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Sammanfattning 
Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten har varit frågan om vilka kunskaper vi får i 
skolan som är hållbara över tid så till vida att vi får nytta av dem även senare i livet. 
Förmågan att samarbeta är exempel på en sådan kunskap. När vi i skolan tränar på att 
samarbeta kallar vi metoderna för detta exempelvis EPA(enskild, par, alla), kamratrespons 
och Karusellen. Gemensamt för dessa metoder är de används för att lära ut både 
ämnesinnehåll och sociala förmågor och att eleverna aktiveras som läranderesurser för 
varandra. Strategin att aktivera elever som läranderesurser för varandra är något som John 
Hattie och Dylan Wiliams förespråkar. Deras forskning har trots kritik, de senast åren fått 
stort genomslag såväl när det gäller direktiv från Skolverket som för lärarutbildningarnas 
innehåll samt i skolans vardag. Just därför är det extra intressant att söka evidens i fler källor 
för hur framgångsrikt det egentligen är att involvera elever som läranderesurser för varandra. 
 
Den här kunskapsöversikten syftar till att ta reda på vad som kännetecknar forskningen kring 
att elever aktiveras som läranderesurser för varandra inom ämnet svenska (eller elevernas 
förstaspråk). I översikten undersöks utifrån forskningsområdet särskilt effekten av kooperativt 
lärande. I en fördjupad analys fokuseras på metaanalyser och då primärt metaanalysernas 
resultat för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet. 
 
Fokus har varit att ta del av metaanalyser då de beskriver de stora dragen som kännetecknar 
forskningsfältet. Effekterna av de kooperativta metoderna har initialt kartlagts mer allmänt 
och därefter har särskild uppmärksamhet riktats mot det som är relevant för effekterna 
gällande svenska eller motsvarande, alltså elevers första språk. I en fördjupad analys 
fokuserar översikten på metastudiernas resultat för att identifiera styrkor och svagheter som 
finns inom forskningsfältet. Skälet för detta är att metaanalyser syftar just till att 
uppmärksamma styrkor och svagheter vilket ger en samlad bild som blir relevant för såväl 
praktik som framtida forskning. 
 
Utifrån den sammantagna forskningen som kartlagts kan konstateras att kooperativt lärande 
ser ut att ha positiva effekter på lärandet men eftersom vi har med människor att göra är det 
svårt att hävda att metoderna fungerar på samtliga elever. Utifrån kunskapsöversikten går det 
att urskilja ett par områden där det skulle vara intressant att ta reda på mer gällande 
kooperativt lärande och dess effekter.  Ett sådant område är elevernas attityd till kooperativt 
lärande samt elevernas uthållighet i samband med kooperativa lärmetoder. Vidare skiljer sig 
det svenska skolsystemet från andra länders och därför är studier som tar hänsyn till de 
förhållanden som råder i den svenska skolan intressant. Nyare studier gällande kooperativt 
lärande kopplat till språk, i synnerhet till svenskämnet saknas också inom forskningsfältet. 
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BAKGRUND 
Eftersom jag har en bakgrund där jag har arbetat många år innan jag utbildar mig till lärare så 
har jag funderat en del på vad det är man lär sig i skolan som man har nytta av senare i livet. 
Vilka kunskaper är egentligen hållbara över tid? Ett par viktiga saker jag identifierat är att 
man behöver hitta nyckeln till sin egen drivkraft och sin vilja att utvecklas. Insikten att det är 
genom att samverka med andra som man drivs framåt är också värdefull. Ofta är det ju ihop 
med andra som lösningar och idéer kommer till en. Förmågan att samarbeta är därför en håll-
bar kunskap oavsett framtida utmaningar. 
 
När vi i skolan tränar på att samarbeta och skapa kunskap ihop kallar vi det till exempel think-
pair-share/EPA(enskilt, par alla), kamratrespons, no-hands-up eller Karusellen. Gemensamt 
för dessa metoder är att samarbete mellan eleverna används för att lära ut både ett ämnes-
innehåll och sociala förmågor. Ibland används samlingsbegrepp så som kooperativt lärande 
eller kollaborativt lärande i dessa sammanhang och även ordet samlärande förekommer ibland 
som paraplybegrepp i svenskan. Begreppen kommer att definieras närmare i denna översikt.  
 

Utgångspunkt och inriktning 
Vad som kännetecknar ett framgångsrikt lärande och vilka processer det är som påverkar att 
ett lärande faktiskt sker har varit extra intressant under åren på lärarutbildningen. Ett par namn 
som likt pedagogikens filmstjärnor dykt upp gång på gång är John Hattie och Dylan Wiliam. 
Såväl under VFU, som i litteratur och under föreläsningar har vi återkommit till vad som är 
centralt utifrån deras perspektiv. De betonar i sin forskning att vi som lärare ska arbeta med 
formativ bedömning för att eleverna ska utvecklas och lära på bästa sätt. Detta innebär i korta 
drag att läraren utgår från det eleven kan, tydligt kommunicerar målet med lärandet och hjäl-
per eleven med att hitta vägar att nå de uppsatta målen. Wiliam och Leahy (2015) redogör för 
fem strategier som lärare kan arbeta utifrån för att lyckas med en formativ bedömning och 
stötta elevens lärande: 

1. Tydliggöra målen så att eleverna förstår vad som krävs för att de ska lyckas med 
lärandet 

2. Fokusera på aktiviteter där lärandet synliggörs och blir tydligt, även för eleverna 
3. Ge återkoppling som bidrar till lärande 
4. Arbeta för att eleverna ska aktiveras som läranderesurser för varandra 
5. Göra eleverna medvetna om att de äger sitt lärande (Wiliam och Leahy 2015 s 25). 

 
Alla delar hänger ihop men den här kunskapsöversikten tar sin utgångspunkt i strategi fyra det 
vill säga att eleverna själva aktiveras som resurser för varandras lärande.  
 
Både Hattie och Wiliam har emellertid fått kritik för delar av sin forskning. Wiliam har kriti-
serats av till exempel Bennet (2011), Dunn och Mulvenon (2009) som bland annat menar att 
resultaten kan vara missvisande då alltför många olikartade studier vägts samman. Hattie har 
kritiserats av Topphol (2011) som påpekar att det finns brister i Hatties beräkningar av CLE-
värdet, vilket är ett sannolikhetsmått som presenteras tillsammans med effektstorleken1. 

                                                 
1 Effektstorlek är ett vedertaget sätt att jämföra olika studier och resultat med varandra. Efter att ha påvisat en 
effekt (skillnad) gäller det att avläsa hur stor denna är. Effektstorleken förkortas ofta ES. Riktmärken gällande 
ES är att om ES är mindre än eller lika med 0,20 betraktas skillnaden som liten, ES som är ungefär 0,40 
betraktas som måttlig och ES över 0,60 visar på stora skillnader. Dessa riktmärken behöver alltid tolkas utifrån 
sitt sammanhang och är inte statiska. 
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Samtidigt kvarstår fakta att Hatties och Wiliams resultat har fått stort genomslag såväl i 
direktiv från Skolverket till exempel när det gäller satsningar som matte- och läslyften, i 
lärarutbildningen vilket redovisas ovan och i skolvardagen där stor vikt läggs just vid att 
arbeta formativt. Just därför är det intressant att söka evidens för hur framgångsrikt det 
egentligen är att involvera elever som läranderesurser för varandra i fler källor. 
 
Vad är det då Hattie och William gör gällande? Enligt Wiliam och Leahy (2015) är en 
nyckelstrategi för framgångsrikt lärande som sagt att elever aktiveras som läranderesurser för 
varandra. De får medhåll av Hattie (2012) som i sin metaanalys har sammanställt mer än 900 
studier för att synliggöra vilka undervisningsmetoder som ger bäst effekt på lärande. 
Resultaten i studien visar att reciprokt lärande (ES 0,74), kooperativt/ samarbetslärande (ES 
0,59) och peertutoring/ parhandledning (ES 0,55) ger tydligt positiva effekter på lärandet. 
Resultat som överstiger 0.40 innebär en positiv effekt och dessa metoder kan därmed 
bedömas som effektiva (Hattie, 2012 ss.17-18). Inom svenskämnet återfinns alla dessa 
metoder både när det gäller läs- och skrivutveckling i form av till exempel lässtrategier, 
textsamtal och kamratrespons.  
 
Westlund (2015 s. 129) beskriver hur elevers läsförståelse kan utvecklas genom Reciprocal 
Teaching. Reciprocal Teaching är en metod som när den används kontinuerligt kan öka ele-
vernas läsförståelse.  Metoden gör att lärandet sker i en läsgemenskap där lärare och elever 
turas om att ställa frågor som synliggör de processer som gör att man förstår vad man läser. 
Målet är att eleverna ska bli litterära tänkare som kan förhålla sig till olika typer av innehåll. 
Reciprocal Teaching aktiverar fyra strategier för läsförståelse: Förutspå vad texten handlar 
om, ställa frågor till texten, reda ut oklarheter, sammanfatta vad som är centralt i det lästa. 
 
När det gäller skrivande är kamratrespons en metod som ibland används för att utveckla ele-
vers förmåga att formulera sig skrift. Løkensgard Hoel (2001 ss. 16-18) beskriver hur meto-
den kan användas som en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter får växa fram 
genom interaktion. Genom interaktion i lärprocessen ges elever många olika förebilder vilket 
gör att kunskapsgapet mellan det som eleverna kan och det de förväntas kunna överbyggs.  

Syfte 
Den här kunskapsöversikten syftar till att ta reda på vad som kännetecknar forskningen kring 
att elever aktiveras som läranderesurser för varandra inom ämnet svenska eller motsvarande 
det vill säga elevernas förstaspråk. I översikten undersöks utifrån forskningsområdet särskilt 
effekten2 av kooperativt lärande. I en fördjupad analys fokuserar översikten på metaanalyser 
och då primärt metaanalysernas resultat för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom 
forskningsfältet. 

Begrepp inom forskningsfältet 
Innan själva kartläggningen presenteras behöver begreppen metaanalys och kooperativt 
lärande definieras. Även kollaborativt lärande beskrivs för att ge läsaren en referenspunkt.  
 
Med begreppet metaanalys avses enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 ss. 
28-29) en systematisk litteraturstudie där data från flera olika studier sammanställs och kvali-
tetsvärderas. Detta kräver speciell metodkunskap och även att det görs särskilda statistiska 

                                                                                                                                                         
 
2 I den här kunskapsöversikten görs en bred tolkning av begreppet effekt vilket innebär att så väl påverkan av 
skolresultat, elevernas attityd och sociala aspekter så som kamratrelationer inkluderas i begreppet. 
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beräkningar som gör studierna jämförbara. Förutsatt att detta görs korrekt får resultaten från 
metaanalyser högt bevisvärde. Användandet av metaanalyser kräver att det finns flera studier 
som har samma mätmetoder och hypotes. Då kan resultaten vägas samman och redovisas vad 
gäller effektstorlek. 
 
Begreppen för samlärande till exempel kooperativt och kollaborativt lärande används inte helt 
konsekvent inom forskningsfältet och även om den här kartläggningen fokuserar på koop-
erativt lärande så finns ett behov av att definiera vad som är vad. Davidson (2014) har beskri-
vit skillnaden och i hans översikt omfattas även begreppet problemlösning men det tas inte 
upp här. En tydlig skillnad mellan kooperativt och kollaborativt lärande är enligt Davidson 
utgångspunkten i lärandet: 
 
Det kooperativa lärandet sker aktivt och med en medveten social träning där läraren explicit 
styr aktiviteterna. Lärandet sker i ett ömsesidigt beroende mellan deltagarna i gruppen och där 
alla är aktiva. Det är viktigt att grupparbetet är utformat så att det finns ett gemensamt mål 
samtidigt som var och en av eleverna tar ett individuellt ansvar. Gruppen bedöms utifrån 
deltagarnas sammanlagda prestation i förhållande till övriga grupper. Denna typ av sam-
lärande bygger på de sociokulturella teorierna med Vygotskij i spetsen. Exempel på koop-
erativt lärande är EPA, parläsning och kamratrespons. Gemensamt för dessa metoder är att de 
syftar till att fördjupa lärandet genom att de utmanar eleverna genom krav på engagemang, 
ansvar och samarbete.  
 
Det kollaborativa lärandet har sina rötter i Piagets sociokonstruktivistiska perspektiv och 
synen är att lärandet sker genom att deltagarna konstruerar ny kunskap. I detta samlärande är 
deltagarna inte lika beroende av ömsesidighet och de arbetar inte alltid samtidigt. Gruppen har 
visserligen ett gemensamt mål men de arbetar ofta med olika delar för att skapa något till-
sammans. Gruppdeltagarna delar sina erfarenheter och utmanas på så vis i sitt tänkande. I 
detta samlärande är läraren inte lika styrande utan deltagarna arbetar mer självständigt och 
stöttas inte i lika hög grad som inom det kooperativa lärandet. Exempel på kollaborativt 
lärande är metoden ”Experten” eller grupparbeten där arbetet fördelas inom gruppen. 
 
Den här kunskapsöversikten fokuseras på det som ovan definieras som kooperativt lärande 
och i de fall begreppet definieras i studierna som ingår i översikten redovisas detta. 

Disposition 
Denna kunskapsöversikt har fyra huvuddelar. Den inleds med en bakgrund. Därefter redovisas 
under rubriken tillvägagångsätt hur översikten har genomförts avseende metoder för 
litteratursökning, urval, kartläggning och analys. I denna del går de olika stegen in i varandra 
eftersom detta har skett med viss överlappning. Sökningarna har gjorts i flera steg och 
inledningsvis har de koncentrerats på metaanalyser då dessa syftar till att identifiera vad 
forskningen inom fältet visar i stora drag. Därefter har även ett par nyare primärstudier som 
just är inriktade på språk sökts fram. Sökningarna har alltså initialt gjorts brett för att sedan 
koncentreras. 
 
I den tredje delen av kunskapsöversikten beskrivs och analyseras materialet och denna del 
innefattar även en fördjupning som just fokuserar på vilka styrkor och svagheter som 
resultaten av metaanalyserna visar. Här redovisas också vad som identifierats som outforsk-
ade delar av forskningsfältet. Avslutningsvis diskuteras resultaten och dessa kopplas till 
betydelsen av forskningen såväl för vidare forskning som för lärarprofessionen samt för 
eleverna. Diskussionen sker utifrån skolvardagen men också utifrån de framtida utmaningar 
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som kan förväntas i samhället. Förslag för vidare studier presenteras. I bilaga 1 finns en tabell 
över samtliga studier som ingår i översikten. 

TILLVÄGAGÅNGSÄTT 
Nedan redovisas hur och varför kunskapsöversikten har genomförts. Processen för olika val 
beskrivs och motiveras. Som nämnts tidigare har denna del av arbetet skett med överlappning 
av de olika momenten; litteratursökning, urval, kartläggning och analys vilket lyser igenom i 
texten men har som sagt sin förklaring i det praktiska förfarandet. 

Litteratursökning och urval 
När syftet för kartläggningen formulerades skedde detta så som Nilholm (2017 s. 12) 
rekommenderar utifrån en bred fråga, nämligen ”vad kännetecknar forskningen kring att 
elever aktiveras som läranderesurser för varandra inom ämnet svenska (eller elevernas 
förstaspråk) ”. Därefter användes begreppen ”kooperativt lärande”, ”kollaborativt lärande” 
och ”samlärande” i sökmotorerna Google och Google Scholar och detta gjordes för att ta reda 
på mer om forskningen på området och för att säkerställa om forskning alls fanns. 
Forskningen visade sig vara mycket omfattande och i de inledande sökningarna blev det även 
tydligt att det råder en begreppsförvirring inom forskningsfältet gällande kooperativt 
respektive kollaborativt lärande.  
 
Via sökningarna på Google hittades bloggen kooperativt lärande som drivs av fyra lärare som 
vill sprida kunskap om hur metoder inom kooperativt lärande kan användas i skolan. En av 
författarna, Niclas Folin tipsade i gruppens Facebooksida om två relativt nya metaanalyser. 
Backman (2016 s. 162) kallar denna sökmetod konsultation vilket innebär att en person eller 
instans kontaktas som hjälp för att välja ut relevant forskning. I detta fall skedde detta digitalt 
vilket 2017 kan likställas med ett personligt samtal. Den ena metastudien sorterades bort då 
den handlar om kooperativt lärande inom matematik medan den andra var Kyndt et al. (2013) 
som ingår i översikten. Studien söktes fram via Primo med sökorden: Kyndt och Cooperative 
learning. Via bloggen hittades även Davidson (2014) som reder ut begreppsförvirringen inom 
fältet. Denna studie googlades fram på titeln. 
 
Just att börja söka övergripande, kanske inte så strukturerat men ändå målmedvetet för att få 
inspiration till sökord och sökvägar är den strategi som använts för denna översikt. Detta är 
enligt Nilholm (2015 s. 8) en metod som är effektiv att använda sig av i de fall man inled-
ningsvis inte känner till forskningsfältet särskilt väl. En rad olika databaser och sökmotorer; 
Primo, Libris, ERICProQuest, Google Scholar och Google har nyttjats för att hitta relevant 
litteratur.  
 
Enligt Nilholm (2017 s. 42) är första steget då en kartläggning ska tas fram att identifiera 
forskningsarenor och välja ut arbeten. Metoden har varit att först söka brett för att identifiera 
intressanta studier och därefter zooma in ämnet på vald aspekt det vill säga effekt. Redan i ett 
initialt skede upptäcktes att det gjorts metaanalyser på området. Eftersom det är på relativt 
kort tid översikten ska färdigställas och på grund av att forskningen på området är mycket 
omfattande inriktades sökningar först på metaanalyser. Tanken bakom detta var att ta del av 
mycket forskning i ett översiktligt format. Översikten koncentrerades också till det koop-
erativa lärandet och således valdes kollaborativt lärande, samlärande och problemlösning bort. 
Detta skedde efter inledande informationssökningar när det stod klart att begreppet 
kooperativt lärande är det som närmast motsvarar de metoder som kartläggningen avser. 
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Sökstrategin har varit att utgå från frågeställningen och översätta nyckelbegreppen till 
engelska. Barajas (2012 ss. 78-79) kallar detta tillvägagångsätt fritextsökning med booleska 
operationer. De ord som översattes och användes i de första givande söken i ERICProQuest 
var: meta-analysis (anywhere), AND cooperative learning (anywhere) och sökningen 
begränsades till perioden mellan åren 2000 och 2017, dessutom valdes alternativet peer 
reviewed. Det gav 41 träffar varav en, Puzio och Colby (2013) var extra intressant då den 
redogör för effekterna av kooperativt lärande på läsning, läsförståelse och ordförråd.  
 
Själva urvalet har gjorts manuellt utifrån träfflistan. Träfflistan har bearbetats uppifrån och ner 
och träffarna har varit sorterade på relevans. När urvalet gjorts utifrån de träffar sökverktygen 
presenterat så har de nyckelord som ansetts extra viktiga för denna översikt markerats. Rent 
praktiskt har detta skett genom en snabb översiktsläsning av artiklarnas titel och sammanfatt-
ning. I de fall en studie valts ut har detta skett i de fall en kombination av för studien viktiga 
ord upptäckts. De ord (i kombination) som gjort grund för att studier ska inkluderas i urvalet 
har i ett första stadiet varit ”cooperative learning”, ”meta-analysis” men även ”classroom”, 
”peer”, ”literacy”, ”language”, ”reading”, ”writing”. I den här manuella arbetsfasen har träffar 
som rört andra områden så som medicin och teknik exkluderats. Även de artiklar som handlar 
om lärande som inte sker ansikte mot ansikte till exempel i ett klassrum har valts bort. I första 
hand har material som undersökt kooperativt lärande generellt ansetts intressant och därmed 
har många artiklar där forskningen är styrd mot bland annat psykologi, matematik och 
naturvetenskap strikt valts bort. 
 
I ett andra steg fokuserades sökningarna på effekt av kooperativt lärande men fortfarande med 
kriteriet metaanalyser. De nya sökord som nu användes var ”effects of cooperative” kom-
binerat med begreppet ”peer”. Ordet” peer” valdes eftersom det används exempelvis i be-
greppet peer-totouring det vill säga handledning mellan elever som är en vanlig metod inom 
kooperativt lärande vilket upptäcktes i de sökningar som gjordes initialt. En ny sökning via 
ERICProQuest gjordes med sökorden: Effects of (title) AND cooperative AND peer 
(anywhere), AND meta-analysis (anywhere), peer reviewed kryssades i och sökningen 
gjordes mellan 2000 och 2017, det gav 2 träffar. Träffarna var sorterade på relevans och 
överst återfanns Roseth, Johnson och Johnson (2008). Författarna var bekanta efter de inled-
ande sökningarna som gjordes via Google och Google Scholar. Artikeln är en metaanalys som 
jämför effekterna av samarbetsinriktade, tävlingsinriktade och individuella målstrukturer i 
undervisningen. Just målstyrning är centralt för motivation och den är därför högst intressant 
för att möjligen förstå vad som kan vara styrkan i kooperativt lärande. 
 
Efter att ha tagit del av de övergripande metaanalyserna var målet nu att snäva in kartläggning 
på primärstudier som publicerats de senaste åren och som handlar om effekterna av koo-
perativ lärande gällande elevers förstaspråk. Orsaken till att sökningarna nu fokuserades på 
effekterna av kooperativt lärande var för att se om de studier som gjorts gällande elevers 
språkutveckling verkligen påvisar goda resultat på lärande. Denna fas skedde i två steg.  
 
Första sökningen begränsades till studier som publicerats senaste året och då de resulterade i 
ett överkomligt antal träffar utökades därefter sökperioden till de tre senaste åren. Att en 
reduktion till de senaste åren gjordes berodde i första hand på knappa tidsresurser men också 
på att den metastudie Kyndt et al. (2012) tagit fram sträcker sig fram 2012 och genom att söka 
på nyare forskning kunde studier som inte ingår i metaanalyserna fångas upp.  För att ta reda 
på vilken primärforskning som publicerats senaste året gällande effekterna av kooperativ 
lärande beträffande språkutveckling gjordes en sökning i Primo. De sökord som användes var: 
Effects of cooperative learning (exact) AND reading comprehension (anywhere), OR reading 
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strategies (anywhere), OR write (anywhere). Det gav två träffar varav den ena var intressant. 
Samma sökning gjordes i ERICProQuest och det gav tre träffar varav två inte var primär-
studier och därför sorterades bort. Nu utökades sökperioden till att omfatta de sista tre åren 
(eftersom metaanalyserna sträcker sig fram till 2013) och det gav 4 träffar i Primo och 13 
träffar i ERICProQuest men ingen ny artikel som matchade de uppställda kraven. De upp-
ställda kraven var att studierna skulle vara nya, primärstudier, ha en tydlig inriktning på koop-
erativt lärande och studera elever i grundskolan. Ytterligare ett krav var att studierna skulle 
gälla undervisning i elevernas förstaspråk då detta motsvarar svenska barns studier i svenska.  

Kartläggning och analys 
Det andra steget när en kartläggning ska tas fram är enligt Nilholm (2017 s. 46) att utifrån 
kartläggningens syfte sammanställa tidigare forskning. Syftet med denna kartläggning är som 
sagt att ta reda på vad som kännetecknar forskningen kring att elever aktiveras som lärande-
resurser för varandra inom ämnet svenska (förstaspråket) men också att titta närmare på 
effekten av kooperativt lärande. Fokus för den här översikten har varit att initialt ta del av 
metaanalyser då de beskriver de stora dragen som kännetecknar forskningsfältet. Därefter 
gjordes valet att fokusera på de metaanalyser som behandlar effekterna av kooperativt lärande 
och efter det zooma in på det som är relevant för effekterna gällande svenska eller motsvar-
ande, det vill säga elevers första språk. I en fördjupad analys fokuserar översikten på meta-
studiernas resultat för att identifiera vilka styrkor och svagheter som finns inom forsknings-
fältet. Skälet för detta är att metaanalyser ofta syftar just till att uppmärksamma styrkor och 
svagheter vilket ger en samlad bild som blir relevant för såväl praktik som framtida forskning. 
 
Som sagt har processen för att ta del av relevanta studier skett i ett överlappande förlopp. När 
en metastudie ansetts tillräckligt intressant har den först lästs igenom på en ytlig nivå, därefter 
har den lästs igenom mer grundligt. I ett slutligt skede har studierna närlästs utifrån ett antal 
aspekter som varit särskilt relevanta för översiktens syfte. Värt att tillägga är att samtliga 
metaanalyser som ingår i översikten var genomlästa innan de slutgiltiga sökningarna för att 
hitta primärstudier genomfördes. Proceduren att först översiktsläsa och därefter närläsa gäller 
även de två primärstudierna. Den specifika informationen om de valda aspekterna översattes 
och formulerades innan de sammanställdes först i tabellform och därefter i löpande text. 
 
Sammanlagt ingår tre metaanalyser och två primärstudier i kartläggningen och de aspekter 
som valts ut är: Studiernas syfte, urval, tillvägagångsätt och resultat. Ytterligare ett par 
aspekter har studerats nämligen begreppet kooperativt lärande, outforskade områden inom 
forskningsfältet samt rekommendationer för vidare forskning. Valet av aspekter motiveras 
med att syftet för studien påverkar urval, tillvägagångsätt och resultat. För att bedöma om 
syftet med studien uppnås behöver resultatet analyseras. Tillvägagångsättet behöver vara 
trovärdigt för att resultatet ska vara tillförlitligt. Samtliga aspekter hänger alltså ihop och 
eftersom avsikten med den här översikten är att se de stora dragen i forskningsfältet behöver 
samtliga delar granskas. 
 
Gällande metaanalyserna är det viktigt att notera att ”resultatet” just är att ge en samlad bild 
av den forskning som ingår i metastudien. Då denna kartläggning just sammanställer meta-
analyser i hög utstäckning blir den en slags meta-metastudie. I kartläggningen ingår också två 
nyare primärstudier och att dessa finns med motiveras med att forskning på sätt och vis är en 
färskvara. När samhället utvecklas så utvecklas också skolan och ett konkret exempel är 
digitaliseringen som på många sätt förändrar skolvardagen inte minst när det gäller språk-
ämnen. Därmed är nyare studier, även om de inte är metaanalyser, relevanta i sammanhanget. 
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Intentionen var från början att göra en koppling till svenskämnet men då det inte fanns 
svenska studier fick det duga med internationella studier gällande elevernas förstaspråk. I 
Kyndt et al. (2012) påvisas att kulturella skillnader kan påverka effekten av kooperativt 
lärande. Studien visar att i icke-västerländska kulturer var effekten mindre positiv. Denna 
kännedom påverkade urvalet av primärstudier för kartläggningen. De studier som slutligen 
valts ut gällande undervisning i förstaspråk har genomförts med elever i USA och i Australien 
och de studier som gjorts i länder så som till exempel Korea och Japan sorteras bort på grund 
av att skillnaderna i skolkontext kan tänkas vara för stora för att den forskningen alls ska vara 
relevant.  
 
Tyvärr hittades som nämnts inte någon svensk studie för motsvarande period. Men värt att 
nämna är att det har gjorts några examensarbeten på området och det är projekt på gång bland 
annat i Uppsala där man under våren 2018 ska påbörja en studie om inkludering genom lär-
ande i grupp. Skolforskningsinstitutet håller för närvarande på med sammanställningar som 
kan vara relevanta men dessa är fortfarande under arbete. 
 
Nästa steg är när det gäller att kartlägga forskningen inom ett visst område enligt Nilholm 
(2017 ss. 47-48) att göra själva kartläggningen av materialet och därefter analysera stoffet 
samt värdera styrkor och svagheter. Dessa steg är inte distinkt åtskilda i min kartläggning utan 
går in i varandra, men alla delar finns med i nästkommande avsnitt. 

BESKRIVNING AV VAD SOM UTMÄRKER 
FORSKNINGSFÄLTET 
Under detta avsnitt redovisas vad som kännetecknar forskningsfältet och materialet analyseras 
utifrån de aspekter som valts ut (se ovan). Detta sker i löpande text och efter de inledande 
raderna behandlas först metaanalyserna separat och därefter primärstudierna. För att få en 
överskådlig bild över de olika studierna hänvisas till tabellen i bilaga 1. 
 
Inledningsvis kan konstateras att det som kännetecknar forskningen kring att elever aktiveras 
som läranderesurser för varandra är att den är omfattande och att den visar på positiva eff-
ekter. Studierna som ingår i den här kartläggningen domineras av effektforskning. De primär-
studier som ingår i kartläggningen är verksamhetsnära forskning om effekterna av kooperativa 
metoder gällande elevers skrivande och läsförståelse. Nyare forskning specifikt på svensk-
ämnet ingår inte i studien. 

Kartläggning av metaanalyser 
Det har under de senaste 30-40 åren forskats mycket på arbetssätt där elever aktiveras som 
läranderesurser för varandra och forskningen har dessutom i hög grad sammanställts i meta-
analyser. I den här kunskapsöversikten ingår tre metaanalyser som samtliga mäter effekterna 
av kooperativt lärande utifrån några olika aspekter som alla är relevanta för den här över-
siktens syfte, det vill säga att ta reda på vad som kännetecknar forskningen kring effekterna av 
att elever aktiveras som läranderesurser för varandra inom ämnet svenska (förstaspråket). 
Detta avsnitt presenteras i löpande text med underrubrikerna: Begreppet kooperativt lärande, 
metaanalysernas syfte, urval i metaanalyserna, tillvägagångssätt i metaanalyserna, resultat 
som presenteras i metaanalyserna samt några aspekter som metaanalyserna inte täcker in.  

Begreppet kooperativt lärande 
Kooperativt lärande så som begrepp definieras på olika sätt i metaanalyserna. Kyndt et al. 
(2013) uttrycker att kooperativt lärande är en instruerande metod där eleverna samarbetar i 
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små, fasta grupper och har en strukturerad inlärningsuppgift. Puzio och Colby (2013) uttryck-
er sig istället genom formuleringen att kooperativt lärande innebär att eleverna arbetar i 
mindre, heterogena grupper med ett gemensamt mål. De interagerar socialt och verbalt. 
Arbetet är väl strukturerat och leds av läraren. Roseth, Johnson och Johnson (2008) definierar 
inte begreppet i studien. 

Metaanalysernas syfte 
Metaanalysernas syfte har likheter så till vida att de alla syftar till att jämföra och syntetisera 
tidigare studier samt fokuserar på effekterna av kooperativt lärande. Det som skiljer studierna 
åt är att de har olika fokus och att de utgår från olika aspekter som påverkar lärandet. Kyndt et 
al. (2013) har i sin metastudie utifrån tidigare forskning undersökt och sammanställt effekten 
av kooperativt lärande jämfört med traditionell klassrumsundervisning utifrån aspekterna kun-
skapsutveckling, attityder till kooperativt lärande samt elevers uppfattning av kooperativt 
lärande och dessutom undersökt om resultaten står sig över tid. Roseth, Johnson och Johnson 
(2008) jämför och syntetiserar olika sätt att nå skolans mål och undersöker om det är indivi-
duellt arbete, arbete som struktureras utifrån tävlan eller utifrån samarbete som ger bäst effekt 
på elevernas prestation och kamratrelationer. Puzio och Colby (2013) har istället studerat 
effekten av kooperativ och kollaborativ undervisning gällande läs- och skrivutveckling med 
fokus på läsning, läsförståelse och ordförråd. Sammantaget ger dessa studier en bild av 
effekten av kooperativt lärande i allmänhet men även effekten gällande läs- och skriv-
utveckling i synnerhet. Dessutom täcker kartläggningen in effekterna av hur lärandet 
organiseras utifrån samarbete, individuella mål eller tävlan. 

Urval i metaanalyserna 
Det finns både likheter och skillnader gällande urvalet i de metaanalyser som ingår i den här 
kartläggningen. En likhet är att samtliga studier endast inkluderar skolelever däremot skiljer 
sig urvalet gällande geografisk spridning samt vilka åldrar som inkluderas. Kyndt et al. (2013) 
har granskat 65 studier som publicerats efter 1995 och dessa har fokuserat på undervisning 
som sker i klassrumsmiljö. Elever i olika åldrar ingår i studien men den innefattar inte vuxna 
studenter. Av de 65 studier som ingår är 23 studier från länder som inte räknas till väster-
ländsk kontext.  Roseth, Johnson och Johnson (2008) jämför och ger en samlad bild över 148 
oberoende studier. Studierna kartlägger sammantaget 80 års forskning på över 17 000 ung-
domar från 11 länder. Puzio och Colby (2013) utgår från de senaste 30 årens forskning och i 
denna metastudie ingår 18 unika studier vilka innefattar både yngre och äldre elever (Grades 
2-12). Alla studier undantaget en är gjorda i USA.  

Tillvägagångssätt i metaanalyserna 
När det gäller tillvägagångsättet i de tre metaanalyserna är en given likhet att de jämför och 
syntetiserar resultaten av andra studier. En annan likhet är att de studier som ingår i metaana-
lyserna har sökts fram med noggrannhet med specifika sökstrategier, sökningarna har varit 
omfattande och gjorts i flera olika databaser och att de studier som slutligen ingått har pass-
erat en rad olika exkluderingsprinciper. Metaanalyserna är också så kallade effektstudier 
vilket innebär att kvantitativa beräkningar görs på olika faktorers påverkan på i det här fallet 
elevers lärande. 
 
Hur materialet har processats skiljer sig åt. Roseth, Johnson och Johnson (2008) kodade 
materialet dels utifrån beskrivande variabler men också utifrån en värdering av kvalitét gäll-
ande studiernas metod. Denna kodning skedde genom att materialet granskades i två led. I de 
fall det förekom oenighet gjordes en slutbedömning gemensamt av forskargruppen.  Därefter 
beräknades effekt utifrån de olika variablerna. Puzio och Colby (2013) kodade materialet uti-
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från ett formulär med femtio variabler och beräknade därefter effektstorlekar.  Alla studier 
kodades två gånger gällande bland annat effektstorlekar och i de fall oenighet uppstod dis-
kuterades fallen till man nådde konsensus. Kyndt et al. (2013) utgick från tidigare granskande 
studier som kvalitetsbedömdes och därefter kodade de materialet utifrån variablerna attityd, 
uppfattning och kunskapsutveckling. Effekten beräknades därefter på det kodade materialet.  
 
Designen för de studier som ingår i metamaterialet varierar. Kyndt et al. (2013) har inriktat 
sig på empiriska studier med kvasi-experimentell design, Roseth, Johnson och Johnson (2008) 
har både publicerade och opublicerade studier men gemensamt är att de jämför resultaten av 
interventionsstudier. I Puzio och Colby (2013) studie ingick till exempel 18 studier där de fle-
sta studier hade en kvasiexperimentell design med icke-slumpmässiga matchade jämförelser. 
  
Gemensamt för alla studier är att de har haft metoder för att reducera risker för publika-
tionsbias3 men sätten har varierat. Puzio och Colby (2013) använde tre olika sätt för att 
undersöka publikationsbias och kom fram till att fördelningen av effektstorlekar var så pass 
symmetrisk att publikationsbias inte var ett problem. Samtliga metaanalyser hanterar riskerna 
med att inte ha ett symetriskt urval och betonar farorna med att om hänsyn inte tas är risken 
att man i dessa studier överskattar effektstorleken.  

Resultat som presenteras i metaanalyserna 
Det som kännetecknar forskningen gällande de metaanalyser som ingår i den här kartlägg-
ningen är att de visar övervägande positiva resultat på effekterna av kooperativt lärande. Detta 
gäller utifrån samtliga fokus och just att kooperativt lärande påvisar goda effekter även om 
studierna utgår från olika perspektiv är en styrka utifrån antagandet att kooperativt lärande i 
skolan är ett effektivt arbetssätt. Nedan beskrivs resultaten med särskilt fokus på effekt. 
 
Kyndt et al. (2013) resultat visar att de kooperativa undervisningsformerna leder till bättre 
skolprestationer jämfört med traditionell helklassundervisning vilket överensstämmer med 
tidigare forskning som gjorts på området.  Effekterna är tydligast gällande kunskapsutveck-
ling (ES 0,54) och attityd till kooperativt lärande (ES 0,15) medan underlaget för att mäta 
elevers uppfattning av kooperativt lärande var så litet att det inte gick att fastställa signifikanta 
effekter. Kyndt et al. (2013) studerar särskilt effekterna i tre olika domäner; ämne (språk, 
samhällsorienterade ämnen, naturorienterade ämnen och matematik), ålder och kultur. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaderna är marginella men att de positiva 
effekterna är större inom matematik och naturorienterade ämnen jämfört med samhäll-
sorienterande ämnen och språk. Elever i yngre åldrar påverkas positivt i högre utsträckning 
och när det gäller den kulturella domänen är effekterna mer positiva i de västerländska 
kulturerna än i de övriga. 
  
Roseth, Johnson och Johnson (2008) jämför olika sätt att nå skolans mål. De studerar om 
individuellt arbete, arbete som struktureras utifrån tävlan eller utifrån samarbete ger bäst 
resultat gällande prestation och kamratrelationer. Resultaten visar att samarbete är överlägset 
de två andra arbetsformerna. När det gäller elevernas prestation visade studien signifikant 
bättre effekt av samarbete jämfört med tävlan (ES 0,46) och även samarbete jämfört med 
individuellt styrda mål visade att samarbete gav bättre effekt (ES 0,55) medan tävlingsstyrd 
och individuellt styrda mål inte gav någon signifikant effekt. När det kom till effekten 
gällande elevernas kamratrelationer visade studien signifikant skillnad i effekt då samarbete 

                                                 
3 Publikationsbias är ett fenomen inom vetenskaplig litteratur som beskriver att det finns en risk för snedbalans 
i vilka studier som publiceras.   
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jämfördes med tävlingsstyrda mål (ES 0,48) respektive samarbete jämfört med individuell 
målstyrning (ES 0,42) medan det inte var någon betydande skillnad i effekt då tävlingsstyrda 
mål ställdes mot individuellt styrda mål.  
 
En intressant iakttagelse som gjordes i Roseth, Johnson och Johnsons (2008) studie var att de 
goda relationerna i gruppen inte endast verkade vara ett resultat av att samarbete i sig var 
något som bedömdes som en del av att gruppen lyckades. Det visade sig också att just de goda 
relationerna i sig verkade bidra till bättre prestationer och högre måluppfyllelse. Som kontrast 
till Roseth, Johnson och Johnson (2008) visar Kyndt et al. (2013) i sin studie inte på några 
betydande skillnader när det gäller metoder där gruppbelöning respektive individuell belöning 
styr eleverna. De betonar därför vikten av att alltid säkerställa att det finns inslag som kräver 
att eleverna tar ett individuellt ansvar för uppgiften då man som lärare organiserar de koop-
erativa aktiviteterna i lärandet. En svaghet som Kyndt et al. (2013) pekar på i sin studie är att 
kooperativt lärande i sig inte är en garanti för att alla elever blir aktiva. Det är alltså inte bara 
att be eleverna att de ska samarbeta utan arbetet behöver organiseras noga. 
 
Puzio och Colby (2013) har kartlagt i vilken utstäckning kooperativa undervisningsformer 
specifikt påverkar elevers läs- och skrivutveckling. Puzio och Colby (2013) påpekar att 
tidigare forskning visat att grupperingar som görs utifrån elevers förmåga har missgynnat 
svagare elever och betonar att det är inte den typen av indelningar som avses i det kooperativa 
lärandet utan här handlar det om heterogena grupper. Studien bygger på testresultat i läsning, 
ordförråd och läsförståelse. Resultaten visar att när lärarna organiserade eleverna i små gru-
pper presterade de bättre både gällande läsning (effektstorlek 0,16) läsförståelse (effektstorlek 
0,20) och ordförståelse (0,22). Studien visar således att undervisning som bygger på samar-
bete i klassrummet förbättrar elevernas läs- och skrivutveckling, särskilt på grundskolenivå 
vilket även styrks av resultaten som Kyndt et al. (2013) presenterar. Värt att notera är att de 
effektstorlekar som presenteras av Puzio och Colby (2013) är relativt små. I studien redovisas 
effektstorlekar för alla studier i en så kallad ”Forest plot” men just det faktum att effekt-
storlekarna är så små betonas egentligen inte av Puzio och Colby. De framhåller snarare att 
det sammantaget är många studier som visar på positiva effekter. 
 
Puzio och Colby (2013) konstaterar att det endast är en enda studie som specifikt undersökt 
vilken inverkan samarbetet i grupper hade på elever med låg, medel och hög skicklighet. 
Denna studie visar att fann att de mest positiv effekterna återfanns hos de elever som initialt 
hade de lägsta läsprestationerna.  
 
En svaghet i Puzio och Colby (2013) studie är att metoderna inte kunnat undersökas isolerat 
utan att allt kooperativt lärande som studerats har skett i kombination med andra åtgärder så 
som till exempel explicit undervisning i lässtrategier. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten av metaanalyserna på positiva effekter gällande koop-
erativt lärande, särskilt gällande elevers kunskapsutveckling, där Kyndt et al. (2013) konsta-
terar att både nu och över tid ger kooperativt lärande goda effekter. Tydliga gynnsamma 
effekter redovisas även gällande hur arbetet organiseras. När Roseth, Johnson och Johnson 
(2008) jämför olika sätt att nå skolans mål blir det påtagligt att samarbete fungerar bäst. Å 
andra sidan möter resultatet motstånd när Kyndt et al. (2013) i sin studie inte ser några bety-
dande skillnader när det gäller metoder där gruppbelöning respektive individuell belöning styr 
eleverna. När det gäller elevers läs- och skrivutveckling specifikt är effekterna mindre fram-
trädande. Detta framkommer både i Puzio och Colbys (2013) studie och i Kyndt et al. (2013). 
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Några aspekter som metaanalyserna inte täcker in 
Kyndt et al. (2013) konstaterar att det finns relativt lite forskning om elevers uppfattning av 
kooperativt lärande och det skulle även vara betydelsefullt att ta reda på mer om elevernas 
attityd till arbetssättet, inte minst gällande aspekter så som uthållighet eller ängslan kopplat 
till kooperativt lärande. En annan vinkel skulle enligt dem kunna vara att undersöka 
lärarrollen och hur kooperativt lärande kan främjas.  
 
Gällande urvalet saknas idag forskning på äldre studenter samt på vuxna. Just urvalet kopplat 
till ålder är något som även Roseth, Johnson och Johnson (2008) lyfter då de konstaterar att 
deras studie fokuserar på ungdomar medan det finns relativt lite forskning gällande andra 
utbildningsstadier. När det gäller relationer och hur dessa påverka elevers prestation har 
Roseth, Johnson och Johnsons studie inte vägt in relationer utanför skolan så som förhåll-
anden till syskon, familj osv. Ett ämne de därför lyfter som intressant för vidare studier är i 
vilken mån olika relationer (till exempel lärar-elev, elev-elev) påverkar skolresultat, 
ansträngning och engagemang.  
 
Ett annat område som skulle kunna vara intressant att utforska är enligt Kyndt et al. (2013) 
kooperativt lärande utifrån digitala lärandemiljöer. Detta är även något Puzio och Colby 
(2013) belyser då de poängterar att det skulle vara intressant att undersöka hur digitala 
plattformar kan stötta det kooperativa lärandet gällande elevers läs- och skrivutveckling 

Kartläggning av primärstudier från 2016 och fram till nu 
De primärstudier som ingår i denna kunskapsöversikt har publicerats det senaste året och har 
alltså tillkommit efter sammanställningen som gjorts av Kyndt et al. (2013). Båda studierna 
gäller elevers förstaspråk på grundskolenivå i en västerländsk skolkontext och de fokuserar på 
effekterna av kooperativt lärande. 
  
Den ena studien handlar om responsgivning där elever aktiveras som läranderesurser för 
varandra för att de ska utveckla sitt skrivande. Genom att arbeta med processkrivning i 
responsgrupper utvecklas eleverna i förmågorna att skriva, samtala och samarbeta. De lär sig 
även att inta ett mottagarperspektiv vilket är effektivt för att utveckla förmågan att anpassa 
texten efter sammanhang och mottagare. I den andra studien aktiveras eleverna också som 
lärandresurser för varandra men där är fokus att se om kooperativa metoder ökar elevernas 
läsförståelse men också förmågan att reflektera över de lästa och kunna uttrycka en egen 
ståndpunkt utifrån det lästa. 
 
Detta avsnitt presenteras i löpande text med underrubrikerna: begreppet kooperativt lärande, 
syfte och urval, tillvägagångsätt, primärstudiernas resultat och primärstudiernas förslag till 
vidare forskning. För översikt hänvisas till tabell i bilaga 1. 

Begreppet kooperativt lärande 
Philippakos och Macarthur (2016)  definierar inte begreppet kooperativt lärande men däremot 
den kooperativa metoden ”peer review” vilket definieras som en ömsesidig process där den 
som skriver både ger och tar emot respons. Chamberlain (2017) använder intressant nog inte 
heller begreppet kooperativt lärande utan benämner det istället kollaborativt lärande. Vidare 
beskriver Chamberlain att eleverna har samma, tydligt lärarstyrda uppgift och det är en för-
utsättning att de arbetar tillsammans och att de tar ansvar för det gemensamma lärandet.  
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Syfte och urval 
En likhet mellan de båda primärstudierna är att de undersöker effekterna av kooperativt 
lärande gällande elevers förstaspråk. Båda studierna sker med elever i år 4-5 respektive 5 och 
de är båda relativt små studier. Syftena för de båda studierna skiljer sig av naturliga skäl åt. 
 
Syftet med den studie som Philippakos och Macarthur (2016) genomförde var att genom en 
effektstudie ta reda på om elever som fick träna på att ge kriteriestyrd respons till andra elever 
lyckades bättre med sitt eget skrivande. Studien omfattade 145 amerikanska elever i år 4-5. 
Eleverna gick på samma skola. Det som var unikt för studien var att den gjordes med elever 
på grundskolenivå, studerade genren argumenterande text samt mätte just om responsgivandet 
i sig gav resultat. Detta säkerställdes genom att endast en grupp gav respons själva. 
 
Chamberlain (2017) har genom aktionsforskning genomfört en studie med syftet att ta reda på 
om eleverna tillsammans utvecklar sin läsförståelse då de blir introducerade för arbetssättet att 
föra ett boksamtal i klassen med hjälp av en klassblogg. Utgångspunkten har varit att aktivera 
elevernas förmåga att använda sig av lässtrategier. Studien fokuserar även på att undersöka 
om eleverna utvecklar sina metakognitiva färdigheter, sin förmåga att reflektera över texter 
samt sätta ord på vad de tycker kan förbättras. Ett annat syfte var att Chamberlain själv ville 
utvecklas i sin profession. Studien genomfördes med australiensiska elever i år 5. 

Genomförande 
Studierna har olika fokus och därmed skiljer sig genomförandet på många sätt men en likhet 
är att båda undersökningarna delvis baseras på elevtexter. Gemensamt för de båda studierna är 
också att de genomförs med för- och eftertester samt att de sker i elevernas vanliga skolmiljö 
där eleverna får explicita instruktioner från lärarna.   
 
Philippakos och Macarthur (2016) gjorde under 12 dagar ett experiment där eleverna i år 4-5 
utbildades i kriteriestyrd respons och därefter delades de slumpvis in i tre grupper: Elever som 
läste argumenterande texter och gav respons, elever som läste samma texter men inte gav re-
spons och elever som istället läste berättande texter. Samtliga grupper fick även lära sig hur 
man ger respons samt vad som kännetecknar en argumenterande text, två av grupperna fick 
läsa texter i denna genre men endast en grupp skrev respons till andra. Eleverna skrev flera 
texter och de fick även möjlighet att revidera sina egna texter under experimentets gång. Att 
arbeta med genren argumenterande text var nytt för eleverna och vid skrivandet tilldelades de 
ämnen och fick även stöd i hur texten skulle organiseras det vill säga vilka element som en 
argumenterande text ska innehålla. Studien genomfördes med för- och eftertester som analys-
erades och sammanställdes utifrån texternas kvalitet, längd och inkludering av genrespecifika 
element. I Philippakos och Macarthur´s (2016) studie fick eleverna i förtestet uppgiften att 
skriva en argumenterande text om skoluniformer alternativt studiebesök. De fick reda på att 
man i argumenterande texter skriver för att övertyga någon om något men inte någon under-
visning i hur man skriver den här typen av texter. Eftertestet var också att skriva en 
argumenterande text och detta avslutade experimentet.  
 
Chamberlain (2017) studie gjordes under 10 veckor och genomfördes med före- och eftertest 
där lässtrategier, flyt i läsning samt förståelse mättes med verktyget Developmental Reading 
Assessment (DRA). Chamberlain utvärderade även elevernas metakognitiva förmåga samt 
utveckling gällande förmågan att göra textreflektioner och uttrycka sin åsikt om texten. De 
olika variablerna rankades från 1-4 där 1 var lägsta nivån gällande förmåga och 4 var högsta 
nivån. Textsamtalet skedde i digital form. Just denna form valdes för att entusiasmera eleve-
rna att delta i samtalet. Grundtanken med bloggen var att eleverna på ett opretentiöst vis 
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skulle våga dela sina åsikter och tankar. Då många av eleverna inte var så vana vid att ut-
trycka vad de tyckte var detta ett sätt för att reducera hinder så som till exempel att eleverna 
skulle behöva vara rädda för att säga fel eller göra bort sig inför de andra i klassen. Blogg-
plattformen som användes var barnanpassad och varje elev hade en egen avatar.  
 
Metoden som Chamberlain använde var aktionsforskning med stegen; planering, genom-
förande, observation och reflektion. Varje dag läste Chamberlain ett kapitel ur boken ”The 
Key To Rondo” och modellerade olika lässtrategier. En viktig del i studien var just att elev-
erna fick tydlig modellering av Chamberlain för hur man ställer frågor till texten samt hur 
man gör kopplingar. Detta skedde genom tänka-högt-metoden.   
 
Varje vecka fick eleverna via bloggen ställa frågor till texten samt koppla innehållet till egna 
erfarenheter utifrån det avsnitt de läst gemensamt i klassen. De fick även tydliga regler för hur 
kommenterandet i bloggen skulle ske. En viktig aspekt här var att dessa skulle vara respekt-
fullt utformade. Klassen aktiverades också som moderatorer för bloggen och när någon ko-
mmentar inte följde reglerna fick klassen ta ett gemensamt beslut om den skulle plockas bort.  
Vidare innehöll studien ett moment där eleverna satte upp egna mål för sin kognitiva utveck-
ling gällande läsning. Dessa formulerades på måndagar och utvärderades på fredagarna. Just 
momentet att sätta upp egna mål var svårt och här behövdes stöttning. 

Primärstudiernas resultat  
Båda studierna visar positiva resultat när det gäller effekterna av det kooperativa arbetssätten. 
En annan likhet är att de båda genomförs som experiment i skolmiljö med för- och eftertester.  
 
I Philippakos och Macarthur´s (2016)  studie visade sig just momentet att eleverna fick träna 
på att ge respons påverka kvalitén på de texter som eleverna själva skrev. Detta trots att de 
elever som ingick i den här studien inte fick någon återkoppling på de egna texterna. 
Philippakos och Macarthur (2016)  refererar till tidigare forskning som just betonar att 
effekterna av att ge respons är större än att få respons. Orsaken antas vara att det är enklare att 
upptäcka till exempel logiska luckor i texter som man själv inte har skrivit då man i tanken 
redan förstår sin egen text även om vissa delar inte når mottagaren. Philippakos och 
Macarthur´s (2016) studie visar att de elever som fått träna på att själva ge respons till andra 
skrev texter med bättre kvalitet än de övriga testgrupperna. De tydliga skillnaderna var att 
denna grupp skrev motargument och slutsats mer stringent och de fick också in fler specifika 
genredrag i sina texter. Tidigare forskning som Philippakos och Macarthur (2016)  refererar 
till visar att just att förmågan skriva motargument i argumenterande texter är det som brukar 
varade svåraste momentet i argumenterande texter. Texternas längd skiljde sig inte mellan de 
olika testgrupperna. 
 
Resultatet i studien som gjordes av Chamberlain (2017) visade signifikanta förbättringar. För-
mågan att reflektera över innehållet i texten och över de metakognitiva förmågorna förbättra-
des och eleverna var också i hög utsträckning aktiva och tog ansvar för sitt lärande. 
Chamberlain betonar också att just arbetsformen där eleverna via bloggen tar del av varandras 
litterära tankar påverkade resultatet positivt eftersom de utöver henens modellerande också 
utgjorde inspiration för varandra. De skapade kunskap tillsammans.  
 
Gällande förmågan att reflektera så var det i förtestet ungefär 40 procent av eleverna som låg 
på nivå 1-2 medan endast 20 procent av eleverna låg på nivå 1-2 i eftertestet. Gällande den 
metakognitiva förmågan var det i förtestet 88 procent som låg på nivå 1-2 medan endast 24 
procent av eleverna låg på nivå 1-2 i eftertestet. För att analysera skillnaderna på resultaten i 
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för- respektive eftertesterna mättes också effektstorlek utifrån variablerna i DRA och effekt-
storleken var 0,78 vilket indikerar signifikant förbättring. 
 
Chamberlain (2017) betonar vikten av att vägleda eleverna med tydlig modellering. Inled-
ningsvis behövdes mycket tydliga instruktioner för att alla skulle delta aktivt och ta ansvar. 
Hon konstaterar också att det som eleverna hade svårast med var att ta ställning och stå för sin 
åsikt när den skiljde sig från klasskamraternas uppfattning.  

Primärstudiernas förslag på framtida forskning 
Philippakos och Macarthur (2016)  föreslår framtida studier som jämför effekterna av att ge, 
ta emot respektive både ge och ta emot feedback. Undersökningar om hur feedbackkommen-
tarer som ges faktiskt revideras av mottagren skulle också vara intressant att studera för att få 
större förståelse gällande effekterna av kamratrespons. Chamberlain (2017) presenterar sina 
slutsatser men ger inte förslag på framtida studier. 

Fördjupad analys: Styrkor och svagheter inom forskningsfältet 
I detta avsnitt görs en fördjupad analys gällande i första hand metaanalysernas resultat då just 
dessa resultat syftar till att belysa vad forskningen inom ett område visar i stora drag. Denna 
fördjupning görs för att identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet men också för 
att upptäcka om det finns outforskade områden.  
 
En styrka inom forskningsfältet är den omfattande forskningen gällande effekterna av koop-
erativt lärande. Det är som redovisas ovan sammantaget många studier som visar på goda 
resultat. En styrka är också att resultaten är goda även då kooperativt lärande studeras utifrån 
en rad olika aspekter. Både de metaanalyser och de primärstudier som ingår i kunskaps-
översikten styrker positiva effekter. Utifrån den sammantagna forskningen som kartlagts kan 
det därmed konstateras att kooperativt lärande ser ut att ha positiva effekter på lärandet. Värt 
att notera är emellertid att det i metaanalyserna ingår studier med kvasiexperimentell design. 
Så som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 ss. 88-90) belyser är riskerna med 
denna typ av design att då ingen slumpmässig fördelning av deltagarna sker mellan under-
sökningsgrupperna kan vi heller inte anta att grupperna är helt lika då studien startar. Detta 
gör det svårare att påvisa faktiska effekter av en viss åtgärd. Dessutom kan denna svaghet 
kvarstå även i de fall en kontrollgrupp tas fram genom matchning.   
 
En svaghet är också att även om det finns mycket forskning på området så går det inte fullt ut 
att säga att de positiva resultaten gäller för alla. Eftersom vi har med människor att göra är det 
svårt att hävda att de kooperativa metoderna fungerar på samtliga elever. Därmed är forsk-
ningen inte generaliserbar fullt ut. Ett exempel på detta är de resultat som framkommer i den 
studie som Kyndt et al. (2013) gjort där det är tydligt att effekterna är olika beroende på 
kulturell kontext. Utöver den kulturella kontexten kan även tilläggas att studierna kommer 
från olika länder som har skilda utbildningssystem och dessutom olika mål för skolan vilket i 
sig kan påverka resultaten. Just denna kontextuella aspekt är något som Nilholm (2017 ss.139-
140) belyser då han lyfter det faktum att till exempel den tid eller den plats i vilken forskning-
en har genomförs ofta färgar utfallet.  
 
Ytterligare en osäkerhet att ta hänsyn till är att studierna som valts ut i den här kartläggningen 
fokuserar på effekterna. Just att sökordet effekt använts gör att de studier som ingår visar på 
de positiva effekterna av kooperativt lärande vilket av naturliga skäl inte ger särskilt mycket 
information om riskerna med arbetssättet. Kanske hade ett annat mönster visat sig om sök-
ningarna gjorts utifrån sökorden kritik mot kooperativt lärande eller risker med kooperativt 
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lärande. Den här kartläggningen ger inte några tydliga svar på om det till exempel finns elever 
som riskerar att inte nå framgång med kooperativa lärmetoder. Vilka är fallgroparna? Precis 
som det finns positiva effekter av att elever upplever att de är en del av en grupp och på så vis 
motiveras att lära så finns säkert elever som upplever just det omvända. Kanske på grund av 
höga krav på sociala förmågor eller på grund av till exempel ovanligt hög eller låg begåvning 
alternativt att de faktiskt inte tycker om det kooperativa arbetssättet. 
 
Eftersom den digitala utvecklingen påverkar skolan är det en svaghet att det metamaterial som 
ingår i kartläggningen inte inkluderar de digitala miljöer som idag är en del av skolvardagen. 
 
Något som också är en akilleshäl och som blivit tydligt under arbetets gång är att det råder en 
begreppsförvirring kring definitionen av kooperativt lärande. Begreppen som används varierar 
inom forskningsfältet. Nilholm (2017 ss. 52-54) illustrerar just hur förvirring gällande be-
grepp för ett visst fenomen kan försvåra möjligheterna att lägga samman forskning och 
utveckla kunskap i de fall man faktiskt inte är överens om vad om ingår i begreppet. För att 
sammanfatta några kriterier som de flesta inom fältet skriver under på är att ett kooperativt 
lärande kommer till stånd då elever tar ett individuellt ansvar för att uppnå det gemensamma 
målet för att lära sig något och utvecklas tillsammans. Detta sker genom ett ömsesidigt posi-
tivt beroende där läraren organiserar lärandet utifrån ett gemensamt mål och tydliggör rollerna 
inom gruppen. Men just variationen i vad som inkluderas i själva begreppet kooperativt lär-
ande är en svaghet. Inte minst i de fall ambitionen är att göra en fullständigt och heltäckande 
kartläggning över hela forskningsfältet vilket inte varit ambitionen med denna översikt. 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I den avslutande delen av den här kartläggningen diskuteras resultaten och betydelsen av 
dessa i förhållande till forskningsfältet, lärarprofessionen och skolvardagen för eleverna, men 
också utifrån de framtida utmaningar som kan förväntas i samhället.  
 
En styrka gällande forskningen på effekterna av kooperativt lärande är att det sammantaget är 
många studier som påvisar positiva effekter men även om många elever gynnas av dessa lär-
andemetoder är det viktigt att komma ihåg att det alltid finns undantag. Ett annat problem är 
att forskning tar tid och att de lärmiljöer som idag finns i skolan inte är i linje med det som 
undersökts i metaanalyserna. Därmed kan konstateras att även om det finns mycket forskning 
på området så behöver fler studier göras just för att både människor och deras sätt att uppfatta 
omvärlden, skolmiljöer, kunskapskrav med mera förändras över tid.  
 
De goda effekterna har som nämndes i inledningen även uppmärksammats som en del av 
framgången när det gäller forskningen kring formativ bedömning. När elever aktiveras som 
läranderesurser för varandra slår Wiliam och Leahy (2015 s. 177) fast att resultaten påverkas 
positivt. Är då kritiken mot Hattie och Wiliam befogad? Ja, kritiken är befogad, vi behöver 
alltid förhålla oss kritiska till den forskning som bedrivs. Det är emellertid tydligt att den här 
kartläggningen stöder tesen att kooperativt lärande ger positiva effekter. Inget visar på det 
omvända även om de studiedesigner som inkluderas i vissa av metaanalyserna kan innehålla 
problem när det gäller att säkert kunna uttala sig om effekterna. Detta till trots är resultaten av 
forskningen samstämning och därmed finns egentligen inget direkt skäl att hävda att det 
föreligger något problem i att Skolverket, lärarutbildningarna och lärarkåren har anammat 
kooperativa lärmetoder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det svenska skolsystemet 
skiljer sig från andra länders, inte minst gällande skolans demokratiska uppdrag och de 
specifika mål gällande exempelvis förmågor och kunskaper som eftersträvas. I och med det 



 

16 
 

skulle det vara intressant att utvärdera resultaten i en nationell studie som tar hänsyn till de 
förhållanden som råder i den svenska skolan.  
 
I de metaanalyser som ingår i den här översikten har hänsyn tagits till publikationsbias vilket 
är angeläget eftersom det är större risk för publikationsbias när många studier visar ett 
”positivt” (statistiskt signifikant) resultat. Detta har sin orsak i att det är mer sannolikt att 
dessa studier fullföljs och sedan publiceras jämfört med studier som exempelvis visar av-
saknad av effekt. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 70) beskriver etiska 
aspekter gällande litteraturstudier och betonar vikten av att presentera alla resultat, både de 
som stöder och inte stöder forskarens hypotes. Vad som också är värt att komma ihåg är att 
metaanalyserna i denna översikt är så kallade effektstudier vilket innebär att kvantitativa 
beräkningar görs på olika faktorers påverkan på, i det här fallet, effekter på elevernas lärande.  
 
En generell risk är att man som läsare av metaanalyser köper dem okritiskt och tänker att detta 
är den forskning som behövs för att vi ska kunna se samband och vidta rätt åtgärder för 
skolan. Men kanske är det inte så enkelt. Många gånger är verkligheten i skolan mer komplex 
och det är inte självkart att det finns enkla lösningar på svåra utmaningar. För att bedöma 
metaanalyser behöver man som läsare ha god kunskap både gällande metoder och statistiska 
beräkningar vilket kan vara ett problem i de fall lärare, rektorer och andra personer som fattar 
beslut gällande skolan inte har den insikten och därför drar för långtgående slutsatser. 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) slår fast att un-
dervisningen ska vara likvärdig och att den ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. När elever aktiveras som läranderesurser för varandra kan de få fler broar till sin nästa 
utvecklingszon än om det bara har läraren som modellerar olika moment i undervisningen. I 
dagens klassrum finns ofta ett gap mellan det eleverna faktiskt kan och det de förväntas 
kunna. Ibland höjs dessutom kritiska röster mot att en del elever får agera ”hjälplärare”. Men 
den omfattande forskningen om att kooperativt lärande har goda effekter på såväl elevernas 
prestation, kunskapsutvecklig som kamratrelationer gör att de lärare som väljer att arbeta med 
dessa metoder kan motivera sina val med att de har starkt stöd i forskningen vilket ger tyngd 
åt professionen.  
 
Inledningsvis lyftes frågan vad det är vi lär oss i skolan som är hållbara kunskaper över tid. 
En av vinsterna med att arbeta formativt och aktivera eleverna som läranderesurser för var-
andra att de då tränar på att utveckla ett ansvar för det egna lärandet men också att de övar sig 
på att inte ge upp utan fortsätter att arbeta till exempel med en text när de fått respons från 
sina klasskamrater. I lyckade konstellationer kan barn precis som vi vuxna tillsammans nå 
bättre resultat ihop än som enskilda individer. 
 
Vårt samhälle beskrivs idag ofta som ett individualistiskt samhälle där jaget går före laget. 
Ska vi i framtiden lyckas med de riktigt stora utmaningarna så som till exempel möta klimat-
förändringar, förhålla oss kritiskt till kunskap och nyheter, konkurrera med artificiell intelli-
gens med mera så är kanske svaret att det behövs mer lag och mindre jag. Vilka utmaningar 
som väntar runt hörnet vet vi idag inte men vi kan ana att det kommer vara nödvändigt att ha 
förmågan att anpassa sig till rådande förutsättningar och att vi i framtiden troligen har större 
chans att bli mer framgångsrika, lyckliga och motiverade om vi samarbetar med andra.  

Förslag till vidare forskning 
Utifrån kunskapsöversikten går det att urskilja ett par områden där det skulle kunna vara intre-
ssant att ta reda på mer gällande kooperativt lärande och dess effekter.  Den ena aspekten är 
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elevernas attityd till kooperativt lärande vilket Kyndt et al. (2013) framhåller som något som 
egentligen inte studerats i så hög utsträckning. Även elevernas uthållighet i samband med 
kooperativa lärmetoder är något som kan vara intressant att ta reda på mer om.  
 
Vidare finns det mer forskning om kooperativt lärande kopplat till naturorienterande ämnen 
och matematik än kopplat till exempelvis språk. I sökandet var det svårt att alls hitta färska 
forskningsstudier gällande kooperativt lärande kopplat till språk, i synnerhet till svenskämnet. 
Det finns examensarbeten som studerat till exempel samlärande, kamratrespons med mera, 
men inte kopplat till elevers attityd gällande till exempel uthållighet. 
 
Forskingen som ingår i denna översikt innefattar i huvudsak traditionella lärmiljöer, det vill 
säga när kooperativt lärande exempelvis sker i ett klassrum. De senaste åren har de digitala 
inslagen i undervisningen ökat vilket kan tänkas vara gynnsamt just när det gäller att in-
volvera elever som resurser för varandras lärande. De metaanalyser som ingår i översikten 
sammanställer inte någon forskning gällande digitala lärmiljöer vilket både Kyndt et al. 
(2013) och Puzio och Colby (2013) belyser. Däremot är den ena primärstudien gjord i en 
digital lärkontext men här finns absolut utrymme för vidare studier.  
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BILAGOR 
Bilaga 1. Tabell 1 Sammansställning av studier som ingår i kunskapsöversikten 
 

Författare, titel, 
utgivare, 
publiceringsår 
söktjänst 

Studiens syfte Urval och 
tillvägagångsätt 

Studiens resultat Begreppet 
Kooperativt 
lärande(KL) översatt 

Aspekter studierna 
inte täcker 
in/förslag på vidare 
forskning 

Meta-analyser      
Kyndt et al. 
  
A meta-analysis of the 
effects of face-to-face 
cooperative learning. 
Do recent studies 
falsify or verify earlier 
findings?  
 
Educational Research 
Review 10 (2013) 133–
149 
 
2013 
Primo 

Jämför effekten av KL 
med traditionell 
undervisning i 
klassrumsmiljö och 
undersöker om 
resultaten linjerar 
med tidigare 
forskning. Görs utifrån 
aspekterna; kunskaps-
utveckling, attityder 
till KL samt elevers 
uppfattning av KL 

Metaanalys som 
omfattar 65 studier 
sedan 1995. Olika 
åldrar och geografisk 
spridning. 
 
 

Resultaten visar att KL 
fortfarande leder till 
bättre 
skolprestationer 
jämfört med 
traditionell 
helklassundervisning. 
Effekten varierar 
gällande ämne, ålder 
på eleverna samt 
kulturell kontext. 

KL är en instruerande 
metod där eleverna 
behöver samarbeta i 
små, fasta grupper 
med en strukturerad 
inlärningsuppgift 

Mer forskning 
behövs om elevers 
uppfattning av KL 
samt elevers attityd 
till arbetssättet 
gällande aspekter 
så som uthållighet 
och ängslan. 
 
Lärarollen och hur 
KL kan främjas. 
 
Digitala 
lärandemiljöer 
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Roseth, Johnson & 
Johnson 
 
Promoting Early 
Adolescents’ 
Achievement and Peer 
Relationships: The 
Effects of Cooperative, 
Competitive, and 
Individualistic Goal 
Structures 
Psychological 
Bulletin Vol. 134, Iss. 2, 
(March 2008): 223-
246. 
 
2008 
ERICProQuest 
 

Jämför olika sätt att nå 
skolans mål. Studerar 
om individuellt arbete, 
arbete som 
struktureras utifrån 
tävlan eller utifrån 
samarbete har gett 
bäst resultat gällande 
prestation och 
kamratrelationer. 

Metastudie där man 
jämför och ger en 
samlad bild över 148 
oberoende studier. 
 
Studierna kartlägger 
80 års forskning på 
över 17 000 
ungdomar från 11 
länder. 

Resultatet visar att 
samarbete är över-
lägset de två andra 
arbetssätten både vad 
gäller skolprestationer 
och relationerna 
mellan eleverna.  

Ingen egen definition 
av begreppet KL.  

Mer forskning på 
området gällande 
andra 
åldersgrupper t ex 
yngre och/eller 
vuxna. 
 
I vilken mån olika 
relationer (lärar-
elev eller elev-elev) 
påverkar skol-
resultat, 
ansträngning och 
engagemang. 

Puzio & Colby  
 
Cooperative learning 
and literacy: A meta-
analytic review.  
 
Journal of Research on 
Educational 
Effectiveness, 6(4), 339 
 
2013 
ERICProQuest 

Undersöker i vilken 
utstäckning 
kooperativa 
undervisningsformer 
påverkar elevers läs- 
och skrivutveckling.  
Syfte att samla, 
sammanfatta och 
syntetisera resultat 
om effekter av 
samarbete i grupper 
på läsprestationer 

Metastudie över 30 
års forskning där läs- 
och skrivutveckling 
studerats utifrån 
läsning, läsförståelse 
och ordförråd. Totalt 
ingår 18 unika studier. 
Både yngre och äldre 
elever, främst i USA. 

Studien visar att 
samarbete i 
klassrummet 
förbättrar elevernas 
läs- och 
skrivutveckling, 
särskilt på 
grundskolenivå.  

KL innebär att elever 
arbetar i mindre, 
heterogena grupper 
med ett gemensamt 
mål. De interagerar 
socialt och verbalt. 
Arbetet är väl 
strukturerat och leds 
av läraren.  

Undersöka hur KL 
isolerat påverkar 
läs- och skriv-
utveckling. 
 
Specifikt undersöka 
vilken inverkan 
samarbete i grupp 
har på elever med 
låg, medel och hög 
skicklighet. 
 
Hur digitala 
plattformar kan 
stötta KL gällande 
läs- och skriv-
utveckling. 
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Primärstudier      
Philippakos, Z. A. & 
Macarthur, C. A. 
 
The Effects of Giving 
Feedback on the 
Persuasive Writing of 
Fourth- and Fifth-
Grade Students  
 
Reading Research 
Quarterly, 51(4), 
ss.419–433 
 
2016 
Primo 

Syftet med år att 
genom effektstudie 
och ta reda på om 
elever som fick träna 
på att ge kriteriestyrd 
respons till andra 
elever lyckades bättre 
med sitt eget 
skrivande. 

Studien omfattar 145 
elever i år 4-5. 
Experimentstudie där 
de slumpvis delades in 
i tre grupper: elever 
som läste argument-
erande texter och gav 
respons, de som läste 
samma texter men 
inte gav respons och 
de som läste berätta-
nde texter. Studien 
genomfördes med 
före- och eftertester. 

Resultatet visade att 
den grupp som läste 
argumenterande 
texter och dessutom 
gav respons skrev 
egna texter med högre 
kvalitet än de två 
övriga grupperna. De 
elever som själva fick 
ge respons 
utvecklades mest.  

Definierar inte 
begreppet KL men 
däremot metoden 
peer review vilket 
definieras som en 
reciprocal process där 
den som skriver både 
ger och tar emot 
respons 

Jämföra effekterna 
av att ge, ta emot 
respektive både ge 
och ta emot 
feedback. 
 
Hur feedback-
kommentarer som 
ges i praktiken 
revideras av 
mottagaren. 
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 Chamberlain  
 
Extending the 
classroom walls: using 
academic blogging as 
an intervention 
strategy to improve 
critical literacy skills 
with elementary 
students 
 
Education 3-13, 45:2, 
243-257 
 
2017 
ERICProQuest 

Syftet var att genom 
aktionsforskning se 
om eleverna 
tillsammans 
utvecklade sina 
metakognitiva 
färdigheter samt 
förmågan att 
reflektera över texter 
genom att föra ett 
boksamtal i klassen 
med hjälp av en 
klassblogg. Ett annat 
syfte var att läraren 
ville utvecklas i sin 
profession. 

Studien genomfördes 
under 10 veckor och 
mättes med före- och 
eftertest där flyt i 
läsning, förståelse och 
även lässtrategier 
mättes. Metoden var 
aktionsforskning med 
stegen; planering, 
genomförande, 
observation och 
reflektion.  

Resultatet visade att 
signifikanta 
förbättringar. För-
mågan att reflektera 
över innehållet i 
texten och de 
metakognitiva 
förmågorna 
förbättrades och 
eleverna aktiverades 
också i hög utsträck-
ning.  

Använder inte 
begreppet KL utan 
benämnder det 
kollaborativt lärande. 
Men eleverna har 
samma, tydligt 
lärarstyrda uppgift 
och det är en 
förutsättning att de 
arbetar tillsammans 
och tar ansvar för det 
gemensamma 
lärandet. 

Ger inga förslag på 
vidare forskning 
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