdigheter” hur eleverna ska kunna samtala, ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter genom interaktion med varandra. Det beskrivs också i kunskapskraven 

för grundprincipen ”feedback, feedup, feedforward” hur eleverna ska genomföra enkla 

kamratbedömningar inom gruppen samt ta till sig respons och därefter utveckla sin egen 

prestation (Skolverket, 2018, s.263).  

2.4.2 Samarbetsinlärning 
Med hjälp av kunskapsöversikten kommer vi att beskriva betydelsen av metoden kooperativt 

lärande som består till stor del av samarbetsinlärning. Definitionen kommer utgå ifrån ett 

elevperspektiv där elevers samspel ligger i fokus för inlärning. Samarbetsinlärning kan med 

samma betydelse beskrivas med orden samverkan, gemensamt arbete eller lagarbete elever 

emellan. Det handlar om som Säljö (2015, s. 25) förmedlar att kommunikation mellan individer 

behöver stå i fokus vid elevers lärande.  

 

Samarbetsinlärning kan beskrivas och förknippas med det sociokulturella perspektivet, där 

mänsklig utveckling och lärande skapas genom samspel och sociala interaktioner tillsammans 

med andra (Gibbons, 2010, s. 26). Perspektivet handlar om att man lär sig genom att delta och 

kommunicera med andra i sociala praktiker (Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011, s. 31). 

Samarbetsinlärning beskrivs enligt Säljö (2015, s. 127) som ett samspel mellan flera människor 

och att individer ska vara deltagande i sociala situationer och sammanhang. Det handlar om att 

elever ska förmedla och uttrycka sin kunskap tillsammans med andra för att nå ett gemensamt 

mål och en djupare förståelse. Skolverket (2018, s. 8) förtydligar detta med att skolan ska ge 

eleverna möjlighet till att samtala för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och utveckla 

sin språkkunskap. Det utvecklar Skolverket (2018, s. 257) inom syftet för svenska där eleverna 

utvecklar tilltro till sin egen språkliga och kommunikativa förmåga. Det ska bidra till att eleverna 

skapar en medvetenhet och ett ansvar kring hur deras språkbruk har konsekvenser för andra 

människor i olika sociala sammanhang. 

2.4.3 Kommunikation 
Konkret kan kommunikationsbegreppet beskrivas som information som överförs muntligt mellan 

en sändare till en mottagare. I denna text kommer begreppet kommunikation främst centrera kring 

interaktionen mellan elev-elev och hur de samspelar i grupp. Enligt Skolverket (2018) framgår 

det att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna använda sig av det svenska språket på ett 

nyanserat sätt och även självständigt kunna formulera egna åsikter och ståndpunkter baserade ur 

tidigare kunskaper och etiska överväganden. Elever ska enligt Skolverket (2018, s.257) förses 

med flera olika sätt att kommunicera på, exempelvis skriftligt, muntligt, estetiskt, praktiskt. 
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Genom det muntliga språket kan elever formulera sina erfarenheter för att vidare dela med andra 

och vårt språk kan ses som en grundläggande faktor för vidare utveckling av elevers kunskaper 

(Säljö, 2015, s. 24).  

  

2.4.4 Läskunskaper  
Läskunskaper kan enligt läroplanen (Skolverket, 2018, s. 257-258) beskrivas som de kunskaper 

och förmågor som är nödvändiga för att, genom olika lässtrategier ta till sig och förstå skriven 

text. Med goda läskunskaper förutsätts ett flyt i bearbetningen av text och med ett genuint 

intresse för läsning, ges goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av läskunskaperna. Enligt 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), som är en internationell 

undersökning som sammanställer barns läsförmåga, läsvanor och attityd till läsning, senaste 

rapport om läsförmågor (2016) finns det flera förutsättningar som påverkar goda läskunskaper 

bland elever. Bland annat spelar socioekonomisk bakgrund en roll i hur eleverna utvecklar 

förmåga och intresse för läsning. Inom socioekonomisk bakgrund ingår flera aspekter som 

bidragande faktorer för utveckling av god läsförmåga. Det kan bland annat påverka om 

föräldrarna själva uttrycker intresse för läsning och deltar i aktiviteter med barnen som rör 

läsning. Om barnen har deltagit i förskola eller inte spelar också en markant roll i barnets 

utvecklande av läsförmåga i senare år (PIRLS, 2016, s. 2) Detta kan även kopplas till 

Skolverkets (2017, s. 11) syfte och sammanställning av enbart svenska elevers 

resultatutveckling från PIRLS, 2001-2016.   

 

3. Metod  
Under följande avsnitt kommer det presenteras vilka metoder som ligger till grund för vår 

litteraturöversikt. Vårt metodval med koppling till frågeställningen utgår ifrån de centrala 

begreppen som beskrivs ovan och ligger till grund för analyskategorierna i resultatet. Vilka 

databaser som använts kommer att framföras med fokus på att redovisa sökord, sökstrategier 

och analysmetod. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 26) skriver fram att en 

systematisk litteraturstudie behöver ett antal studier med god kvalitet som kan ligga till grund 

för sökningens analys och resultat. Urvalet av studier som kommer analyseras sammanställs i 

en tabell som redovisas i analysmetoden.  

 

3.1 Sökstrategier  
Här kommer det beskrivas vilka sökningar som har gjorts i databaser. Vi har använt oss av olika 

sökord och söksträngar när vi sökt efter forskning i databaser för att få en överblick på vad som 

finns. Orden har kombinerats för att få ett mer utökat resultat till exempel 

“undervisningsstrategier inom kooperativt lärande”. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 31) skriver att en systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska för att sedan sammanställa litteraturen med koppling till ämnet och 

problemområdet. Sökningarna som har genomförts har gjorts både på svenska och engelska för 

att få ett bredare utbud till litteraturöversikten. Tabellen nedan visar ett exempel på vilka sökord 

som har använts inom vilka databaser för att se antalet träffar.  
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3.1.1 Swepub  
Swepub är en databas vi hämtat viss forskning från och är en databas över svenska forskares 

publikationer. Det finns texter på både engelska och svenska. Vi upplevde denna databas något 

begränsad då det inte finns så stort material som faller inom de ämne vi vill undersöka. Från 

Swepub har vi valt att använda en artikel till vår litteraturöversikt.  

 

3.1.2 Avhandlingar.se 
Avhandlinga.se är en databas där vi fann flera avhandlingar lämpliga för vårt syfte. Eftersom 

det enbart får publiceras färdiga doktorsavhandlingar på denna databas kunde vi utgå från att 

materialet blivit peer-review granskad. Genom sökningar med de utvalda sökorden, fick vi inte 

så brett utbud av avhandlingar, men vi kunde hitta några som var av relevans för oss. Det var 

många av databasens avhandlingar som inte fanns tillgängliga online. Från avhandlingar har vi 

valt att använda en artikel till vår litteraturöversikt.  

3.1.3 ERIC 
ERIC är en internationell databas med brett utbud av utbildningsvetenskap. Vid sökningar 

kunde vi med enkla metoder få fram databasernas forskning som var peer-review granskad 

inom de fält vi vill undersöka. Eftersom databasen innefattar internationella studier är de flesta 

skrivna på engelska. Från ERIC har vi valt att använda tre artiklar till vår litteraturöversikt. 

3.1.4 hh.se/bibliotek  
Det är en databas över artiklar och research som studenter vid högskolan i Halmstad kan 

använda i studiersammanhang. Vår sökning i denna databas resulterade i ett urval av artiklar 

som ligger till grund för denna litteraturstudie. Sökningen som gjordes begränsas utifrån enbart 

peer-review granskad forskning och de artiklar som inte fanns online kunde vi mestadels hitta 

bland bibliotekets egna fysiska utbud. Från Halmstads biblioteks databas har vi valt att använda 

tre artiklar till vår litteraturöversikt.  

3.2.5 Manuell sökning  
Den begränsade mängden forskning och studier som finns inom problemområdet resulterade i 

ett ökat behov av fler granskade artiklar. Därför gjordes manuella sökningar av referenslistor 

på tidigare artiklar och examensarbeten genom google sökningar. Det genomfördes manuella 

sökningar på tidigare kända forskares och författares namn för att hitta fler avhandlingar inom 

vårt område. Det användes även handböcker för att hitta artiklar inom kooperativt lärande 

genom att se över deras fotnoter och referenslistor. De manuella sökningarna resulterade i nio 

peer-review granskade studier och flertal artiklar som hittades på ovannämnda databaser. 

Studierna som kommer användas i resultatet lästes igenom och granskades enligt samma 

kriterier som källorna från den systematiska sökningen i olika databaser.  
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Tabell 1 - sökordstabell 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

www.eric.ed.gov Cooperative learning + 

Elementary secundary education 

447 1 

www.eric.ed.gov Cooperative learning strategies + 

Elementary secundary education 

122 1 

www.eric.gov Effective team learning 1023 1 

www.swepud.kb.se Lärande skönlitteratur 25 1 

www.avhandlingar.se Grupparbete 9 1 

www.hh.se/bibliotek.html Cooperative learning on reading 

+ author Slavin  

128 3 

www.hh.se/bibliotek.html Gemensamt lärande  398 0 

Utifrån Tabell 1 har vi funnit minoriteten av vårt urval, resterande har funnits via manuella 

sökningar.  
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3.3 Avgränsningar av empiri 
Utifrån vår frågeställning kring hur det kooperativa lärandet påverkar elevernas läskunskaper, 

samlärande och kommunikation inom svenska årskurs 1–6 har vi utformat följande 

avgränsningar av vår empiri. Empirin som valdes ut efter första sökningen var trettio peer-

reviewed publicerade artiklar inom kooperativt lärande och ämnet svenska, se tabell 2 nedan. 

Efter analys av de trettio artiklarna blev vårt urval sjutton artiklar. Urvalet baserades bland 

annat på studiens relevans, metod, årskurs, artikelns perspektiv kopplat till vårt syfte och 

frågeställning.  

 

Avgränsningar vi har genomfört beror på att forskning som vi vill undersöka har lagt fokus på 

att genomföra studierna inom årskurser som är irrelevanta för oss, exempelvis inom förskolan, 

förskoleklass eller högskolestudenter. Det har visat sig att underlaget av forskning som är 

genomförd inom 1-3 var begränsat, därför utökade vi vårt urval till att inkludera årskurs 4-6. 

Eftersom lärare inom 1-3 till viss del tar del av samarbete med lärare inom 4-6, anser vi att de 

är relevant för oss att ta till sig forskning som även sträcker sig över åren 4-6. Vårt fokus ligger 

främst på studier genomförda i låg och mellanstadiet men vi har även funnit studier genomförda 

inom högstadiets årskurser samt på gymnasienivå.  

 

Vi inkluderar studier genomförda från 1980-talet och fram till 2016. Vi har funnit och valt ut 

fem artiklar publicerade innan 2000-talet. Det beror på att den forskning som gjordes innan 

2000-talet utfördes av forskare som är viktiga inom det kooperativa lärandet även i dagens 

skola. Efter 2000-talet redovisas åtta studiers resultat med koppling till tidigare genomförda 

studier. Det redovisas fem metastudier som är genomförda och sammanställda studier baserade 

på tidigare forskning, vilket då kan vara av relevans för vårt urval.  

 

Av de engelska artiklar vi funnit har vi även gjort avgränsningar baserat på inriktning på 

kooperativa metoder. Många av dessa studier undersöker kollaborativa arbetsmetoder medan 

vi vill undersöka kooperativa metoder. Dessa begrepp vidrör varandra men är ändå två separata 

begrepp med olika innebörd. Det kooperativa arbetssättet lägger fokus på grupparbeten som är 

strukturerade för att alla elever ska ha möjlighet att delta och lära. Alla elever strävar efter 

samma mål och att tillsammans lära sig samma innehåll. Inom kooperativa metoder förväntas 

eleverna genom etablerade strukturer kunna fullfölja uppgifter utan konstant handledning från 

lärare (Davidson & Major, 2014, s 13). Inom kollaborativa arbetssätt arbetar eleverna i grupper 

där alla kan bidra med sin individuella kunskap. Exempelvis kan uppgiften delas upp så att 

gruppmedlemmarna tar till sig olika kunskaper. Till skillnad från det kooperativa där alla elever 

strävar efter att lära sig samma innehåll tillsammans, kan eleverna inom det kollaborativa sträva 

efter att nå egna individuella mål (Davidson & Major, 2014, s 21). Vi valde att begränsa vårt 

syfte till det kooperativa arbetssättet då det kollaborativa arbetet redan är etablerat i 

undervisningen i form av grupparbeten.   
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3.4 Analys och analysmetod 
Vi kommer utgå från analysmetoden innehållsanalys. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s. 147) beskriver arbetssättet inom innehållsanalys som ett synsätt, genom 

att identifiera och beskriva mönster och teman inom specifika områden.  Utifrån urvalet av 

artiklar har vi sammanställt tre kategorier som redovisas i tabell 2. 

Resultatdelen kommer presenteras i form av dessa tre kategorier. Det ser ut som följer: 

Kooperativa strukturer i undervisningen, Förutsättningar för kooperativt arbetssätt samt 

Läskunskaper utifrån kooperativt arbetssätt.  

 

Dessa kategorier är framställda utifrån syftet som har fokus på hur kooperativt lärande påverkar 

samlärande, kommunikation och läskunskaper. Kooperativt lärande var vår utgångspunkt från 

början och därför var det en självklar kategori att utgå ifrån. De kooperativa metoderna är 

applicerbara inom skolans samtliga ämnen, inkluderat svenska. Därav har vi valt att inkludera 

artiklar som inte enbart lägger fokus på ämnet svenska utan främst på det kooperativa lärandet. 

I kategori ett har vi därför valt att inkludera artiklar som inte enbart lägger fokus på ämnet 

svenska. Inom kooperativt lärande kommer vi även in på samlärande och grupparbete som 

oftast omfattar delar av svenskämnet då det är grundläggande för att kooperativt arbetssätt ska 

kunna genomföras. Vi valde även förutsättningar som en kategori då det är intressant att se 

vilka aspekter som bör tas i hänseende för att kooperativt arbetssätt ska kunna vara 

genomförbart. Slutligen valde vi läskunskaper utifrån kooperativt arbetssätt då vi från början 

valde att inrikta oss inom ämnet svenska och hur eleverna utvecklar sina läskunskaper. Då med 

fokus på hur eleverna tillägnar sig läskunskaper genom kooperativa arbetsmetoder.  

 

Varje kategori kommer att analyseras, redovisas och sammanfattas utifrån tidigare producerade 

relevanta studier, avhandlingar och artiklar. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 146) beskriver utmaningen med en analys. Det handlar om att genomföra en analys för att 

minska innehållet, göra stora mängder data förståeliga och identifiera mönster och presentera 

kärnan i resultatet (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 146)
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Tabell 2 Analyskategorier 

Referens Kooperativa 

strukturer i 

undervisningen 

Förutsättningar 

för kooperativt 

arbetssätt 

Läskunskaper 

vid 

kooperativt 

arbetssätt 

Decuyper, Dochy & Van de Bossche 

(2010) 

           X X  

Forslund Frykedal (2008) X   

Gillies och Khan (2008)            X   

Guthrie, Anderson, Alao & Rineh (1999)             X 

Ingemansson (2016)                       X 

Johnson & Johnson (1999) X           X  

Magnesio & H. Davis (2010)            X  

Marzbana och Alinejadb (2013) X   

Navarro-Pabloa & Gallardo-Saborido 

(2014) 

X   

Puzio & Colby (2013)    X 

Slavin (1983)            X            X  

Slavin (2015a)            X             

Slavin (2015b)                       X           X 

Stevens & Slavin (1995)           X            X    

Stevens, Madden, Slavin, Farnish (1987)    X 

Thanh, Gillies & Renshaw (2008)            X  

Tran (2014)            X  

Totalt användande referenser           9           8           5 

* Tabell 2 över den litteratur vi valt att använda oss av i analys och resultat. Resultatet delas 

in i tre kategorier. Majoriteten av urvalen handlar främst om kooperativa strukturer.  
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4. Resultat  
I resultatet kommer vi beskriva vad tidigare forskning redovisar och kommit fram till. Eriksson 

Barajas m.fl. (2013, s. 159) hävdar att resultatavsnittet ska vara tydligt, korrekt beskrivet och 

beskrivas i en följd så att läsaren förstår. Vi kommer att presentera resultatet utifrån kategorier 

som gick att urskilja i artiklarna med grund i vårt syfte och frågeställning. I bilaga 1 ligger vår 

artikelöversikt där varje referens beskrivs detaljerat.  

 

4.1 Kooperativa strukturer i undervisningen  
Forslund Frykedal (2008, s. 117) har genomfört en kvalitativ studie kopplad till elevers 

tillvägagångssätt vid grupparbete, genomförd med hjälp av intervju och observation i årskurs 8 

med 48 medverkande elever. Där beskrivs att kooperativt lärande har ett mer strukturerat 

tillvägagångssätt i grupper än kollaborativt. I kooperativt arbete ger läraren mer tydliga 

uppgifter med struktur som gruppmedlemmarna kan följa men eleverna ges inte lika stor 

delaktighet att själva påverka sitt arbete som inom kollaborativt tillvägagångssätt.  

 

Kooperativa lärandets strukturer beskrivs som utmanande och kan främja elevers inlärning 

genom Gillies och Khan (2008, s. 326) som har valt ut 51 lärare från mellanstadiet inom 

årskurserna 5 och 6. De tar reda på om lärares undervisning skiljer sig vid olika 

undervisningsmetoder. Till dessa lärare inkluderades deras 888 elever, 404 pojkar och 484 

flickor för att delta i en observationsstudie med utgångspunkt i smågruppsinlärning inom 

kooperativt lärande. Studien är av kvasi-experimentell design och vid genomförandet av studien 

delade lärarna i Gillies och Khan (2008, s. 327) in eleverna i grupper om fyra som bestod av en 

“högpresterande”, två “medelpresterande” och en “lågpresterande” elev. Indelningen som 

gjordes utgår ifrån den kooperativa strukturen. Genom indelning baserad på elevers kunskaper 

skapar grupparbete generellt enligt Forslund Frykedal (2008, s. 54) gemensamma mål som leder 

till ett större ömsesidigt beroende bland eleverna som befinner sig inom gruppen.  

 

Kopplat till Forslund Frykedal (2008, s. 54) och positivt ömsesidigt beroende bland elever finns 

det en kvantitativ studie skapad av Navarro-Pabloa och Gallardo-Saborido (2014, s. 403) som 

förstärker detta och redovisar hur elever kan lära tillsammans med hjälp av det kooperativa 

lärandets strukturer. Studien inkluderade observation av 54 elever från årskurs 2 och fokuserar 

på hur det kooperativa lärandet kunde fungera som en inlärningsmetod för ett effektivt 

lagarbete. Studien utgick ifrån tre uppgifter, där samtliga handlade om att arbeta tillsammans. 

Att lära tillsammans beskrevs enligt Navarro-Pabloa och Gallardo-Saborido (2014, s. 404) 

utifrån de fem grundprinciperna inom kooperativt lärande som ett positivt ömsesidigt beroende 

genom att fastställa gemensamma mål.   

 

Genom smågrupps aktiviteter utfördes en mätning av Gillies och Khan (2008, s. 327) där det 

konstateras att elever som varit delaktiga i kooperativa grupper med ett bra samarbete om fyra 

elever hade högre poäng än de elever som inte deltagit. Det finns efter studien från Forslund 

Frykedal (2008, s. 138) fyra faktorer som ligger till grund för ett bra samarbete. Det första är 
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uppgiften, gruppens sammansättning, elevers ambition och tillit mellan gruppmedlemmar. 

Detta kan kopplas till kooperativa lärandets fem grundprinciper för ett fungerande samlärande, 

bra lagarbete och utveckling av elevers kunskaper inom svenska.  

 

Då menar Magnesio & H. Davis (2010, s. 217) genom sin kvalitativa studie som grundar sig på 

en kontrollgrupp som inkluderar 20 elever, 12 pojkar och 8 flickor, hur interaktioner sker 

generellt mellan lärare till elev. De använder sig av kooperativa metoder i sin undervisning där 

det framkom en markant ökning av elevernas sociala förmågor så som kommunikation, 

samlärande och interaktion med andra elever. De fann även att genom samlärande och 

kommunikation eleverna emellan, så uppnådde en större grupp elever de uppsatta målen för 

undervisningen. Kopplat till sociala förmågor i studien av Magnesio & H. Davis (2010) har 

Tran (2014, s. 136) genomfört en åtta veckors observationsstudie med en kohort-studie av 110 

förstaårs elever i grundskolan från An Giang University. Det presenterar att elever som 

instruerades genom det kooperativa lärandet uppnådde högre förmåga att bibehålla och utveckla 

sina egna kunskaper, än elever som instruerades med hjälp av föreläsningsbaserad undervisning 

(Tran, 2014, s. 137).  

 

Kooperativa grupper används enligt Johnson och Johnson (1999, s. 69) dagligen i lågstadiet för 

att ge varje elev den stöttning, hjälp och uppmuntran den behöver för att klara uppgifter som 

utmanar deras förmågor. Genom en kvalitativ fallstudie med 32 elever och över 5 lärare 

konstaterar lärare att elever, lärare och skola som inkluderas i kooperativt lärande, lär av 

varandra dagligen och får en tydligare struktur och samarbete. De lyfts även av Decuyper, 

Dochy & Van de Bossche (2010, s. 111-112, 116-117) som genomför sin studie av flertalet 

undersökningar kring lagarbete, och tar fram en egen modell som lyfter fram grunden för 

gruppinlärning som kan kopplas till kooperativt lärande. Deras modell framhäver både 

gruppinlärningsprocessen och vilken roll processen har för resultatet av gruppinlärning. 

Gruppinlärning beskrivs av Decuyper m.fl. (2010, s. 115, 119) som en rad olika beteenden, 

vilket sker inom gruppen genom delandet av information, att ställa frågor, efterfråga feedback, 

föra en dialog och utmana påståenden. Dessa beteenden utförs inom de processer modellen 

framhäver. Processerna handlar om konstruktiva konflikter, gruppaktivitet och grupp 

reflexivitet, att inta och delge kunskap, samt dela inom gruppen. Processerna resulterar enligt 

modellen till antingen generativa, anpassningsbara eller transformativa inlärningseffekter. 

Modellen gav en struktur för gruppinlärningsprocesser kopplat till de inlärningseffekter som 

redovisats.  

 

Slavin (1983, s. 429, 431) beskriver i sin meta-analys hur kooperativt lärande kan delas in i 

olika inlärningsmetoder som uppgiftsstruktur och incitamentsstrukturer. Uppgiftsstruktur kan 

delas in i två olika aspekter genom gruppinlärning och uppgiftsspecifiering. Gruppinlärning 

innebär att samtliga gruppmedlemmar lär sig tillsammans med samma förutsättningar och 

skyldigheter. Inom uppgiftsspecifiering är medlemmarna ansvariga för varsin del av uppgiften, 

där de sedan måste lära sig av varandra. Inom incitamentsstrukturer ingår tre komponenter i 

form av belöning. Det är gruppbelöning för individuell inlärning, gruppbelöning för gruppens 

helhets prestation, samt individuell belöning. Slavin (1983, s. 432-433) hävdar däremot även 

att det kan förekomma tillfällen av kooperativt lärande inom praktiken där belöning uteblir.    
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Stevens och Slavin (1995, s. 321, 325) genomför en studie genom kvasi-experimentell design 

där studiens fem deltagande skolor genomför en fullständig reform av skolans strukturer för att 

helt använda sig av kooperativt förhållningssätt inom skolans alla aspekter. Studiens syfte är att 

mäta vilka effekterna blir av en kooperativ skola jämförelsevis med en annan skola som inte 

använder sig av kooperativa strukturer eller arbetssätt. Det resulterade i att eleverna utvecklade 

en högre läsförmåga, läsförståelse, utökat ordförråd och en bättre förmåga att uttrycka sig 

skriftligt och muntligt, detta inkluderar även samtliga av de akademiskt underpresterande 

eleverna (Stevens & Slavin, 1995, s. 321, 333). Samtliga elever kunde även visa upp bättre 

sociala förmågor och eleverna kunde vittna om att det kände sig mer inkluderade i 

gemenskaperna på skolan (Stevens & Slavin, 1995, s. 333-335).  

 

Efter genomförda studier av Slavin (1983 & 1995) redogör Slavin i en forskningsöversikt 

(2015a, s. 7-12) för hur effekterna av det kooperativa lärande påverkar eleverna i fyra 

perspektiv. Det kan kopplas till kooperativa lärandets fem grundprinciper för ett fungerande 

samlärande som beskrivs utifrån fyrtiotvå tidigare kvantitativa forskningsstudier. De teoretiska 

perspektiven beskrivs utifrån elevers motivation, sociala samspel, kognition och 

utvecklingsperspektiv. De mest betydande resultaten enligt Salvin (2015, s. 7-12) är 

motivationsperspektivet som inkluderar social förstärkning såsom uppmuntran och belöning är 

viktiga för elevers framgång. Gruppmål eller belöning beskrivs bara som relevant och positivt 

om de bygger på individuellt lärande av alla medlemmar (Slavin, 2015a, s. 8) Inom denna studie 

(Slavin, 2015a, s. 8) redovisas trettiotvå skolor på lågstadiet och det visade att tjugoåtta skolor, 

88 % ser positiva resultat på elevers individuella prestation vid användningen av det 

kooperativa lärandet medan inga negativa effekter redovisas.  

 

Det sista perspektivet, utvecklingsperspektivet beskrivs enligt Slavin (2015a, s. 7-12) genom 

att samspelet mellan barn i en grupp ökar med hjälp av det kooperativa lärandet. Vi kommer i 

kontakt med Vygotskys definition av zone of proximal development “ZPD” som beskrivs som 

en förmåga för elever att hjälpa varandra i varandras utvecklingszon. Slavin (2015a, s.11) 

bygger perspektivet på empiriska material kopplat till klassrums försök och observationer. Det 

visar sig utifrån genomförda klassrumsförsök som inkluderar kooperativt arbetssätt har 

resulterat i en högre prestation bland elever inom ämnet svenska (Slavin, 2015a, s. 11). Det 

handlade om att elever enligt Slavin, (2015a, s. 11) fick diskutera, argumentera och presentera 

sina egna åsikter och kunskaper. Kopplat till Johnson och Johnsons (1999, s. 69,72) 

sammanställning beskrivs det att arbetsmotivation elever emellan är den viktigaste 

komponenten för elevers inlärning och ansträngning till lärande.  

 

Det redovisas i en studie med experimentell design, gjord av Marzbana och Alinejadb (2013, s. 

3744) skapad med urval av 60 studenter på gymnasiet. Studenterna delades slumpmässigt in i 

två grupper med trettio i varje. Det utfördes undervisning med hjälp av kooperativt lärande i 

ena gruppen och genom experimentet kunde elevernas resultat mätas. Resultaten i Marzbana 

och Alinejadb (2013, s. 3747) visade positiva effekter av att det kooperativt lärande användes 

som undervisningsmetod i klassrummet på iranska elevernas läsförmåga. Resultatet av studien 

beskrivs i diskussionen som användbar för fler lärare på flera stadier och är därmed applicerbart 

även för grundskolelärare. Det handlade om att Marzbana och Alinejadb (2013, s. 3748) vill 
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uppmana lärare att omvandla lärarcentrerade metoder till elevcentrerade metoder genom till 

exempel använda det kooperativa lärandet i undervisningen. De kan bekräfta att de hjälper 

elever att få mer självkänsla och mindre ångest när de deltar i klassaktiviteter och uppmuntrar 

dem att vara mer aktiva deltagare i lärprocessen.  

 

Det visade sig att användandet av kooperativa strukturer enligt studier resulterade i att fler 

elever önskade att få undervisas i mindre grupper och färre elever lämnades utanför. Genom att 

fler elever inkluderades så kunde man även se att elever med speciella och störande beteenden 

minskade. Efter studien konstaterar läraren att eleverna genom kooperativa strukturer får delge, 

hjälpa och stötta varandra genom muntlig kommunikation. Genom denna studie får vi beskrivet 

hur kooperativa strukturer påverkar elever på mellanstadiets sociala förmågor i 

gruppinteraktion (Magnesio & H. Davis, 2010, s. 220,221).  

 

4.1.2 Sammanfattning av kooperativa strukturer i undervisningen  
Avsnittet ovan beskrivs utifrån vad tidigare forskning konstaterar att kooperativa lärandet 

påverkar elevers undervisning. Det lyfts fram hur strukturer och metoder har en positiv 

påverkan på elevers gruppindelning och gruppinlärning. Genom olika forskares perspektiv, 

teorier och modeller får vi grunden till det kooperativa lärandets betydelse. Det finns de 

underlag via tidigare studier i Slavin (2015a) som visar på att elevers prestation inom svenska 

ökar med hjälp av det kooperativa lärandet i undervisningen. Magnesio och H. Davis (2012) 

förklarar hur klassrumssituationer och lärande ofta sker mellan elev och lärare, snarare än elev 

till elev, vilket ger upphov till en mer tävlingsinriktad klassrumsmiljö. Detta begränsar 

elevernas möjlighet till att lära sig socialt samspel. Däremot påpekar Tran (2014) utifrån sin 

studie hur det kooperativa lärandet bidrog till att eleverna utökade sina sociala färdigheter.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att utifrån tidigare bedriven forskning finns det 

positiva aspekter inom ämnet svenska med att låta eleverna arbeta utifrån kooperativa metoder.  

 

4.2 Förutsättningar vid kooperativt arbetssätt 
Kooperativt lärande kan vara användbart för de flesta pedagoger oberoende av synsätt, samt ett 

applicerbart arbetssätt, oavsett undervisningsinnehåll. I en aspekt av huruvida kooperativt 

lärande kan öka elevers förmågor framhäver Stevens & Slavin (1995) genom sin studie som 

ägde rum under två år på fem utvalda grundskolor i årskurserna 2-6, att om de kooperativa 

arbetssätten används effektivt och genomsyrar undervisningens alla aspekter är sannolikheten 

för goda resultat inom flera områden väldigt hög.  

 

Kooperativa arbetssätt innebär per automatik ingen garanti för goda resultat. Stevens och Slavin 

(1995, s. 321,333-335) menar att det krävs flera olika förutsättningar för att kooperativa 

metoder ska ha en positiv påverkan på elevernas förmågor. Genom sina studier genomförde de 

en fullständig reform av skolans struktur och applicerade en kooperativ modell för de 

deltagande skolorna som inkluderar kooperativt lärande. Genom att kooperativt lärande 

appliceras ämnesövergripande och över en längre period resulterade undervisningen i 

fullständig inkludering av akademiskt underpresterande elever. Lärarna i undersökningen 

planerade undervisningen gemensamt resulterade i ett tätare samarbete mellan rektor och lärare 
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i skolans planering och beslutsfattande, samt ett tätare samarbete med föräldrar (Stevens & 

Slavin, 1995, s. 321,333-335).  

 

En förutsättning för en god effekt av kooperativt lärande kan även vara den etablerade 

skolkulturen i klassrummet och i övriga skolan. Resultaten ur kooperativa arbetssätt inom 

skolor kan variera stort mellan olika kulturer, vilket framkommer i en studie av Thanh, Gillies 

& Renshaw (2008). I denna kvalitativa studie, inkluderande fjorton olika undersökningar med 

observationer och olika mätningar som hjälpmedel. Där framgick det att kooperativa lärande 

inte uppnådde samma positiva resultat när det används inom särskilda kulturer i Asien.  Detta 

berodde på flera faktorer. Bland annat är synen på lärare olika. Enligt Thanh m.fl (2008, s. 84)  

finns det inom österländska kulturer en inneboende respekt för lärare och ett gemensamt synsätt 

för lärare som källor av information och visdom.  Vidare menar Thanh m.fl (2008, s. 84) att det 

inom västerländska kulturer framgår ett synsätt på lärare mer som en handledare som finns där 

för stöttning men att det är gruppen som är central och samlärandet som står i fokus för det 

individuella lärandet. Ur en lärarsyn framkommer det även att lärarna själva hade svårt att 

planera undervisning där eleverna själva är fokus på lärandet, istället för som tidigare där 

läraren varit den primära källan för kunskap. Inom klasserna finns även starka etablerade 

kulturer av tävlingsinriktade attityder. Studien visar att studenterna som deltog visade stark vilja 

att tävla och jämföra sig med varandra även i grupparbeten, vilket gör att hela den kooperativa 

strukturen brister (Thanh m.fl, 2008, s. 84-85).  

 

Om kooperativa metoder inte appliceras på rätt sätt finns det möjlighet för fripassagerare-

effekten som Slavin (2015b, s. 882) betonar. Denna effekt innebär att uppgiftens innehåll ger 

möjlighet för en gruppmedlem att prestera mindre inom gruppen, än om individen arbetat 

individuellt. Således blir det inte ett kooperativt lärande, då det innebär att samtliga 

gruppmedlemmar presterar generellt lika mycket inom uppgiften.  

 

4.2.1 Sammanfattning av förutsättningar för kooperativt 
arbetssätt  
Vi kan peka på ett flertal olika förutsättningar utan att gå alltför djupt och detaljerat in på 

kooperativ lärande. Bland annat kan vi se att det kooperativa behöver genomsyra stor del av 

undervisningen för att ha effekt och inte vara ett arbetssätt som används något enstaka tillfälle, 

utan snarare ett förhållningssätt och syn på undervisningen rent generellt som läraren har. Med 

det sagt är förutsättningarna grundläggande, då det kooperativa annars brister i sin struktur. 

Exempelvis måste undervisningsinnehållet vara utformat på så vis att ingen elev i gruppen har 

möjlighet att undslippa att delta och göra sin del av uppgiften. Om det finns en sådan möjlighet 

för en elev att lämna över ansvaret till andra mer engagerade elever har de kooperativa 

strukturerna inte etablerats så som de ska (Slavin, 1990). Slutligen kan vi se det dokumenterat 

att resultaten av kooperativt lärande kan skilja sig beroende på vilken kultur undervisningen 

äger rum i (Thanh, m fl. 2008). Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att förutsättningarna 

för det kooperativa lärandet är nödvändiga att följa för att det kooperativa metoderna ska 

fungera och ge positiva resultat inom ämnet svenska.  
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4.3 Läskunskaper utifrån kooperativt arbetssätt 
Stevens, Madden, Slavin, Farnish (1987, s. 434-435, 440) konstaterar i sin observationsstudie 

med 461 elever i årskurs 3 och 4 fördelade i 21 klasser att elever uppnår ett högre språkbruk 

och presterar bättre om de arbetar i heterogena, kooperativa grupper om fyra elever. De 

beskriver cykeln CIRC “Cooperative Integrated Reading and Composition” som på svenska 

betyder kooperativ integrerad läsning och komposition. Det är en metod som ligger till grund 

för elevers inlärning och utveckling av sin läsförmåga. Cykeln grundar sig i fyra steg kopplade 

till det kooperativa lärandet. Steg ett handlar om lärarens introduktion om nya färdigheter eller 

ordförråd, steg två innehåller elevers samarbete och utförande i grupp under lärares styrning, 

steg tre är elevers individuella inlärning i grupp och steg fyra innefattar bedömning som 

inkluderar både individuell belöning och gruppbelöning.  

 

I en studie som genomförts med inkludering av cykeln har det resulterat i högre ordförråd och 

språkmekanik bland elever i årskurs 3 och 4 (Stevens, Madden, Salvin & Farnish, 1987, s. 438–

440). Puzio och Colby (2013, s. 355) tar upp och förstärker det som Stevens, Madden, Slavin 

och Farnish (1987, s. 435) redan kunde konstatera på slutet av 1980-talet. Puzio och Colby 

(2013, s. 355) konstaterar och beskriver att CIRC fortfarande är ett effektivt arbetssätt för att 

förbättra elevernas läskunnighet. Elever utvecklar sin egen läsförmåga i kooperativa grupper 

med andra elever med blandade förmågor med hjälp av CIRC. Det har visat sig att elever med 

låg läskunnighet har mest positiva effekter av CIRC.  

 

En annan koppling som har gjorts till det kooperativa lärandet är av Guthrie, Anderson, Alao, 

Rineh (1999, s. 343) som genomförde en kvantitativ studie i årskurs 3 med sextiosju elever och 

i årskurs 5 med femtiotre elever. Studien handlade om att jämföra elever i olika klassrum där 

eleverna skulle undervisas med hjälp av CORI “Concept-Oriented Reading Instructions” och 

grupplärande kontra traditionell undervisning. CORI ansågs enligt Guthrie, Anderson, Alao, 

Rineh (1999, s. 361) skapa motivation, begreppsmässig förmåga, samarbete, själv expression 

och sammanhållning bland elever. Lärandet ansågs i CORI ske i sammanhang där den nya 

kunskapen skapar omedelbar relevans och användbarhet till exempel via gruppinlärning. 

Dessutom visar studien på att alla studenter i CORI klassrum visade högre motiverad 

strategianvändning även om effekten var större för eleverna i årskurs 3 än eleverna i årskurs 

fem. Denna studie menar att CORI-studenter ökar sin läsning i tidig ålder genom engagemang 

och kunskap Guthrie, Anderson, Alao, Rineh (1999, s. 361) 

 

Kopplat till Ingemansson (2016, s. 44) beskrivs det hur elevers läsförmåga kan öka över tid 

med hjälp av textbearbetning, gjord av en kvalitativ studie, inom en årskurs 5. Det redovisas 

hur läsningens byggstenar i form av textsamtal och omläsning kan appliceras i undervisningen. 

Både textsamtal mellan lärare-elev, elev-elev och elever-elever påpekar Ingemansson (2016, s. 

45) bär vikten av den sociala interaktionen och att textsamtal inledningsvis bör ske i helklass. 

På så vis kan eleverna dra inspiration från varandra och genom samtal och diskussioner få en 

djupare förståelse och möjlighet till visualisering av texten. Detta genom samlärande av 

varandra. Genom regelbundna textsamtal i grupp under en längre tidsperiod bekräftar 

Ingemansson (2016, s. 166) en positiv påverkan på elevernas förmåga att kommunicera och 
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bearbeta läst text. Det handlar om att elever ska få en djupare förståelse för vad de läser, kunna 

identifiera mönster och teman samt att i låg ålder kunna analysera sin lästa text på djupet.   

 

Arbetssättet till byggstenarna i Ingemansson (2016, s. 44) kan förknippas med studier om 

kooperativt lärande som genomförts i både Puzio och Colby (2013) och Stevens, Madden, 

Salvin och Farnish (1987) där de beskriver heterogena grupper som ligger till grund för att 

elever ska öka sin läs-, skrift- och muntliga förmåga genom interaktion med andra elever där 

läraren bygger upp undervisningen med hjälp av strukturer. Genom CIRC kan lärare i cykeln 

skapa kontroll, få till samtal elever- elever och elever-lärare emellan där elever kan få den djupa 

förståelsen som Ingemansson (2016, s. 45) beskriver som en viktig byggsten.  

 

Puzio och Colby (2013, s. 348-350) pekar också på betydelsen av textbearbetning och 

textsamtal genom att redovisa resultat av tjugonio studier som inkluderar elever i årskurserna 

2-6. De beskrivs hur de kooperativa lärandet har betydelse för elever i klassrummet utifrån 

flertal diagram och positiva korrelationofficianter. Det visade sig genom att beräkna sexton av 

tjugonio studiers resultat att elever som deltagit i ett kooperativt arbetssätt eller 

samarbetslärande undervisning fick en högre läsförmåga. Likaså genom att beräkna fjorton av 

de tjugonio studierna kunde man se att elever får ett bredare vokabulär efter att ha deltagit i 

gruppinteraktion. Puzio och Colby (2013, s. 354) konstaterar efter 90 % positiva resultat i sin 

forskningsöversikt att elevers prestation kopplat kring vokabulär, läsförståelse och total läsning 

ökar om kooperativa metoder används.  

 

Slavin (2015b) framställer en sammanfattning av de metoder som utvecklats i de tidigare 

forskningsresultaten (1983, 1987, 1995, 2015a) som visats ha goda effekter för elevernas 

lärande. De delas in i strukturerade gruppinlärningsmetoder och informella 

gruppinlärningsmetoder. Inom de strukturerade gruppinlärningsmetoderna ingår student-team-

learning (STL), Student teams-achievement division (STAD), Teams-games-tournament 

(TGT), Team assisted investigation (TAI), Cooperative integrated reading and composition 

(CIRC) och slutligen -assisted learning strategies (PALS). Inom de informella metoderna ingår 

Jigsaw puzzle, learning together och group investigation. Samtliga kooperativa metoder delar 

syftet att elever lär sig samarbeta i olika grupper och är ansvariga för varandras lärande likaså 

som sitt eget (Slavin, 2015b, s. 833). Metoderna har visat sig ha goda effekter inom en mängd 

områden, såsom inom elevers läskunskaper.  
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4.3.1 Sammanfattning av läskunskaper utifrån kooperativt 
arbetssätt 
Elevers läskunskaper kan utifrån nämnd forskning i tidigare avsnitt konstateras en positiv effekt 

på läskunskaper över tid utifrån kooperativa metoder. Stevens, Madden, Salvin & Farnish 

(1987) framhäver hur elever som arbetar inom heterogena grupper kan uppnå ett effektivare 

språkbruk, något som Puzio och Colby (2013) också kan bekräfta. Forskningen om CIRC som 

metod inom kooperativt arbetssätt styrker en större positiv effekt för elever med låg 

läskunnighet. Detta kan även kopplas till begreppet CORI som är mer relevant på elever i 

lågstadiet än mellanstadiet. CORI ökar enligt Guthrie, Anderson, Alao, Rineh (1999) elever i 

lägre årskursers läsning, engagemang och motivation. Slavin (2015b) beskriver olika metoder 

däribland CIRC som styrker detta. Kopplat till motivation beskriver Ingemansson (2016) hur 

läskunnigheten och även analysförmågan förbättras när innehållet utövas gemensamt i helklass. 

Detta behöver inte nödvändigtvis bero på kooperativt arbetssätt, men ett grupplärande där 

elever lär sig av varandras upplevelser och reaktioner kan konstateras som ett gemensamt 

samlärande.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att utifrån vårt urval av studier kan samtliga bekräfta 

en positiv effekt av läskunskaper i form av ordförråd, språkmekanik, textbearbetning och 

läsförståelse i samband med kooperativa, samlärande metoder.  

 

5. Diskussion  
I diskussionen kommer vi att behandla resultaten kopplat till litteraturen i bakgrunden med 

utgångspunkt i vårt syfte och frågeställning. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 168) beskriver hur 

diskussionen kan utformas på flera olika sätt. De nämner viktiga delar i en diskussion som ska 

finnas med men ordningen kan se olika ut. Nedan följer vår metoddiskussion, 

resultatdiskussion, slutsats och implikation till praktiskt användande inom läraryrket.  

 

5.1 Metoddiskussion  
I denna metoddiskussion kommer vi att redogöra för de kritiska aspekterna av vårt 

tillvägagångssätt när det kommer till sökmetoderna, urvalet, våra tolkningar samt hur resultatet 

kan ha påverkats av tillvägagångssättet.  

 

5.1.1 Databaser  
Litteraturstudien var avsedd att analyseras från SwePub, ERIC, HH-databas men även flertal 

manuella sökningar i form av tidigare skrivna litteraturöversikter eller från tidigare viktiga 

forskares namn. När vi läste och granskade de systematiska sökningarna kunde vi se hur de 

manuella sökningarna blev allt fler och mer omfattande. De peer-rewied granskade artiklarna 

som hittades från 2010 på SwePub eller ERIC inkluderade inget eget empiriskt material utan 

hänvisade till tidigare forskning gjord på slutet av 1980-talet och framåt.  
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Det resulterade i att manuella sökningar genomfördes på tidigare publicerade 

forskningsöversikter. Det hade varit önskvärt om vi kunde tagit del av större antal empiriska 

studier publicerade under de senaste 10 åren.  

 

I metodvalet och valet av sökord, se tabell 1 sökordstabell, har vi fokuserat på att formulera 

våra centrala begrepp till andra ord med koppling till vår frågeställning. Utifrån våra centrala 

begrepp har vi formulerat sökord som genererar ett resultat som svarar på vår frågeställning. 

Sökorden och söksträngarna som har används inkluderar begreppet kooperativt lärande men 

också vid flertal tillfällen årskurs/ stadie för att specificera sökningen och få svar på vår 

frågeställning. Genom att kombinera flera sökord fick vi fram ett resultat som besvarar flera 

delar av vår frågeställning. Begreppen läskunskaper, samlärande och kommunikation som finns 

i frågeställningen besvaras enskilt eller tillsammans med hjälp av sökorden i resultatets 

analyskategorier.  

 

Genom att först göra manuella sökningar och sedan föra över dessa sökningar på olika databaser 

såsom SwePub, ERIC och HH-databas fann vi mycket som verkade relevant till vårt syfte. Men 

mycket av denna forskning fanns inte tillgänglig, vilket gjort att vi letat efter de som funnits 

tillgängliga. Detta kan ha medfört att vi gått miste om bra och relevanta studier som kunde 

använts och styrkt vår litteraturöversikt.   

5.1.2 Urval av årtal  
De studier vi valt att använda oss av har producerats mellan 1983 fram till 2016. Vi valde att 

använda oss av de äldre artiklarna skrivna innan 2000-talet av flera olika anledningar. Det beror 

bland annat på att de forskare som är viktiga och framstående inom ämnesområdet var 

verksamma under 1980 och 1990-talet. De äldre artiklarna är även av relevans då de nyare vi 

valt att använda baserar mycket av sin forskning just på de äldre artiklarna och deras forskning 

med empiriskt material.  

 

Utifrån urvalet med sjutton artiklar som använts till denna litteraturöversikt upplevde vi att 

utbudet av forskning inom detta ämnesområde var begränsat. En följd av att genomföra de 

manuella sökningarna ledde till att många av de artiklar vi fann ledde till en och samma 

författare som har varit aktuell med forskning från tidigt 1980-tal (Slavin, 1983, 2015a, 2015b). 

Slavin samarbetar också med andra forskare och skapar empiriskt material såsom Stevens & 

Slavin (1995) och Stevens, Madden, Slavin, Farnish (1987).  Hans undersökningar och 

empiriska material är grunden till mycket inom det kooperativa lärandet och han skrev en 

sammanställning om kooperativt lärande byggd på sin egen forskning år 2015. Vi valde att ta 

med samtliga artiklar skrivna av denna författare. Detta kan ses som en brist då man bör inhämta 

kunskap från flera olika källor, vilket vi ändå har från flera andra empiriska undersökningar 

vilket ger litteraturöversikten en hög validitet (Eriksson m.fl, 2013, s. 52, 105).  
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5.1.3 Språk 
Majoriteten av de utvalda studierna har skrivits på engelska, med undantag för en som är skriven 

på svenska. Då vårt modersmål är svenska och även om vi besitter goda kunskaper inom 

engelska, kan det ändå finnas möjlighet för tolkningsfel. När vi har läst artiklarna efter bästa 

förmåga, kan det vara möjligt att vi tolkat vissa textsammanhang eller artikelresultaten fel. En 

annan aspekt av urvalet kring just engelska och internationella artiklar är att dessa studier ägt 

rum inom andra kulturer och använt medel, tekniker och strukturer som inte används på samma 

sätt inom svensk skola. Thanh m.fl (2008) beskriver hur kulturer och skolsammanhang påverkar 

det kooperativa lärandet. Synen på undervisning skiljer sig åt mellan olika delar av världen 

vilket gör att alla metoder inte är applicerbara inom flertal kulturer. En kritisk aspekt av detta 

är om dessa internationella studiers resultat är applicerbara i svenska skolsammanhang där 

undervisningen utgår från Skolverkets (2018) läroplan. Något som är värt att poängtera är om 

resultatet av studierna skulle varit detsamma om det genomförts i svensk skola.  

5.1.4 Artiklarnas val av metod  
I urvalet av artiklar så grundar det sig på flera olika metoder, olika antal medverkande och 

åldersgrupper. Artiklarna håller en vetenskaplig grund men det vi kan resonera kring är hur 

deras metodval påverkar resultatet.  

 

En studie vi valt att inkludera men som ändå har en viss kritisk aspekt är Magnesio och H. 

Davis (2012) där forskarna i fråga främst är lärare och har genomfört sin studie inom sin egen 

klass. Detta innebär en viss problematik då det finns en risk att lärarna, som redan etablerat 

relationer med eleverna sedan tidigare kanske inte är helt objektiva i sin bedömning av 

forskningsresultaten. Skolverket (2018, s.18) skriver fram hur lärares undervisning påverkar 

elevernas samhörighet i klassrummet. Det handlar om att skapa en trygghet och ge eleverna 

möjlighet att utveckla goda kamratrelationer i skolan. Detta kan vi se i Magnesio och H. Davis 

(2012) resultat som förklarar vilka kooperativt strukturella övningar som redovisar ett lyckat 

resultat med minskat destruktivt klassrumsbeteende och ökade sociala förmågor bland eleverna. 

Av den anledningen är det intressant att se ur ett lärarperspektiv hur man skulle kunna integrera 

dessa metoder i sin egen klass och få ett lyckat resultat. Det hade varit intressant att studera om 

resultatet skulle blivit densamma om forskaren ifråga inte känt eleverna sedan tidigare.  

 

Magnesio och H. Davis (2012) forskning ägde rum med enbart en klass som objekt, vilket gör 

det till en relativt liten empirisk undersökning och därmed kan resultatet inte vara 

generaliserbart. Stevens & Slavin (1995) genomförde en avsevärt större forskning med 

observationer av 1012 elever och lärare under två års tid, vilket gör det till en större studie med 

resultat som lättare kan generaliseras. Värt att notera är att Magnesio och H. Davis (2012) får 

fram samma resultat i sitt urval med en liten grupp elever som Stevens och Slavin (1995) får 

genom sin forskning. Det vill säga att kooperativa metoder ökar både lärandet av elevernas 

läskunskaper och de sociala förmågorna eleverna använder sig av både innanför och utanför 

klassrummet. 
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5.1.5 Utökning av sökning 
Forslund Frykedal (2013) beskriver skillnaden på det kooperativa lärandet och det kollaborativa 

lärandet som framställs i resultatet. Det kollaborativa lärandet uteslöts i vår litteraturöversikt på 

grund av att vi ville bibehålla fokus på det kooperativa strukturerna och inte elevernas olika 

interaktionsmönster. De kooperativa strukturerna finns inte inom det kollaborativa arbetssättet. 

Genom att bara använda kooperativt lärande kan litteraturöversikten bli mer strukturerad och 

följa en tydligare röd tråd. Genom avgränsningen till det kooperativa lärandet minskar vår 

sökning och antalet artiklar. Sökorden som vi har använt oss av i vår litteraturöversikt innehåller 

begreppet “kooperativt lärande” på något vis. För att utöka sökningen till litteraturöversikten 

och få fler artiklar publicerade de senaste tio åren som inkluderar empiriska studier så hade det 

kooperativa arbetssättet kunnat kombineras med det kollaborativa arbetssättet.  

 

Ett val utanför dessa årskurser som vi har gjort i resultatet är att skriva vad Marzbana och 

Alinejadb (2013) beskriver och redovisar i sin studie grundad på gymnasiestudenter från Iran. 

Studien förmedlar hur elever internationellt kan använda och utvecklas av det kooperativa 

lärandet i undervisningen. Likaså Forslund Frykedal (2013) är en av de nationella studierna 

från Sverige som har genomfört en studie i årskurs 8. Studien redovisar och styrker att de 

kooperativa lärandets metoder används nationellt och hur dem är användbara inom svensk 

skola. Studierna visar stora likheter till de övriga studierna genomförda på låg/mellanstadiet 

vilket är i linje med vårt syfte och frågeställning om kooperativt lärande.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Inom resultatdiskussionen kommer vi redogöra för de kritiska aspekterna av resultatet.  Vi 

kommer presentera och reflektera över likheter och skillnader i vårt resultat kopplat till tidigare 

litteratur i bakgrunden.  

 

Utifrån resultatet kopplat till Stevens, Madden, Slavin, Farnish (1987, s. 438–440) kan vi finna 

hur elever redan på sent 1980-tal skulle grupperas i heterogena grupper om fyra för att uppnå 

högre lärande och läskunskaper. Gillies och Khan (2008, s. 327) har i sin studie vidareutvecklat 

det kooperativa lärandets gruppering till att eleverna ska grupperas utifrån sina olika 

kunskapsnivåer för att utveckla sina läskunskaper. Detta kan kopplas till Skolverket (2018, s.6) 

som belyser hur elever oavsett kunskapsnivå och bakgrund ska få möjlighet till en likvärdig 

undervisning som ska främja alla elevers utveckling. Det handlar om att elever ska mötas och 

utvecklas tillsammans med liknande villkor och få möjlighet att utveckla sina förmågor och 

intressen.  

 

Även om vi kan konstatera utifrån flera studier att det kooperativa lärandets strukturer utvecklas 

så är grunden densamma som den var på sent 1980-talet och sent 2010-talet. Grupperingen, 

samlärandet och de fem grundprinciperna beskrivs nästan identiskt. I lärares handböcker om 

det kooperativa lärandet publicerade 2017 och 2018 framförs det hur den tidigare forskningen 

utförd på 1980-talet, ligger till grund för dagens tänk kring det kooperativa lärandet. 

Handböckerna från Kagan och Stenlev (2017) och Fohlin och Wilson (2018) beskriver det 

kooperativa lärandet i bakgrunden som en metod som ska utveckla elever och lärares 
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undervisning. Dessa böcker finns ute i skolorna för att utveckla undervisningen. Böckerna 

grundar sig på tidigare utfört empiriskt material som finns i resultatet.  

 

Artiklarnas slutsatser har varit övervägande positiva till de kooperativa metodernas inverkan på 

elevers förmågor. Men som Than m.fl (2008) påpekar i sin studie kan det kooperativa även 

orsaka negativa effekter. I denna studie framkommer det att elevernas förmågor inom olika 

ämnen inte förbättrades av att använda olika kooperativa metoderna. Detta beror på enligt Than 

m.fl (2008, s. 84) att eleverna tillhör olika kulturer som inte är kompatibla med de kooperativa 

lärandets metoder.  Resultatet visar att mer än hälften av undersökningarna visar negativa eller 

neutrala resultat (Thanh m.fl, 2008, s. 84) vilket ifrågasätter resultaten från andra studier som 

visar uteslutande positiva resultat i användandet av kooperativa metoder (Stevens & Slavin, 

1995).  

 

Att två studier om det kooperativa lärandets effekter har fått så olika resultat kan vi fastställa 

beror på de olika kulturerna studierna utspelar sig inom. I en studie genomförd i flertalet 

asiatiska länder (Thanh m.fl, 2008) har liknande metoder som i övriga artiklar använts men 

resultatet har varierat. Slavin (2015b) beskriver flera metoder som har utmynnat i goda resultat 

bland eleverna. De som används inom Thans m.fl (2008) studie är Group investigation, project 

team, STAD och Jigsaw. Det som framkommer genom användandet av dessa metoder är olika 

synsätt och etablerade klassrumsstrukturer som inte är kompatibla med de kooperativa 

arbetsmetoderna. En annan faktor att ta hänsyn till är att forskning om kooperativa metoder 

främst bedrivits i västvärlden och utgått ifrån klassrum i västvärlden. För att göra det 

kooperativa lärandet effektivt inom asiatiska klassrum krävs mer forskning inom det för att göra 

det kompatibelt med asiatiska kulturer och förutsättningar (Thanh m.fl. 2008, s. 82)  

 

Studiernas resultat i anslutning till vårt syfte och frågeställning handlar om hur elevers 

läskunskaper påverkas och ökar med hjälp av det kooperativa lärandet. Majoriteten av det 

empiriska materialet vi har tagit del av förtydligar och redovisar hur elevers prestation kan öka 

vid undervisning som inkluderar det kooperativa lärandet. Det kooperativa lärandet har 

redovisats utifrån det empiriska materialet genom att det kan öka elevers läskunskaper, 

begreppsförmåga, vokabulär, samarbete och skapa engagemang och motivation till fortsatt 

lärande.  Genom att elever presterar bättre inom svenska får elever möjlighet att uppfylla 

kunskapskraven i årskurs 3 och 6 (Skolverket, 2018). Detta gör att standarden för 

undervisningen i grundskolan kan höjas generellt i svenska skolor. Vilket vi tror kan göra att 

elever kan åstadkomma ett bättre helhetsresultat internationellt. Enligt Skolverkets (2017) 

sammanställning har svenska elevers läsförmågor blivit sämre sedan år 2001. Men 

sammanställningen kan även styrka att elevers läsförmågor nu ökar stadigt igen enligt den 

internationella mätningen (PIRLS 2016). 

 

Ingemansson (2016, s. 13) framhäver vikten av att elever blir introducerade till flera olika 

lässtrategier för att kunna utveckla god läsförståelse och nå en större metakognitiv nivå inom 

sin läsning. Detta menar Ingemansson (2016, s. 123–128) kan genomföras genom textsamtal 

där eleverna genom kommunikation och samspel kan lära sig av varandra, och skulle vara ett 

passande innehåll att använda sig av i tillämpning av någon av de kooperativa metoderna. 
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Kooperativa arbetsmetoder är ett gammalt begrepp men som fått stor spridning först nu på 

senare år enligt det empiriska material vi samlat in. Stevens och Slavin (1995, s. 334, 338, 340) 

beskriver genom sin undersökning hur eleverna inom kooperativa skolor utvecklade bättre 

ordförråd, läsförståelse och språkanvändning jämfört med de skolor som inte använde 

kooperativa förhållningssätt, vilket är tydligt bevis på att läskunskaperna förbättras genom 

kooperativa metoder. Detta styrker även Nestlog Bergh och Tinglev (2017, s. 4) som menar att 

läs och skrivkunnighet utvecklas utifrån sociala sammanhang där språket används som en del 

av strukturen. Säljö (2015, s. 13) skriver som nämns i bakgrunden att lärandet inte är en 

individuell process för våra elever, utan lärande sker genom samarbete där eleverna 

kommunicerar och interagerar med varandra. Skolverket (2018, s.8) framhäver hur skolan ska 

ge alla elever möjlighet till att kommunicera genom att till exempel samtala, läsa, skriva för att 

få tilltro till sin egen språkliga förmåga.  

 

Flera av de artiklar vi valt att redovisa lägger främst fokus på det kooperativa lärandet i elevers 

undervisning. Vårt syfte var att undersöka vad det kooperativa lärandet har för effekter på 

elevers svenskundervisning. Det vi ser är att dessa metoder går att applicera till vår 

frågeställning inom svenska och elevers läskunskaper. Dessa artiklar som enbart behandlar det 

kooperativa lärandet som inkluderar språkliga färdigheter innehåller generella metoder och är 

därmed applicerbara till samtliga ämnen. Detta förtydligas av Skolverket (2018) som beskriver 

i övergripande mål och riktlinjer hur elever ska kunna använda de svenska språket i tal och 

skrift på ett nyanserat sätt. Det handlar om att eleverna ska kunna uttrycka sig i flera ämnen 

genom det svenska språket.  

 

I resultatet redogör Navarro-Pabloa och Gallardo-Saborido (2014, s. 403) för hur det 

kooperativa lärandet bygger på ett gott lagarbete och att eleverna ska arbeta utifrån 

gemensamma mål. Forslund Frykedal (2008) förstärker också detta i sitt resultat att elever 

uppnår ett högre lärande genom gemensamma ömsesidiga mål. Utifrån gemensamma mål och 

kooperativt lärande så redovisar Gillies och Khan (2008) en modell för gruppinlärning där 

eleverna ges möjlighet till det lärande Säljö (2015) påpekar. Inom denna modell delas 

grupperna in efter elevers kunskapsnivå. Varje grupp inkluderar en lågpresterande, två 

medelpresterande och en högpresterande elev. Den gruppindelningen har blivit bekräftat öka 

framförallt den lågpresterandes förmågor och läskunskaper då eleven ges stöttning och 

stimulans av de övriga eleverna i gruppen.  

 

Det Skollagen (SFS 2010:800) skriver är att samtliga elever ska ges det stöd, stimulans och 

ledning som krävs för att var individ ska kunna nå de uppsatta kunskapskraven, vilket 

förutsätter att läraren kan anpassa sin undervisning för att möta alla elevers olika behov och 

förutsättningar. Enligt Gillies och Khan (2008) gynnas de lågpresterande bäst av denna modell, 

men det finns ingen dokumenterad effekt för de högpresterande. I Skolverkets sammanställning 

av PIRLS (2017) framkommer det att de högpresterande eleverna har presterat bättre de senaste 

åren inom läsning och nu ligger på samma nivå som de gjorde 2001. Medan det inte skett någon 

ökning för de lågpresterande sedan 2011.  
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Utifrån vårt empiriska material har vi inte kunnat få det bekräftat om det kooperativa lärandet 

har en särskilt gynnsam och positiv effekt för de högpresterande. Överlag har det kooperativa 

lärandet visats ha en positiv effekt för merparten av alla elevers samlärande och 

kommunikation, men det hade varit intressant att avgränsa till hur forskningen ser ut över de 

kooperativa lärandets effekter på specifikt högpresterande elevers kunskap.  Detta skulle kunna 

vara ett utvecklingsområde att undersöka för att konkret kunna bevisa att det kooperativa 

lärandet verkligen gynnar alla elevers läskunskaper.  

 
6. Slutsats 
Det vi kan konstatera efter att ha genomfört vår litteraturöversikt är att merparten av den 

forskning som funnits från tidigt 1980-tal visar samma resultat som studier genomförda efter år 

2010.  Det visar på att kooperativt lärande har en positiv effekt i svenska, inte bara på elevers 

läskunskaper i form av elevers ordförråd, språkmekanik, textbearbetning och läsförståelse utan 

också på elevers kommunikation och samlärande. Vi kan konstatera att förutsättningarna som 

beskrivs behövs för att det kooperativa lärandet ska uppnå en positiv effekt. När 

förutsättningarna uteblir leder det till de motsägande resultat en studie genomförd i länder så 

som Kina, Singapore, Taiwan med flera visar på. Det skulle krävas mer omfattande forskning 

och kunskap för att få rätt förutsättningar till dessa asiatiska klassrum.  

 

Vi drar slutsatsen att om vi hade haft tillgång till ytterligare forskning med fokus på elevers 

läskunskaper utifrån det kooperativa lärandet hade denna kunskapsöversikt möjligtvis sett 

annorlunda ut beroende på den forskningens resultat.  

 
 

7. Implikationer  
Vi kan se genom denna litteraturöversikt att det kooperativa lärandet kan stärka våra framtida 

elever individuellt men även som grupp. Att använda det kooperativa lärandets strukturer i vår 

framtida yrkesroll tror vi inte bara gynnar våra elever utan även oss som nyblivna lärares 

undervisning om det finns rätt förutsättningar i undervisningen. Det kooperativa lärandet anser 

vi kan bidra till en nivåanpassad undervisning där fler elever blir inkluderade oberoende av 

deras kunskapsnivå. Genom det kooperativa lärandet kan vi som lärare skapa en mer delaktig 

undervisning där elever får möjlighet att utöva sin kreativitet. Nedan följer exempel på effekter 

som vi anser elever får möjlighet till med kooperativt lärande i ämnet svenska.  

 

• Ge elever möjlighet till en mer inkluderande undervisning.  

• Ge elever möjlighet till att utveckla sociala förmågor i mindre grupper.  

• Ge elever möjlighet till ett varierat arbetssätt med flertal strukturer.  

• Ge elever möjlighet till att delta i undervisning oavsett kunskapsnivå.  

• Ge elever möjlighet till en ämnesövergripande undervisning.   
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8. Framtida forskningsområde 
Utifrån den begränsade mängden forskning som vi funnit tillgänglig anser vi att det behövs mer 

resurser för forskning inom det kooperativa lärandet. Även om vi har funnit forskning som 

bekräftar de positiva effekterna av kooperativt lärande kan denna forskning utökas ytterligare 

för att fastställa ett mer generaliseringsbart resultat.  

 

Inför framtida utvecklingsarbete i skolverksamheten anser vi att de hade varit intressant att 

undersöka hur högpresterande elever kan påverkas positivt av kooperativt lärande. Ett annat 

perspektiv som skulle varit intressant är att undersöka hur man kan se samband mellan det 

kooperativa lärande och kollaborativt lärande. Det handlar då om att undersöka vilken av dessa 

metoder som ger bäst effekt för samtliga elevers läskunskaper.  
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Decuyper, Dochy & Van de Bossche 
(2010) 

Undersöka kooperativa lärandet kring 
lagarbete och lyfter fram en modell för 
gruppinlärning.  

         X     1-6 

Forslund Frykedal (2008) 
Att undersöka hur elever i årskurs 8 
använder och utvecklas av det 
kooperativa arbetet.  

  X  X  X    48    8 

Gillies och Khan (2008) 
Att undersöka om lärares undervisning 
skiljer sig vid olika 
undervisningsmetoder. 

 X     X    888 61   5-6 

Guthrie, Anderson, Alao & Rineh 
(1999) 

Att undersöka CORI och grupplärande 
kontra vanlig undervisning.  

  X    X    120    3 & 5 

Ingemansson (2016) 
Att undersöka vilka byggstenar som 
ligger till grund för textsamtal, svenska.  

  X  X  X    Ca70     5 

Johnson & Johnson (1999) 
Att sammanställa studier om kooperativt 
arbetssätt.  

  X     X   32 
Över 

5 
  1-3 

Magnesio & Davis (2010) 
Att undersöka om elevers sociala 
förmågor ökar vid kooperativt arbetssätt.  

  X   X X    20 1   4 

Marzbana och Alinejadb (2013) 
Att undersöka elevers användning av det 
kooperativa lärandet som en 
undervisningsmetod.  

X     X     60    GYM 
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Bilaga A 

Navarro-Pabloa & Gallardo-Saborido 
(2014) 

Att undersöka hur det kooperativa 
lärandet kunde fungera som en 
inlärningsmetod för ett effektivt 
lagarbete. 

  X    X    54    2 

Puzio & Colby (2013) 

Att undersöka olika studier och vad 
kooperativt lärande har för betydelse i 
elevers undervisning.  
 

         X    29 2-12 

Slavin (1983) 
Att undersöka kooperativa 
inlärningsmetoder.  

         X     1-6 

Slavin (2015a) 
Att undersöka hur det kooperativa 
lärandet påverkar elever på lågstadiet 
läskunskap.  

         X    42 1-3 

 
Slavin (2015b) 
 

Att undersöka hur det kooperativa 
lärandet sammanställs genom tidigare 
forskning av honom själv.  

         X    11 1-9 

Stevens & Slavin (1995) 
Att undersöka vilka effekterna blir av en 
kooperativ skola jämförelsevis med en 
annan skola.  

 X     X X   1012 
Ca 
45 

  2-6 

Stevens, Madden, Slavin, Farnish (1987) 
Att undersöka hur CIRC påverkar det 
kooperativa lärandet och elevers svenska 
undervisning.  

  X    X    461    3-4 

Thanh, Gillies & Renshaw (2008) 
Att undersöka kooperativa metoders 
resultat i olika kulturer med flera 
klasskonstellationer.   

  X    X   X    14 1-12 

Tran (2014) 
Att undersöka om elever uppnår högre 
kunskap vid kooperativt arbete.  

  X    X    110    1 
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