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Sammanfattning 
Syftet med kunskapsöversikten är att skapa en övergripande bild av forskning som beskriver 

vilken effekt kooperativt lärande har på elever inom utvecklingen av deras förstaspråk och i de 

samhällsorienterande ämnena. I översikten belyses också hur den kooperativa undervisningen 

påverkar elevers sociala förmågor samt demokratiska värderingar jämfört med traditionell 

undervisning.  

 

Kunskapsöversiktens grundläggande frågeställningar är:  

 

• Hur definieras kooperativt lärande inom fältet?  

 

• Vad kännetecknar studierna inom området när det gäller metod och resultat? 

 

• Hur påverkar kooperativt lärande elevers sociala förmågor och ämneskunskaper? 

 

Kunskapsöversiktens metod grundas bland annat i systematiska litteratursökningar via 

databaserna Primo och Eric ProQuest. Litteratursökningen formades även genom konsultation 

där en informatör presenterade källor utifrån tidigare forskning.  

 

Tio studier har kartlagts utifrån sin metod, sitt resultat och hur man definierar begreppet 

kooperativt lärande. Vår fördjupade analys lyfter de fem grundprinciperna för kooperativt 

lärande samt hur studierna visar att kooperativa metoder har effekter på elevers 

ämneskunskaper och sociala färdigheter. Granskning av studier visar att kooperativt lärande har 

en positiv effekt på elevers ämneskunskaper och deras sociala förmågor jämfört med en 

traditionell undervisning.  

 

Konsekvensen av att implementera en kooperativ undervisning jämfört med traditionell 

undervisning är att kooperativ undervisning ger elever mer möjligheter att interagera med 

varandra i samtal och diskussioner på ett naturligt sätt. När elever interagerar med varandra 

skapar de relationer till varandra vilket kan stärka deras sociala förmågor och samhörighet i en 

grupp. Forskningen visar att samhörighet och relation mellan elever utgör en betydelsefull del 

för att skapa en trygghet i skolan, vilket i sin tur kan leda till djupare ämneskunskaper och 

lärande för elever.  

 

  



 

Förord 
Kunskapsöversikten har genomförts av oss båda, vi har tagit del av texter och tillsammans 

analyserat, diskuterat och sammanfattat innehållet från de olika studierna som innefattas i 

översikten. Vi valde att utföra vårt arbete på Campus Varberg eftersom vi ansåg det nödvändigt 

att kunna diskutera studiernas innehåll och oklarheter med varandra på plats.  
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INLEDNING  
“Mänsklighetens kultur och historia grundar sig i avgörande grad på gemensamt utfört arbete; 

att hjälpa och stödja varandra” (Sahlberg & Leppilampi, 1998, s 35). 

  

Lärares uppdrag innebär att undervisa elever så att de inhämtar ämneskunskaper på ett varierat 

och lustfyllt sätt samt utvecklar sociala färdigheter och värderingar. I Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 2019, s. 1) står det tydligt att lärare ska utbilda 

elever för framtiden. Elever behöver ämneskunskaper, demokratiska värderingar och sociala 

egenskaper för att kunna samverka med andra i ett demokratiskt samhälle.  

 

Vår senaste verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utförde vi på samma skola men i olika 

klasser och skolan använder sig av kooperativa metoder i undervisningen. Vi lärarstudenter fick 

möjligheten att delta på en föreläsning/workshop med Niclas Fohlin. Han föreläser och utbildar 

lärare inom kooperativt lärande. Under vår VFU fick vi även möjligheten att testa ett par av de 

olika kooperativa strukturer som tagits fram för att främja elevers lärande. Utifrån de positiva 

aspekter av kooperativt lärande som vi tyckte oss se väcktes vår nyfikenhet att undersöka vilken 

forskning som styrker denna metod samt vilka effekter metoden har på elevers lärande.  

 

Vi har inte identifierat någon kunskapsöversikt som liknar vår vilket kan betyda att den här 

kunskapsöversikten kan bidra till en sammanställning av den forskning som innefattar effekten 

av kooperativt lärande. Vårt fokus ligger främst på elevers förstaspråksinlärning och i de 

samhällsorienterade ämnena. Kunskapsöversikten kommer även lyfta de teorier som 

kooperativt lärande baseras på. Enligt Backman (2016 ss. 23–24) har behovet av 

kunskapsöversikter ökat de senaste åren eftersom det finns ett intresse av att basera 

yrkesutövningen på en vetenskaplig grund. Kunskapsöversikten kan därför fungera som en 

grund för vidare arbete inom fältet. 

 

Disposition 

Kunskapsöversikten är indelad i sex huvudrubriker med fördjupande underrubriker. 

Inledningen lyfter syftet med översikten, historisk bakgrund och en beskrivning av kooperativt 

lärande som helhet kopplat till de fem grundprinciperna som metoden bygger på. 

Metodavsnittet kommer att beskriva de sökmetoder vi använt, vilka urvalskriterier vi haft som 

sedan lett till ett urval med inkluderade och exkluderade studier. Under rubriken resultat 

presenterar vi de valda studiernas metoder och resultat. En fördjupad analys lyfter hur studierna 

beskriver kooperativt lärande och deras slutsatser om huruvida kooperativa arbetssätt ger 

sociala förmågor och ämneskunskaper. Den fördjupade analysen tar även upp de fem 

grundprinciperna och hur studierna lägger vikt vid dem. Slutligen fördjupas de resonemang från 

analysen i en diskussion och slutsats.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med kunskapsöversikten är att identifiera utmärkande drag för forskningsfältet som 

intresserar sig för effekten av kooperativ undervisning i förstaspråket och samhällsorienterade 

ämnen. För att kunna sammanställa en kunskapsöversikt inom forskningsfältet med fokus på 

svenska (förstaspråket) och samhällsorienterande ämnen skapades följande forskningsfrågor: 

 

• Hur definieras kooperativt lärande inom fältet?  
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• Vad kännetecknar studierna inom området när det gäller metod och resultat? 

 

• Hur påverkar kooperativt lärande elevers sociala förmågor och ämneskunskaper? 

 

Kooperativt lärande och dess teoretiska bakgrund  

Bröderna Johnson började under 1960-talet kombinera olika forskningsfält inom 

konstruktivismen och socialpsykologin för att identifiera metoder för lärande. Piagets 

konstruktivistiska perspektiv syftar att lärandet är kopplat till individen och skapas genom 

interaktion med omvärlden där kognitiv struktur utmanas. Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

syftar till att lärandet sker i socialt samspel med andra (Johnson, Johnson & Holubec, 1994 

s.14–15).  

 

Johnson, Johnson och Holubec (1994 s.14–15) kombinerade Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv med Piagets konstruktivistiska perspektiv. Den kombinationen utmynnade i ett 

antagande om att utveckling sker i sociala konflikter som kan uppkomma i interaktionen mellan 

elever. De sociala konflikterna som skapas behöver struktur för att lösas. Ett viktigt teoretiskt 

antagande för metoden kooperativt lärande är att elevers kognitiva lärande utvecklas via de 

samtal där de får utveckla resonemang och demokratiska värderingar, vilket kooperativt lärande 

fäster stor vikt vid. Johnson, Johnson och Holubec konstaterar att strukturerade arbetssätt ger 

elever möjlighet att samverka genom ömsesidiga dialoger, vilket betyder att Piaget och 

Vygotskijs utvecklingsteorier kan förenas och skapa givande lärandesituationer.  

 

Sammanfattningsvis har vi identifierat att kartlagda studier visar på ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt på lärande. Det vill säga att lärandet sker i mötet mellan människor och skapas genom 

kommunikation och interaktion. Vidare framhåller studiers resultat att kooperativt lärande 

utmanar elevers sociala förmågor i kombination med kognitiv aktivitet. Det betyder att 

kooperativt lärande teoretiskt sett innefattas av både Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

Piagets konstruktivistiska perspektiv, vilket är en central del för hur det kooperativa lärandet är 

uppbyggt.  

 

Beskrivning av kooperativt lärande 

Kooperativt lärande har formats för att bryta de traditionella klassrumsnormer som speglar 

undervisning. De traditionella normerna innefattar att elever ska fokusera på sig själva och sitt 

eget lärande. Enligt Sahlberg och Leppilampi (1998 ss. 41–42) syftar kooperativa normer till 

att elever ska hjälpa och stötta sina klasskamrater samt ta ansvar för gruppens prestation likväl 

sin egen. Grunden för den kooperativa arbetsmetoden innebär att elever ska se varandra som en 

källa för kunskap, kunna stötta varandra till lärande och delta aktivt i undervisningen. 

Fortsättningsvis menar Sahlberg och Leppilampi att det tar tid för elever att skapa och forma 

nya normer inom gruppen. De krävs även tid för reflektion och eftertanke för att gruppen ska 

kunna skapa sammanhållning.  

  

Kooperativt lärande ger struktur till undervisningen eftersom det skapar band mellan varandra 

när de är beroende av varandra för att lösa uppgifter. Fohlin (2017) betonar att samtliga i 

gruppen måste göra sin del av arbetet och samtidigt bidra med sina ämneskunskaper till 

gruppens gemensamma arbete. Slavin (2015) beskriver kooperativt lärande som en 

undervisningsmetod där elevers lärande stärks inom flera ämnen. Eftersom elever får arbeta i 

grupp utvecklas de sociala relationerna mellan elever vilket kan gör att elever skapar bättre 
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attityder till varandra och till skolan. Vidare lyfter Hendrix (1999) kooperativt lärande som en 

metod där elever får utveckla demokratiska värderingar och stärka sina sociala förmågor 

tillsammans. 

 

Fem grundprinciper  

Lärare som undervisar kooperativt behöver vara insatta i metoden för att kunna inspirera och 

stötta eleverna under arbetsprocessen. Johnson och Johnson (1999, s. 70) beskriver att lärare 

och elever behöver ha kunskaper kring de fem grundprinciperna som genomsyrar den 

kooperativa arbetsmetoden för att skapa effektiva arbetssituationer. Nedan följer en 

presentation av de fem grundprinciperna enligt Johnson och Johnson.  

 

• Positivt ömsesidigt beroende. Elever behöver förstå innebörden av hur ett grupparbete 

ska utformas och att varje enskild individ måste ha förståelse för uppgiftens innehåll. 

Det betyder att eleverna behöver vara motiverade och engagerade i varandras lärande.  

 

• Samarbetsfärdigheter. Genom samspel, uppmuntran och kommunikation ska elever 

stötta och motivera varandra till att nå sitt gemensamma gruppmål.  

 

• Individuellt ansvar. Varje elev i gruppen måste ta ansvar över sin egen del av 

uppgiften. Elever behöver kunna delge ämneskunskaper till sina gruppmedlemmar.  

 

• Socialt samspel. Elever som arbetar i kooperativa grupper behöver skapa en 

gruppidentitet och bestämma gemensamma mål. Eleverna behöver kunna tala till, lyssna 

på och respektera varandra. Läraren måste därför ha undervisat eleverna i hur de ska 

kommunicera, löser konflikter och agerar demokratiskt i en grupp.  

 

• Gruppreflektion. Elever behöver få möjlighet att utvärdera sina arbeten och reflektera 

hur gruppens arbete har fungerat. De behöver kunna göra ändringar efter sin reflektion 

så att gruppen blir så effektiv som möjligt.  
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METOD  
För att svara på de frågeställningar vi har utformat till kunskapsöversikten krävdes ett antal 

publikationer från tidigare forskning som fokuserar på effekten av kooperativt lärande. I denna 

del av kunskapsöversikten kommer vi lyfta de olika sökmetoder som använts följt av våra 

urvalskriterier och urval av forskning samt exkluderade studier. Avslutningsvis kommer vi 

presentera hur vi genomfört vår kartläggning och analys av studier som ingår i 

kunskapsöversikten. 

 

Sökmetoder 

Det finns olika tillvägagångssätt som kan användas vid litteratursökning, som exempelvis 

konsultation och manuell sökning som sker genom antingen referenslistor i litteratur eller 

sökning genom databaser (Backman 2006, s. 162). Nedan presenteras de sökmetoder vi använt 

samt hur vi gått tillväga vid vår litteratursökning.  

  

Konsultation innebär att ta kontakt med en person eller personer som är insatta i ämnet, den 

personen kan hjälpa till och leda sökningen mot en viss typ av forskning (Backman 2006, s. 

162). Under vår VFU-period fick vi möjlighet att delta på en föreläsning som berörde 

kooperativt lärande och hur lärare ska kunna använda metoden i sitt klassrum. Vi tog kontakt 

med föreläsaren efter föreläsningen och han tipsade oss om att granska referenslistan från hans 

senaste bok samt hans studentuppsats om kooperativt lärande för att på så sätt identifiera 

referenser. Ett namn som förekom upprepade gånger var Robert E. Slavin. I databasen Eric 

ProQuest gjorde vi en avancerad sökning med sökordet “cooperative learning” och valde att 

skriva in “Robert E. Slavin” som tillvalet “author”. Vi fann 30 studier som var peer reviewed 

och som berörde kooperativt lärande. Två av Slavins studier är en del av vår kunskapsöversikt 

eftersom de levde upp till våra urvalskriterier (se tabell 1). 

  

Till följd av vår första litteratursökning fick vi fram ytterligare intressant publikationer som vi 

granskade utifrån våra urvalskriterier (se tabell 1). Sökningen som formas efter referenser av 

en informatör kan benämnas som snöbollsurval (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s. 138). Snöbollsurval kan ha både positiva och negativa effekter, vilket är viktigt att ha 

i åtanke vid användning av metoden. De positiva effekter som identifierats av snöbollsurval är 

att ett större forskningsfält presenteras, som kan lyfta studier som inte hade hittats på annat vis. 

Det negativa effekterna kan dock bli att resultatet av de valda studierna begränsas eftersom de 

presenteras av en informatör som har en viss typ av förkunskap vilket kan påverka val av 

studier.  

 

Vi använde oss även av en manuell sökmetod vilket Backman (2006, s. 162) förklarar som en 

systematisk sökning där man målfokuserat söker efter litteratur som berör frågeställningen. Den 

systematiska sökningen kan antingen ske i databas eller ur referenslistor i böcker. Vi inledde 

den systematiska sökningen i databasen Eric ProQuest samt databasen Primo. De sökord som 

användes var: “cooperative learning”, “literacy”, “primary school”, “elementary school”, 

“social studies”, “effects of cooperative learning” och “cooperative learning program”. Vi 

utgick från vårt första sökord vilket var “cooperative learning” och kombinerade det på olika 

vis med de andra sökorden. Vi kombinerade sökorden utan booleska operatorer och använde 

istället nya rader när vi utökade sökningen med flera sökord.  

 

Förutom engelska sökord provade vi att använda oss av svenska sökord, eftersom vi även var 

intresserade av studier skrivna på svenska. Vi gjorde på samma vis som när vi sökte med 
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engelska sökord, det vill säga att vi använde ett huvudsökord och la sedan till rader och sökord. 

Vi använde då sökorden: “Kooperativt lärande”, “grundskola”, “svenska”, “läs och 

skrivinlärning”, “samhällskunskap”, “samhällsorienterande ämnen”. Vi identifierade att det 

inte fanns någon relevant forskning som var skriven på svenska vilket gjorde att vi fokuserade 

på att söka efter studier skrivna på engelska. För att tydliggöra vårt tillvägagångssätt vid 

litteratursök presenterar vi i tabell hur sökningen har utformats för varje enskild publikation 

samt hur sökord har kombinerats (se tabell 2).  

 

Genom litteratursökningen identifierade vi ett stort antal publikationer som matchade våra 

sökord. Dock hade vi inte möjlighet att läsa igenom alla publikationer utan valde att endast 

granska de 30 första publikationerna vid varje sökning. Vi granskade studiernas rubriker för att 

identifiera relevans till vår kunskapsöversikt, vilket gjorde det enklare för oss att hantera stora 

sökträffar. De publikationer som levde upp till våra urvalskriterier granskades mer noggrant 

genom läsning av deras sammanfattning, resultat och diskussion för att avgöra om de skulle 

inkluderas i vår översikt. Studierna vi valde sammanställdes i en tabell där studiens syfte, 

metoder, urval, resultat och definitionen av kooperativt lärande presenterades (se bilaga tabell 

3). Det gjordes för att skapa en tydlig översikt över forskningsfältet för läsaren.   

 

Urval 

Urvalet är baserat på två olika sökmetoder, konsultation och datasökning genom Eric ProQuest 

och Primo. Urvalet av studier följde tydligt de kriterier som sammanställts (se tabell 1) där vi 

rangordnar nyckelorden efter relevans för kunskapsöversikten. Sökningen inkluderade endast 

studier som studerar effekten av kooperativt lärande. Det krävdes att studien var peer reviewed 

för att inkluderas i kunskapsöversikten, vilket innebär att den är granskad av forskare och är 

tillförlitlig (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 61). Studier som fokuserade på 

elevers förstaspråk och de samhällsorienterade ämnena valdes för granskning. Studier som 

granskade ämnet matematik eller modersmål valdes bort. Vi valde att inkludera studier där 

forskarna hade fokuserat på elever i åldrarna 6 till 16 år.  

  

Tabell 1. Kriterier för valda studier i kunskapsöversikten 

Innehåll som mötte våra kriterier  Innehåll som inte mötte våra kriterier  

Kooperativt lärande Kollaborativt lärande 

Peer reviewed  Inte peer reviewed  

Samhällsorienterade ämnen Matematik 

Förstaspråk Modersmål 

Elevers ålder: 6 till 16 år  Elevers ålder: 0–5 år samt 16 år och uppåt 

  

Vi har genomfört två urval och kommer nedan presentera dem. Eftersom vårt första urval var 

för snävt och inte gav oss tillräckligt mycket studier valde vi att utöka våra sökkriterier. 

 

Urval 1 

I det första urvalet söktes studier i databaser publicerade från år 2000 och framåt. Elevernas 

ålder skulle ligga på ett spann mellan sex år till tolv år, definierat som låg och mellanstadium i 
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svensk skola. Under första urvalet fokuserade vi på att identifiera publikationer som studerat 

effekten av kooperativt lärande i elevers förstaspråk samt hur kooperativa arbetssätt används i 

undervisning kopplat till elevers förstaspråk. I första urvalet valdes fem studier som granskades 

och inkluderades i kunskapsöversikten. Eftersom en kunskapsöversikt ska belysa en större del 

av ett forskningsfält behövde sökningen utökas genom att formulera om urvalskriteriet. Därför 

utfördes ett andra urval där vi förändrade vår sökteknik. 

 

Urval 2 

För att utöka våra möjligheter till att hitta studier som motsvarade syftet med 

kunskapsöversikten granskades referenslistor på de valda studierna för att identifiera nya källor. 

Många av studierna innehöll referenser från 1990-talet, därför utökades sökningen i databasen 

Primo och Eric ProQuest till att även inkludera studier som var publicerade från år 1990 till 

2019. Utvecklingen i skolan går ständigt framåt och undervisning nyanseras och förfinas. Efter 

granskning av studier som publicerats innan 2000-talet anser vi att kooperativt lärande 

fortfarande är en likvärdig undervisningsmetod oberoende av publiceringsåret. Åldern på 

eleverna utökades till 6–16 år, definierat som låg, mellan och högstadium i svensk skola. 

Genom att utöka åldern på eleverna kunde sökningen breddas vilket inkluderade fler studier 

och infallsvinklar. 

 

Exkluderade studier 

Efter att ha genomfört en litteratursökning i databaser där sökord använts och kombinerats 

valdes 20 studier ut som relevanta för vår kunskapsöversikt. Studierna granskades genom 

läsning av sammanfattning, resultat och metod. Efter en genomläsning av studierna värderades 

tio som ej relevanta då de inte uppfyllde våra kriterier (se tabell 1). Relevansvärdering gjordes 

utifrån tabell 1 där de studier som inte levde upp till kriterierna valdes bort. Det är viktigt att ha 

ett grundligt urval utifrån bestämda kriterier när det kommer till litteraturen som ska innefattas 

i en kunskapsöversikt (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 81–82). Valet av 

studier måste göras med fokus på forskningsfrågan. Det vill säga om studien innehåller relevant 

information som kan knytas till kunskapsöversikten syfte.  

 

Genomförande av kartläggning och analys 

Vi fann tio publikationer som matchade våra kriterier (se tabell 1). Vi valde att genomläsa 

samtliga publikationer gemensamt. Genom diskussioner med varandra utformade vi en tabell 

där studiernas syfte, urval, metod, resultat och begreppsdefinition av kooperativt lärande 

sammanställdes (se tabell 3 i bilaga). När samtliga publikationer först in i tabellen 

sammanfattade vi metoderna och resultaten i löpande text. Vidare utformades en fördjupad 

analys där vi lyfter de fem grundprinciperna inom kooperativ lärande samt huruvida 

kooperativa metoder ger elever sociala färdigheter och ämneskunskaper.  
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Tabell 2, Studier som ingår i kunskapsöversikten. 

Författare 

Peer 

rewied  

År  Titel och tidskrift  Land Typ av artikel  Sökmetod 

1. Gillies, 

Robyn M 

Ashman, 

Adrian F. 

  

Peer 

rewied  

2000 The effects of 

cooperative learning on 
students with learning 

difficulties in the lower 
elementary school. 

  

The Journal of Special 

Education; Bensalem 

Vol. 34, Iss. 1 

Australien  Originalartikel  Referenslistan från 

Grundbok i 

kooperativt lärande. 

Därefter sökning i 

Eric ProQuest 

“Gillies & Ashman” 

  

5 träffar  

Nr: 2 

2. Peter 

Kutnick,  

Cathy Ota,  

Lucia 

Berdondini 

  

Peer 

rewied  

2008 Improving the effects of 

group working in 

classrooms with young 
school-aged children: 

Facilitating attainment, 
interaction and 

classroom activity. 

  

Learning and 

Instruction 18 ss. 83–95 

England Originalartikel Primo: 

(Peer reviewed) 

(Fulltext) 

(Tidningsartiklar) 

(Engelska) 

2000–2019 

 

Advanced search: 

“Cooperative 

learning”, 

 "primary school",  

“effects of 

cooperative learning” 

 

36 914 träffar 

Nr: 24 

3. Kelly 

Puzio  

Glenn T. 

Colby 

  

Peer 
rewied  

2013 Cooperative Learning 
and Literacy: A Meta-

Analytic Review. 

  

Journal of Research on 

Educational 

Effectiveness, 6: 

ss.339–360 

USA Metaanalys  Primo:  

(Peer reviewed) 

2000–2019 

 

Advanced search:  

“Cooperative 

learning”, “meta-

analys”,  

“literacy” 
 

3612 resultat 
Nr: 1 

4.  Eva 

Kyndt, 

Elisabeth 

Raes, 

Bart 

Lismont, 

Fran 
Timmers, 

2013 A meta-analysis of the 

effects of face-to-face 
cooperative learning. 

Do recent studies 
falsify or verify earlier 

findings? 

  
Educational Research 

Review, Volume 10 

Belgien Metaanalys Primo: 

(Peer reviewed)  

2000–2019 

 

Advanced search: 

“Cooperative 

learning”, 
“meta-analysis” 
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Eduardo 

Cascallar, 

Filip Dochy 

  

Peer 

rewied  

2358 resultat 

Nr: 9  

5. Vega, 

Mery Luz, 

Hederich M 

Christian. 

  

Peer 
rewied  

2015 The Impact of a 
Cooperative Learning 

Program on the 

Academic Achievement 

in Mathematics and 

Language in Fourth 
Grade Students and Its 

Relation to Cognitive 
Style 

  

Journal of New 

Approaches in 

Educational Research 

Vol. 4, Iss. 2 

Colombia Originalartikel Eric ProQuest 

(Peer rewied) 

(Scolary Journals) 

2010–2019 

 

Advanced search: 

”cooperative learning 

program”  

  

352 resultat  

Nr: 2 

6. Robert E. 

Slavin 

  

Peer 
rewied  

2015 Cooperative learning in 

elementary schools 

  

Education 3–13, 2015 

Vol. 43, No. 1, ss. 5–14 

England Översiktsartikel  Referenslistan från 

Grundbok i 

kooperativt lärande. 

Därefter sökning i 

Primo: 

(Peer reviewed) 

Advanced search:  

 

Author “Robert. E 

Salvin”  

“Cooperative 

learning”  

”Elementary school” 

 

65 träffar 

Nr: 2 

7. Hendrix, 

James C. 

  
Peer 

rewied  

1999 Connecting 

Cooperative Learning 

and Social Studies 
  

Clearing House Vol. 

73, Iss. 1, ss. 57–60.  

USA Översiktsartikel  Eric ProQuest:  

(Peer reviewed) 

 
Advanced search:  

“Cooperative 

learning” “Social 

studies”  

 

1697 träffar 

Nr: 1 

8. Selma 

Korkmaz 

Toklucu 

2016 The Effect of 

Cooperative Learning 

Method and Systematic 
Teaching on Students’ 

Turkiet  Originalartikel Eric ProQuest:  

(Peer reviewed) 

2010–2019 
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Bayram 

Tay 

  

Peer 
rewied  

Achievement and 

Retention of Knowledge 
in Social Studies 

Lesson. 
  

Eurasian Journal of 

Educational Research, 

Issue 66, ss. 315–334 

Advanced search:  

“Cooperative 

learning” “Social 

studies” 

 

1035 träffar 

Nr: 3 

9. Robert J. 

Stevens  

Robert E. 

Slavin  

  

Peer rewied 

1995 The Cooperative 

Elementary School: 

Effects on Students' 

Achievement, Attitudes, 
and Social Relations.  

  

American Educational 

Research Journal Vol. 

32, No. 2, ss. 321–351  

USA Originalartikel Referenslistan från 

Grundbok i 

kooperativt lärande. 

Därefter sökning i 

Primo: 

 (Peer reviewed) 

 

Advanced search:  

Author “Robert. E 

Salvin”  

“Cooperative 

learning”  

”Elementary school” 

 

65 träffar 

Nr: 11 

10. Yin-

kum Law 

  

Peer 

rewied  

2007 Effects of cooperative 

learning on second 
graders’ learning from 

text. 

  

Educational 

Psychology Vol. 28, 

No. 5, ss. 567–582  

Kina Originalartikel Primo: 

2000–2019 

(Peer reviewed) 

(Engelska) 

Advanced search:  

 

“cooperative 

learning”, “social 

studies” “effects of 

cooperative learning” 

 

77 143 träffar 

Nr: 1  
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RESULTAT 
I denna del av kunskapsöversikten analyseras de resultat som framkommit i de studier som 

inkluderats i översikten (tabell 2). En analys speglar de olika delar som anses vara väsentliga 

för studien såsom syfte, metod och resultat. Syftet med vår analys är att bryta ner innehållet i 

mindre delar för att skapa en djupare förståelse för helheten (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013, s.163).  

 

Samtliga kartlagda studier har liknande utgångspunkt med varandra, deras syfte är att studera 

och presentera effekten av kooperativa arbetsmetoder och hur kooperativa metoder kan bidra 

till elevers lärande. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 45) förtydligar att ett 

uttalat och tydligt syfte skapar en röd tråd genom hela arbetet. Varje enskild studies syfte, urval, 

metod och resultat samt definition av kooperativ lärande finns sammanfattat i bilaga (se tabell 

3). 

 

Studiernas metod 

Studier med syftet att undersöka effekter av kooperativt lärande använder sig i hög grad av en 

kvasiexperimentell design. Kvasiexperimentell design innebär att en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp med likvärdiga deltagare har använts för studien (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, ss. 88–90). Fem studier som ingår i kunskapsöversikten använder sig av 

observation, förtest och eftertest med kvasiexperimentell design. En studie i 

kunskapsöversikten använder enkät och observationer för att identifiera kooperativa metoder 

men den är inte av kvasiexperimentell design. Två av studierna är översiktsartiklar som 

presenterar kooperativt lärande som helhet. De presenterar ingen metod utan har istället 

sammanställt information kring tidigare forskning om kooperativt lärande. De resterande två 

studier som lyfts i kunskapsöversikten är metaanalyser där forskare har sammanställt en stor 

del av forskningsfältet kring kooperativt lärande. Metaanalyserna genomför en granskning av 

studier som är uppbyggda på en kvasiexperimentell design.  

  

När en studie är av kvasiexperimentell design är det av stor vikt att experimentgrupp och 

kontrollgrupp är jämlika när det kommer till kön, ålder och kunskapsnivå (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, ss. 88–90). Deltagarna ska matcha varandra så väl att det enda 

som skiljer dem åt är resultatet av det forskarna vill studera. För forskaren är det viktigt att se 

på de båda grupperna med objektiv syn, därför får forskaren i vissa fall inte veta vilken av 

grupperna som är kontrollgrupp respektive experimentgrupp. Kvasiexperimentell design anses 

som förhållandevis pålitlig när forskare vill jämföra olika sätt att undervisa och dokumentera 

effekterna som framkommer genom att använda sig av experimentgrupp och kontrollgrupp 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 90). 

  

I studier gjorda av Gillies och Ashman (2000), Kutnick, Ota och Berdondini (2008), Vega och 

Hederich (2015), Korkmaz Toklucu och Tay (2016) samt Stevens och Slavin (1995) dominerar 

en kvasiexperimentell design. Genom att utföra förtest och eftertest har forskarna haft möjlighet 

att identifiera vilka effekter kooperativa metoder har på elevers lärande. Beroende på vilka typer 

av tester som genomförts i studierna formas det ett resultat. Testernas resultat styrks genom 

enkäter, observationer och intervjuer.  

  

I kunskapsöversikten inkluderas en studie där kvasiexperimentell design inte har använts. Law 

(2007) observerade två olika grupper med samma förutsättningar på skolor där Student Direct 

Learning Instruction reading programme (SDLI) använts. Eleverna i studien har fått använda 
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kooperativa metoder i läsinlärning och skrivinlärning. Law har använt sig av en enkät och 

videoinspelad observation för att identifiera vilka effekter kooperativt lärande har på elevers 

inlärning.  

  

Två metaanalyser har sammanställt forskning som är av kvasiexperimentell design. Puzio och 

Colbys (2013) och Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar och Dochys (2013) metaanalyser 

innehåller granskade studier som har valts utifrån bestämda kriterier. Ett gemensamt kriterium 

som de båda metaanalyserna hade var att de granskade studierna skulle vara av 

kvasiexperimentell design och studera effekterna av kooperativt lärande.  

  

Kunskapsöversikten inkluderar även två översiktsartiklar. Slavin (2015) och Hendrix (1999) 

har i sina översiktsartiklar granskat tidigare forskning som speglar kooperativt lärande på ett 

positivt sätt och presenterar det genom att sammanställa fakta som en guide för lärare.  

 

Majoriteten av de studier vi granskat har baserats på kvasiexperimentell design där de använt 

sig av experimentgrupp och kontrollgrupp. Vi har diskuterat vilka styrkor och svagheter de 

finns inom en kvasiexperimentell design. Vi kom fram till att en styrka med att använda 

kvasiexperimentell design är att effekterna av det undersökta kan jämföras på ett tydligt sätt. 

En svaghet som har framkommit är att användandet av kvasiexperimentell design kan få en 

negativ påverkan på den interna validiteten om elever besitter olika förkunskaper. Exempelvis 

kan vi i Vega och Hederich (2015) identifiera hur grupper med ojämna förkunskaper inte ger 

ett rättvist resultat i studien. Vi kan utifrån Vega och Hederich studie konstatera att det är viktigt 

att forskare undersöker de grupper som ska delta i studien för att få ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt.  

 

Studiernas resultat 

Följande del kommer redovisa de resultat som framförs i studierna. Enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013, s.50) ska ett resultat sammanställa den data som framkommer 

genom bearbetning och analysering. Resultatet ska presenteras tydligt och kunna besvara de 

frågeställningar som forskaren undersöker i studien. Med det i åtanke har vi valt att presentera 

de resultat från studiernas som kan kopplas till våra frågeställningar. Övergripande 

frågeställningar som tas upp i studierna är huruvida kooperativa metoder har en positiv eller 

negativ effekt på elevers lärande. 

 

Samtliga studier i kartläggningen redovisar ett positivt resultat när undervisning grundas på 

kooperativa metoder jämför med när undervisning grundas på traditionella metoder. Ett positivt 

resultat betyder att effekten av kooperativa metoder har gynnat elevers lärande på något vis. 

Vid granskning av studiernas resultat framkom ett tydligt mönster som visar att elevers 

inhämtning av ämneskunskaper, utveckling av sociala förmågor samt elevers relationer till 

varandra ökar genom undervisning som grundas på kooperativa metoder.  

 

Ett positivt resultat som identifierats handlar om att kooperativa metoder gynnar elevers 

läsinlärning och skrivinlärning. Kutnick, Ota och Berdondini (2008) undersökte kooperativa 

metoder i undervisningssammanhang som berör elevers förstaspråk. De redogör i sitt resultat 

att kooperativa metoder gynnar elevers läsinlärning och skrivinlärning eftersom elever får mer 

möjlighet till att kommunicera med sina klasskamrater och är mer fokuserade under lektionerna. 

Kutnick, Ota och Berdondini identifierar även att elevers motivation för läsning och skrivning 

ökar med kooperativa arbetsmetoder. Studien visar att elevers vilja att delta och visa resultat 

ökade när de blev delaktiga i en grupp.  
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Även Law (2007) har likt Kutnick, Ota och Berdondini (2008) studerar hur kooperativa metoder 

påverkar elevers motivation i läsinlärning och skrivinlärning. Eftersom Law inte har använt sig 

av en kvasiexperimentell design finns ingen kontrollgrupp att jämföra resultatet med vilket 

leder till att resultatet enbart är baserat på intervjuer och observationer. Resultatet visade att det 

finns en positiv koppling mellan kooperativa arbetsmetoder och elevers motivation till skolan 

vilket kan leda till ökad motivation för läsförståelse.  

  

En av metaanalyserna som ingår i kunskapsöversikten studerar om kooperativa metoder är 

gynnsamma för elevens läsinlärning och skrivinlärning. Den metaanalys som Puzio och Colby 

(2013) har genomfört inkluderar över 30 års forskning kring kooperativt lärande i läsning och 

elevers skrivkunskaper. Cirka 90% av studierna i analysen visar positiva effekter av kooperativa 

metoder i undervisningen. Puzio och Colby lyfter även att kooperativa metoder har visats vara 

verksamt för att stärka elevers utveckling i läsförståelse.  

 

Ett problem som identifierats i de granskade studierna var huruvida kontrollgrupp och 

experimentgrupp var likvärdiga eller ej. Vega och Hederich (2015) har likt Kutnick, Ota och 

Berdondini (2008), Law (2008) samt Puzio och Colby (2013) undersökt effekten av kooperativa 

metoder med fokus på elevers förstaspråksinlärning. Resultatet för de tester som genomfördes 

av Vega och Hederich där både experiment och kontrollgruppen utförde samma test visade 

ingen signifikant skillnad. Dock visar Vega och Hederichs resultat att kontrollgrupp och 

experimentgrupp inte hade gått in i studien med likvärdiga förkunskaper. Den ojämna 

indelningen ledde till att kontrollgruppens resultat var högre under både förtest och eftertest. 

Däremot var de en större spridning på experimentgruppens resultat gentemot kontrollgruppens 

resultat. De observationer som gjordes under Vega och Hederichs studie visade att elever 

stärker sina ämneskunskaper och sociala förmågor genom samarbete med klasskamrater, 

exempelvis genom att hjälpa varandra, be om hjälp och kunna uttrycka tacksamhet.  

  

Ett resultat som framkommit är att elevers samarbetsförmågor gynnas av det kooperativa 

arbetsmetoderna. Gillies och Ashmans (2000) resultat visar att eleverna blev mer involverade i 

grupparbetet, de blev bättre på att ge direktiv och hjälpa sina klasskamrater. I 

experimentgruppen minskade antalet elever som varken ville samarbeta eller lösa uppgiften. 

Kontrollgruppen visade däremot en minskning gentemot elevers samarbetsförmåga.  

  

Kooperativa arbetsmetoder har även visat sig vara effektiva i samhällsorienterande ämnen. 

Hendrix (1999) förtydligar att kooperativa arbetssätt kan stärka elevers demokratiska 

värderingar samt förbättra relationer mellan elever. Kooperativa metoder ger positiva effekter 

på elevers känsla för samhörighet, motivation, engagemang samt lärande. Genom kooperativa 

metoder kan elevers prestation förbättras och stärka grupprelationer eftersom samarbete gynnar 

elevers självkänsla och attityd gentemot skola och klasskamrater.  

  

Korkmaz Toklucu och Tay (2016) har jämfört kooperativa metoder med systematiska metoder 

och konstruktivistiska metoder. Kooperativa metoder syftar till att elever lär sig av varandra 

inom olika gruppkonstellationer. Systematiska metoder innebär att undervisningen anpassas 

efter individen medan konstruktivistisk metod följer en läroplan när undervisningen utformas. 

Korkmaz Toklucu och Tay (2016) presenterar ett resultat som visar att undervisningen behöver 

en konstruktivistisk grund och kan breddas med hjälp av systematiska metoder och kooperativa 

metoder. Korkmaz Toklucu och Tay bekräftar även följande hypoteser: elevers prestationer 

skiljer sig beroende på om de undervisas med kooperativa metoder, systematiska metoder eller 

konstruktivistiska metoder. Elevers förkunskaper ligger på samma nivå oavsett 
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experimentgrupp eller kontrollgrupp. Resultatet visar att elever i experimentgruppen med 

kooperativ undervisning hade lättare att återberätta ämneskunskaper och förbättrade sina 

prestationer i samhällsvetenskap. 

  

Ytterligare en metaanalys sammanställer effekterna av kooperativt lärande genom granskning 

av tidigare forskning. I Kyndt et al. (2013) metaanalys har de inte lagt fokus på något ämne 

utan har undersökt studier som granskar kooperativt lärande som helhet. Resultatet visar en 

positiv effekt på elevers lärande när kooperativa metoder används. Dock beskriver Kyndt et al. 

att elevers motivation är en avgörande variabel för hur de kooperativa arbetsmetoderna ska 

utformas. Om eleverna ej är motiverade till att delta i undervisningen kan inte de kooperativa 

metoderna gynna elevers lärande.  

 

Kooperativa metoder kan leda till att elevers motivation till ämnen samt attityd till skolan ökar. 

I en omfattande studie gjord av Stevens och Slavin (1995) har kooperativa arbetsmetoder 

genomsyrat hela undervisningen under en tvåårsperiod. Stevens och Slavin har även valt att 

dokumentera resultatet av kooperativ undervisning för specifika målgrupper; elever i behov av 

särskilt stöd, normalpresterande elever samt högpresterande elever. Inom alla målgrupperna 

ökade elevers prestationer kopplat till ämneskunskaper, speciellt inom läsning. Även elevers 

attityder till ämnen ökade genom undervisning med kooperativa metoder enligt testerna. Främst 

var det positiva attityder till förstaspråket och läsning som ökade. Enligt tester framkom det att 

alla elever hade utökat sina sociala relationer men eleverna som var i behov av särskilt stöd 

visade en betydligt större ökning. Stevens och Slavin menar på att kooperativt lärande skapar 

en mer inkluderande miljö för elever i behov av särskilt stöd och att det i sin tur kan leda till en 

mer socialt accepterade omgivning där eleverna utvecklar mer kompisrelationer. 

  

Slavin (2015) fördjupar sin tidigare forskning genom denna studie där fyra betydelsefulla 

perspektiv på kooperativt lärande presenteras. Första perspektivet beskriver hur elevers 

motivation till arbete kan påverka effekterna av kooperativa arbetsmetoder, det anses vara en 

viktig variabel som kan driva elevers kunskapsutveckling framåt. Det andra perspektivet 

förtydligar social sammanhållning som beskriver att elever behöver sin grupp för att lyckas med 

sina personliga mål. Sammanhållningen mellan elever speglar kvaliteten i en grupp. De tredje 

perspektivet är det kognitiva som beskriver att interaktion mellan elever ökar deras prestationer. 

När elever löser uppgifter med varandra genom kooperativa metoder fördjupas deras 

ämneskunskaper. Fjärde och sista perspektivet är betydelsen av strukturerade grupper. En grupp 

som har tydliga mål och riktlinjer har mer sammanhållning vilket leder till bättre resultat.  

 

Sammanfattningsvis vill vi konstatera att samtliga studier visar positiva effekter när kooperativa 

metoder används i både samhällsorienterade ämnen och inlärning av elevers förstaspråk. 

Resultaten i de granskade studierna visar att elevers motivation till lärande ökar när 

undervisningen sker i sociala samspel mellan eleverna.  
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FÖRDJUPAD ANALYS  
När forskning är kvalitativt genomförd sker ofta en kodning av resultatet vilket betyder att data 

kategoriseras och sorteras in innehållet efter olika teman (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 163). Som svar på forskningsfrågan hur begreppet kooperativt lärande 

identifieras inom fältet har vi uppmärksammat gemensamma nämnare för samtliga studier, 

såsom de fem grundprinciperna och att kooperativt lärande förbättrar elevers ämneskunskaper 

och sociala färdigheter. Vi har med det i åtanke, valt att göra en fördjupad analys där kooperativt 

lärande kommer analyseras utifrån de fem grundprinciperna som ligger till grund för 

kooperativt lärande. I analysen granskar vi även huruvida kooperativa undervisningsmetoder 

ger elever möjlighet att utveckla ämneskunskaper och sociala förmågor.  

 

Fem grundprinciper för kooperativt lärande 

I åtta av tio granskade studier lyfts kooperativt lärande som en undervisningsmetod där det 

krävs att fem grundprinciper följs. Law (2007), Kutnick, Ota och Bendondini (2008), Stevens 

och Slavin (1995), Kyndt et al. (2013), Gillies och Ashman (2000), Korkmaz Toklucu och Tay 

(2016), Slavin (2015) och Hendrix (1999) poängterar att effekten av kooperativt lärande är 

beroende av att dessa grundprinciper följs.  

 

De två studier som inte specifikt nämner de fem grundprinciperna för kooperativt lärande är 

Vega och Hederich (2015) samt en metaanalys av Puzio och Colby (2013). I Vega och Hederich 

(2015) studie kan vi dock urskilja att de definierar kooperativt lärande utifrån vissa 

grundprinciper såsom positivt ömsesidigt beroende och individuellt ansvar. I Puzio och Colbys 

(2013) metaanalys definieras kooperativt lärande som en gruppundervisning med tydlig 

struktur och elevaktivitet med interaktion mellan eleverna.  

 

Nedan kommer studiernas beskrivning av de fem grundprinciperna presenteras och innebörden 

med enskilda studier exemplifieras. Vi har valt att fetmarkera grundprinciperna för att 

tydliggöra för läsaren.  

 

• Positivt ömsesidigt beroende utgör en del i framgången av kooperativt lärande. 

Hendrix (1999) understryker att elever behöver vara insatta i varandras lärande för att 

kunna stötta varandra. Samtliga i gruppen behöver vara införstådda i att varje enskild 

individ måste ha ämneskunskaper och förståelse för uppgiften om hela gruppen ska 

lyckas.  

 

• Samarbetsfärdigheter är en viktig komponent i det kooperativa arbetssättet. Gillies 

och Ashmans (2000) beskriver att elever som arbetar i grupp behöver kunna 

kommunicera, motivera och stötta varandra för att tillsammans nå ett gemensamt mål. 

 

• Individuellt ansvar betyder att elever behöver lära sig att ta ett eget ansvar för sin 

uppgift och för sina handlingar. Stevens och Slavin (1995) betonar att elever har ett eget 

ansvar att göra sin del i grupparbeten. Ansvarstagandet gör att eleverna deltar i 

aktiviteten och bidrar mer till gruppens gemensamma mål.  

 

• Socialt samspel är betydelsefullt då elevers gruppidentitet och relationer stärks när de 

befinner sig i samspel med varandra. Stevens och Slavin (1995) förtydligar att det 

sociala samspelet innefattas av att läraren tydligt modellerar och undervisar sina elever 

i hur de ska kommunicera, lösa konflikter och agera demokratiskt i en grupp.  
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• Gruppreflektion innebär att gruppen behöver tid för att kunna reflektera kring 

samarbetet och arbetsmetoderna. Kutnick, Ota och Bendondini (2008) understryker att 

elever behöver få möjlighet till att reflektera och diskutera grupparbetet tillsammans, då 

det leder till mer interaktion mellan eleverna. Interaktion mellan eleverna möjliggör för 

djupare kunskaper och effektivisering av gruppen.  

  

Förutom att hålla sig till de fem grundprinciperna är det även av viktigt att lärare är tydlig, 

strukturerad och ger elever undervisning i hur kooperativt lärande fungerar. Kutnick, Ota och 

Bendondini (2008) beskriver att lärare traditionellt sett inte förklarar för elever hur ett 

grupparbete ska struktureras och effektiviseras vilket kan leda till mindre engagemang hos 

eleverna. Elever behöver utveckla förmågor kring hur de talar till och lyssnar på varandra samt 

lär sig respektera varandra. Även Gillies och Ashman (2000) samt Stevens och Slavin (1995) 

understryker vikten av att lärare har undervisat sina elever hur de kommunicerar, löser 

konflikter samt agerar demokratiskt i en grupp. Vidare menar Kutnick, Ota och Bendondini 

(2008) att lärare behöver modellera hur ett effektivt arbetssätt ser ut och stötta eleverna under 

hela grupparbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de fem grundprinciperna visar tydligt hur kooperativa 

metoder ska utföras och formas. Genom att förhålla sig till de fem grundprinciperna kan man 

enligt kartlagda studier skapa kooperativa lärandesituationer som gynnar elevers kognitiva 

förmågor. De fem grundprinciperna kan ses som stödpelare för ett lyckat kooperativ arbetssätt.  

 

Sociala färdigheter och ämneskunskaper genom kooperativa metoder 

Kooperativa metoder har visats ge elever sociala förmågor och ämneskunskaper i de 

samhällsorienterade ämnena samt gynna elevers inlärning av förstaspråket. Nedan kommer 

studiernas resultat kring kooperativt lärande presenteras, med fokus på effekten av kooperativa 

metoder i undervisningen. Vi har identifierat att studierna visar att elever får ämneskunskaper 

och sociala förmågor genom att använda kooperativa metoder.  

 

Kooperativt lärande har visats ha en positiv påverkan på elevers sociala färdigheter och 

psykiska hälsa eftersom elever i kooperativa grupper stöttar och hjälper varandra till framgång. 

Korkmaz Toklucu och Tay (2016) visar utifrån sin studie att undervisning baserat på kooperativ 

struktur kan vara en användbar metod för alla åldrar, ämnen och elever för att utveckla sociala 

förmågor. Kunskapsskillnader som ofta identifieras hos elever kan genom kooperativa metoder 

jämnas ut och öka självkänslan hos eleverna. Vega och Hederich (2015) betonar att kooperativa 

metoder utvecklar elevers sociala färdigheter eftersom de lär sig att uttrycka idéer och åsikter, 

ställa frågor, ge instruktioner, erbjuda förklaringar, hjälpa och motivera sina klasskamrater.   

 

Kooperativt lärande är en undervisningsmetod som kan anpassas till både elever i behov av 

särskilt stöd, normalbegåvade elever och högpresterande elever. Stevens och Slavin (1995) 

poängterar att genom kooperativa metoder kan elever skapa relationer med varandra vilket på 

sikt leder till ämneskunskaper. Vega och Hederich (2015) beskriver att fördelarna för 

högpresterande elever är tydliga inom kooperativa metoder eftersom de får visa sina kunskaper 

genom att förklara och orientera sina klasskamrater. Elever får på så sätt utveckla beteenden 

som inte bara främjar sociala färdigheter utan även ger ämneskunskaper. Kooperativt lärande 

har enligt Puzio och Colby (2013) en större positiv effekt på lågpresterande jämfört med 

högpresterande elever. Enligt Vega och Hederich (2015) gynnas lågpresterande elever genom 

kooperativa metoder eftersom de dels har sina klasskamrater som stöd men även för att de får 
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chans att genomföra och slutföra aktiviteter som skulle ha varit omöjliga för dem att utföra utan 

hjälp. Vega och Hederich beskriver att elever lär sig att identifiera sina egna men även gruppens 

styrkor och svagheter genom kooperativa arbetssätt.  

 

Kooperativa metoder verkar dessutom gynna elever som har inlärningssvårigheter då 

kooperativa metoder skapar möjligheter för elever att delta i sociala sammanhang där sociala 

förmågor tränas och utvecklas. Gillies och Ashman (2000) har identifierat att elever som deltar 

i kooperativ undervisning skapar högre interaktion med varandra vilket i sin tur kan leda till 

mer kognitiv aktivitet som sedan kan utveckla elevers ämneskunskaper. Law (2007) konstaterar 

även att elever som är hängivna till sin grupp får mer motivation till att vara en aktiv deltagare 

och bidra till gruppens arbete vilket kan ha en positiv inverkan på elevens individuella 

ämneskunskaper.  

 

Kooperativa arbetsmetoder kan forma homogena grupper där elever kan arbeta på liknande 

kognitiva nivåer. Korkmaz Toklucu och Tay (2016) beskriver kooperativt lärande som arbete i 

mindre grupper där syftet är att elever ska lära av varandra. Stevens och Slavin (1995) menar 

att lärare som undervisar genom kooperativa metoder skapar möjligheter för elever att utveckla 

starka relationer till varandra. När elever skapar starkare relationer ökar också en vilja till att 

hjälpa och stötta varandra. Stevens och Slavins resultat visar att både elevernas sociala 

färdigheter och ämneskunskaper gynnas av kooperativt lärande. Genom att bedriva en 

kooperativ undervisning där alla elever är lika viktiga för gruppen skapas ett ömsesidigt 

beroende vilket i sin tur motverkar att elever hamnar utanför. 

 

Kooperativt lärande ses som gynnsamt i läsinlärning och skrivinlärning eftersom elever i 

kooperativa gruppen kan stötta varandra. I strukturerade kooperativa grupper får elever ta 

ansvar för sin egen kunskapsinhämtning och på så sätt bidra till gruppens uppgift. Enligt 

Stevens och Slavin (1995) är kooperativt lärande en undervisningsmetodik som syftar till att 

elever löser uppgifter gemensamt i mindre, strukturerade grupper.  

 

Kooperativt lärande har visats vara effektivt för att utveckla elevers läsförståelse. Enligt Law 

(2007) ger kooperativt lärande möjlighet för elever att inhämta ämneskunskaper i ett stöttande 

klimat där de får samtala, motivera och stötta varandra. Vega och Hederich (2015) beskriver att 

ett traditionellt klassrum där eleverna läser enskilt och tyst ger inte eleverna en chans att 

reflektera och samtala med andra om texten de läst. Puzio och Colby (2013) menar att 

undervisning med kooperativa metoder skapar organiserade möjligheter för elever att 

samarbeta och stötta varandra i sin läsutveckling. Genom att elever läser högt för varandra och 

samtalar om texten de läst skapas djupare förståelse för innehållet.  

 

Lärare som undervisar inom samhällsorienterade ämnen på traditionellt sett använder sig ofta 

av stora gruppindelningar, självständigt arbete och enskilda elev tester. Enligt Hendrix (1999) 

används kooperativa metoder för att skapa mindre grupper och mer gemensamt arbete där 

elever får inhämta ämneskunskaper tillsammans. Elever lär sig bättre genom aktivt engagemang 

under aktiviteter och i en liten grupp, vilket kooperativt lärande kan ge. Vidare förklarar 

Hendrix att kooperativa metoder kan ses som alternativ till traditionella undervisningsmetoder 

eftersom de har positiv effekt på ämnesinlärning och elevers självkänsla. Korkmaz Toklucu och 

Tay (2016) menar att kooperativa metoder är betydelsefulla i de samhällsorienterande ämnena 

eftersom de förbättrar elevers prestationer och hjälper dem hålla fokus under hela lektionen.  

 

Kooperativa metoder kan skapa ett demokratiskt klassrum och ge eleverna demokratiska 

värderingar vilket är ett innehåll i de samhällsorienterade ämnena. Gillies och Ashman (2000) 
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samt Hendrix (1999) beskriver att kooperativa metoder kan ge färdigheter och beteenden som 

innefattar att elever ska kunna lyssna på varandra, ge konstruktiv feedback på idéer, diskutera 

frågor, dela uppgifter rättvist, lösa problem på ett demokratiskt och rättvist sätt samt försöka 

förstå en annan persons synvinkel.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kooperativt lärande gynnar både elevers sociala 

förmågor och ämneskunskaper. Genom praktiska exempel och erfarenheter kan elever skapa en 

djupare förståelse för hur ett demokratiskt samhälle är uppbyggt. Demokratiska värderingar 

skapas i samverkan mellan elever och det utgör en viktig del i deras utveckling. Elever som 

arbetar i en grupp där det finns tydlig struktur och gemensamma gruppmål kan få insikter i 

demokratins uppbyggnad. Kooperativa metoder ger möjligheter till just denna typ av 

grupparbeten eftersom de fem grundprinciperna inom kooperativt lärande syftar till 

demokratiska värderingar.  
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DISKUSSION  
Under diskussionen kommer vi förtydliga resultatet till våra forskningsfrågor samt presentera 

vidare forskning utifrån våra och forskares åsikter. Vi kommer även beröra hur kooperativt 

lärande kan tillämpas praktiskt och slutligen lyfta de styrkor och svagheter vi identifierat i vår 

egen metodik. Enlig Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 50–51) ska 

resultaten diskuteras utifrån eventuella faktorer som kan ha påverkat utformningen av studien, 

i vårt fall kunskapsöversikten. 

 

Studiernas resultat i förhållande till våra frågeställningar 

De tre frågeställningar som vi valde att grunda vår kunskapsöversikt på lyder: 

 

• Hur definieras kooperativt lärande inom fältet?  

 

• Vad kännetecknar studierna inom området när det gäller metod och resultat? 

 

• Hur påverkar kooperativt lärande elevers sociala förmågor och ämneskunskaper? 

 

Majoriteten av de kartlagda studierna har liknande begreppsförklaring av kooperativt lärande. 

Law (2007), Kutnick, Ota och Bendondini (2008), Stevens och Slavin (1995), Kyndt et al. 

(2013), Gilles och Ashman (2000), Slavin (2015) och Hendrix (1999) benämner kooperativt 

lärande enligt de fem grundprinciperna vilket tyder på en samstämmighet för forskningsfältet 

som vi har undersökt. Eftersom studierna har liknande begreppsförklaringar har de en 

gemensam utgångspunkt för vad kooperativt lärande baseras på och vilka effekter de kan ge på 

elevers inlärning.  

 

De metoder som är genomgående för studierna i vår kunskapsöversikt är kvalitativa studier med 

en kvasiexperimentell design där effekten av kooperativt lärande har studerats. Samtliga studier 

i kartläggningen visade ett tydligt positivt resultat när kooperativa metoder används i 

undervisningen. Vidare lyfter Gillies och Ashman (2000), Vega och Hederich (2015), Hendrix 

(1999), Kyndt et al. (2013) samt Stevens och Slavin (1995) att effekten som kooperativa 

metoder har på elevers lärande inte enbart visar sig i ämneskunskaper utan även i elevers sociala 

utveckling och relationsskapande. Slutsatsen vi kan dra av kartlagda studiers resultat är att 

interaktionen mellan elever gynnar samhörighet och inkludering i klassrummet, vilket enligt 

Kyndt et al. (2013) kan påverka elevers motivation och inlärning av ämneskunskaper.  

 

Utifrån vår frågeställning om effekten av kooperativt lärande analyserades resultatet av 

studierna. I kartläggningen framkom det att samtliga studier visar sig positiva till kooperativa 

undervisningsmetoder. Kooperativ undervisning framstår därmed som en bra metod för att 

involvera eleverna i ett sammanhang där både elevernas sociala färdigheter och 

ämneskunskaper kan utvecklas. Vi är medvetna att studiernas resultat inte kan representera ett 

helt forskningsfält utan endast svara direkt mot vårt syfte med kunskapsöversikten.  

 

Vidare forskning inom fältet  

Vi har identifierat en hel del internationell forskning som undersöker effekterna av kooperativt 

lärande men bara ett fåtal är genomförda i Sverige. Ett förslag på vidare forskning skulle kunna 

belysa hur kooperativa arbetssätt används i Sverige och med kopplingar till den svenska 

läroplanen.  
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De granskade studierna har format sina resultat genom tester som visar effekten av kooperativ 

lärande. Dock saknas det åsikter från exempelvis elever och lärare kring de positiva och 

negativa aspekterna inom metoden. Att undersöka elever och lärares erfarenheter och åsikter 

kring kooperativ lärande är även det ett förslag på vidare forskning.  

 

Vidare forskning kan även behövas inom mer specifika delar av kooperativt lärande för att 

skapa djupare förståelse och kunskaper för metoden. Hendrix (1999) föreslår en framtida 

forskning inom mer specifika områden, exempelvis att gå mer på djupet inom en av de fem 

grundprinciperna som grundar de kooperativa arbetsmetoderna.  

 

Eftersom en kvasiexperimentell design dominerar forskningsfältet diskuterade vi huruvida 

resultatet i studierna hade blivit annorlunda om studierna baserat sin forskning på en annan 

design. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 88–90) kan 

kvasiexperimentella studier inte stå för en representativ population då indelningen av deltagare 

i studierna inte sker slumpmässigt utan fokus ligger vid att fördelningen ska vara lika mellan 

kontrollgrupp och experimentgrupp. Styrkan i kvasiexperimentell design som tidigare nämnts 

blir att det enda som skiljer kontrollgrupp från experimentgrupp är det som ska studeras, i detta 

fall effekten av kooperativ lärande. Men eftersom eleverna är utvalda sker kvasiexperimentella 

studier under en kontroll, vilket inte kan motsvara en verklig population av elever ute i 

skolorna.  

 

Slutligen ställer vi oss frågande till om resultatet hade blivit detsamma genom att använda en 

experimentell design där eleverna blir indelade i kontroll och experimentgrupp slumpvis. 

Vidare forskning skulle till exempel vara forskning baserad på en slumpvis fördelning mellan 

kontrollgrupp och experimentgrupp, det vill säga experimentella studier (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, ss. 86–87). 

 

Praktisk tillämpning  

I följande del av kunskapsöversikten kommer vi diskutera olika aspekter som är viktiga att 

tänka på när man ska använda kooperativa metoder i en framtida yrkesroll.   

 

Eftersom en sociokulturell tradition utgör en stor del i svenska klassrum anser vi att studierna i 

kunskapsöversikten till viss del är generaliserbara i Sverige även om de är utförda i andra delar 

av världen. Dock bör man ha i åtanke att de granskade studierna kommer från länder där 

läroplanen inte är lik den svenska läroplanen vilket kan göra skillnad i tillämpningen. Vi vill 

dock framhäva att kooperativa arbetsmetoder kan tillämpas på ett bra sätt om man anpassar 

metoderna till sitt eget klassrum.  

 

Som tidigare nämnts krävs det att vissa grundprinciper följs om kooperativ undervisning ska 

bedrivas effektivt. Law (2007), Kutnick, Ota och Bendondini (2008), Stevens och Slavin 

(1995), Kyndt et al. (2013), Gillies och Ashman (2000), Slavin (2015) och Hendrix (1999) 

påvisar vikten av lärares egen förståelse för grundprinciperna samt att kooperativ undervisning 

tar tid att implementera i ett klassrum. Lärare behöver således ha kunskaper kring att strukturera 

grupparbetet med ett tydligt syfte och gemensamt mål samt undervisa eleverna i själva 

arbetsprocessen. För att genomföra kooperativ undervisning effektivt menar vi att är det en 

fördel om arbetslag och rektor är delaktiga i processen. 
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För att kunna använda kooperativa metoder i undervisningen krävs det att lärare är insatta i hur 

metoden byggs upp och utformas. Kooperativt lärande baseras på en grund där undervisningen 

formas genom mindre elevgrupper med en tydlig struktur och gemensamma mål. För att skapa 

en optimal undervisning anser Gillies och Ashman (2000) att heterogena elevgrupper bör 

formas där det finns en blandning av olika kön och kunskapsnivåer. Slutsatsen som kan dras är 

att lärare behöver ha dokumenterat elevers kunskaper noga så att en heterogen gruppindelning 

kan ske rättvist med fokus på både kunskapsnivå och genus. När elever arbetar i grupp är 

dokumentationen viktig för bedömningen och utifrån den aspekten hävdar vi att en lyckad 

kooperativ undervisning är beroende av en tydlig enskild elevdokumentation.  

 

Kooperativa metoder kan gynna elever i många åldrar och har en genomgående positiv effekt 

på samtliga elever som befinner sig på olika kunskapsnivåer. Stevens och Slavin (1995) betonar 

att högpresterande elever har nytta av kooperativa metoder eftersom de får sätta ord på sina 

kunskaper och förklara för sina klasskamrater. Vidare menar Stevens och Slavin att även 

lågpresterande elever gynnas av kooperativa metoder eftersom de får stöttning av andra elever 

som befinner sig på en högre kognitiv nivå. Vi har diskuterat huruvida vi i vår framtida yrkesroll 

kan anpassa och skapa grupper som gynnar och utmanar samtliga elevers lärande.   Vi har 

kommit fram till att lärare behöver vara medvetna om vilka kunskapsnivåer eleverna befinner 

sig på för att kunna skapa gruppstrukturer där samtliga elever gynnas av samarbetet.   

 

Slutligen har vi diskuterat huruvida kooperativa metoder gynnar elevers lärande. Vi kan 

konstatera att kooperativ undervisning kan bedrivas genomgående i skolans alla ämnen men 

med fördel i samhällsorienterade ämnen och svenska. Kooperativa metoder kan skapa 

lärandesituationer som faller sig naturligt i de samhällsorienterade ämnena (Hendrix, 1999). 

Elever får genom kooperativa arbetssätt inhämta demokratiska ställningstaganden och tillämpa 

det i gruppsammanhang. Även i svenskämnet kan man se en stor fördel med kooperativa 

metoder då elever exempelvis får möjlighet att tänka, lära och kommunicera med andra för att 

utveckla sitt eget lärande (Kutnick, Ota & Bendondini, 2008).  

 

Styrkor och svagheter i vår egen metodik  

En styrka som gjorde vårt arbetssätt effektivt var att vi tidigt bestämde oss för vilket ämne vi 

ville undersöka. Genom att ha fått grundläggande kunskaper från VFU kring kooperativt 

lärande var vi även insatta i hur metoden är uppbyggd. Det underlättade i sökningar eftersom 

vi hade förståelse för flertalet kooperativa begrepp redan innan litteratursökningen inleddes. 

  

Vi har identifierat att kooperativt lärande är väl forskat kring och att en viktig forskare inom 

området är Robert E. Slavin. Robert E. Slavin har forskat i kooperativt lärande i över 30 år och 

vi anser att han är väl insatt i hur kooperativa metoder genomförs och hur de ska utformas. 

Därför är två av hans studier inkluderade i vår kunskapsöversikt. Eftersom vi valde att 

genomföra en del av vårt litteratursök genom Niclas Fohlins rekommendationer och referenser 

har vårt resultat av studier formats därefter. Vi fick tilldelat oss forskare och studier som vi 

troligtvis inte hade identifierat på egen hand. En svaghet med att använda en informatör kan 

vara att vi kanske gick miste om studier eftersom på ett eller annat sätt blev påverkade av 

informatören.  

  

En svaghet som fanns i vår arbetsmetod var att det gick mycket tid till vår litteratursökning 

eftersom vi fick ändra våra första urvalskriterier på grund av för få sökresultat. Så här med facit 

i hand skulle vi valt att fokusera på kooperativa metoder enbart i de samhällsorienterade ämnena 
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eftersom de fanns ett större urval av forskning gjord i de samhällsorienterande ämnena än i 

elevers förstaspråk.  

 

Ytterligare en svaghet som vi kan identifiera är att det är första gången vi genomför en 

kunskapsöversikt. Resultatet i kunskapsöversikten kan ha påverkats eftersom vi kan ha missat 

att ta del av forskning som hade kunna forma ett annat resultat. Det är viktigt för läsaren att ha 

detta i åtanke när de tar del av kunskapsöversikten.  
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SLUTSATS  
Vår inställning till kooperativt lärande var inledningsvis positiv då vi hade erfarit gynnsamma 

kooperativa lärandesituationer under VFU-perioden. De studier vi granskat och kartlagt visar 

positiva resultat när det kommer till kooperativ undervisning, vilket stärker vår uppfattning om 

kooperativt lärande som metod. Studiernas resultat framhåller att kooperativt lärande kan ge 

elever möjlighet att utveckla lärande.  

 

Trots de goda resultat som visats i forskning har kooperativt lärande ännu inte slagit igenom i 

svenska skolor. En hypotes till att kooperativt lärande inte slagit igenom kan vara att det inte 

finns tillräckligt med forskning som är dokumenterad i Sverige och utförd på svenska skolor 

kopplat till den svenska läroplanen. För att en undervisning ska tillämpas kan det krävas att den 

bland annat att den är vetenskapligt undersökt. 

 

Resultaten från de granskade studierna visar att kooperativ undervisning kan hjälpa elever att 

utveckla förståelse för sina medmänniskor samt lära sig att kommunicera och samspela med 

andra människor. Kooperativ undervisning kan ses som ett sätt att involvera eleverna i ett 

sammanhang där både elevers sociala förmågor tränas och ämneskunskaper utvecklas.  
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BILAGOR 
Tabell 3, sammanställning av artiklarnas innehåll.  

Författare, 

titel, & 

utgivningsår  

Syfte Metod & urval Resultat Definition av 

begreppet kooperativt 

lärande 

1. Robyn M 

Gillies 
Adrian F 

Ashman 
  
The effects of 

cooperative 

learning on 

students with 

learning 

difficulties in 

the lower 

elementary 

school.  
  
2000 

Identifiera beteenden, 

interaktion och inlärning 

hos elever som har 

inlärningssvårigheter 

med hjälp av kooperativa 

metoder samt 

traditionellt grupparbete.  

Brisbane, Australien.  
  
152 elever från 11 

olika skolor. 
Ca 8,5 år gamla.  
Identifierats att de har 

inlärningssvårigheter.  
  
Kvasiexperimentell 

design.  
Könsbalanserade 

grupper. 
  
För- och eftertest för 

att identifiera 

elevernas resultat. 
Observation som 

kodades utifrån elevers 

beteende. 
 
Pågick under 9 

månader.  

I den experimentella 

gruppen minskade 

antalet elever som 

varken ville samarbeta 

eller lösa uppgiften.  
  
Eleverna blev mer 

involverade i 

grupparbetet och blev 

bättre på att ge direktiv 

samt hjälp till sina 

klasskamrater. 

Kontrollgruppen visade 

en minskning när det 

kommer till att hjälpa 

varandra.  

Fem grundprinciper.   
  
Elever som arbetar 

kooperativt får de en 

förståelse för 

gemenskap och hur 

man bör arbeta för att 

lyckas tillsammans. 

Elever som arbetar 

kooperativt lär sig att 

stötta, hjälpa och 

motivera sina 

kamrater. De får även 

bredare 

språkkunskaper och 

lär sig att motivera 

sina åsikter.  

2. Peter 

Kutnick,  
Cathy Ota,  
Lucia 

Berdondini 
  
Improving the 

effects of 

group working 

in classrooms 

with young 

school-aged 

children: 

Facilitating 

attainment, 

interaction and 

classroom 

activity. 
  
2008  

Undersöka hur elever i 

ung ålder kan engagera 

sig och arbeta effektivt i 

en grupp.  
  
Med fokus på aktiviteter 

som sker i klassrummet 

kopplat till motivation 

och färdigheter inom 

läsning och matematik.  
  
Ställer tre hypoteser. 

Storbritannien, 

England  
  
980 elever, 38 klasser. 
Åldrarna 5–7 år, första 

och andra klass.  
Endast kvinnliga 

lärare. 
  
Kvasiexperimentell 

design.  
17 experimentgrupper 
21 kontrollgrupper 
För- och eftertest.  
6 elever per klass 

observerades under 

lektion. 
2 elever per klass 

spelades in. 
  
Pågick under 1 år.  

Studien visar att elevers 

vilja att delta och visa 

resultat ökade när det 

blev delaktiga i en 

grupp.  
De olika skillnader som 

fortfarande fanns mellan 

eleverna berodde enligt 

lärarna på tidigare 

kunskaper och inte på 

gruppens arbete.  

Fem grundprinciper.   
  
Kooperativt lärande 

gynnar elevers 

motivation och 

samarbetsförmåga. 

Samarbete mellan 

eleverna kan leda till 

bredare kunskaper 

inom ämnet. Genom 

kooperativt arbetssätt 

lär sig eleverna även 

att respektera och lita 

på sina 

klasskamrater.  

3. Kelly Puzio  
Glenn T. 

Colby 
  
Cooperative 

Learning and 

Literacy: A 

Meta-Analytic 

Review 
  
2013 

Sammanställning av 

forskning som berör 

effekten av kooperativt 

samt kollaborativt 

lärande med fokus på läs 

och skrivinlärning i 

grundskolan.  

Washington & 

Colorado, USA 
  
18 unika studier valdes 

för granskning.  
Studierna riktar sig på 

grundskolan och har 

genomförts under 20–

40 veckor.  
  
Litteratursökning 

gjordes för att sedan 

granska de valda 

Ca 90% av studierna 

visar positiva effekter av 

kooperativa metoder i 

undervisningen.  
  
Kooperativa metoder har 

visats vara verksamt för 

att stärka elever speciellt 

i läsförståelse.  

Kooperativt lärande 

definieras som en 

strukturerad metod 

där elever arbetar i 

mindre heterogena 

grupper med ett 

målinriktat fokus. 

Socialt arbete med 

kommunikation och 

relation som fokus.  



 

 

 

artiklarna genom att 

identifiera vilka 

likheter och skillnad 

som fanns inom deras 

val av metoder och 

resultat.  

4. Eva Kyndt, 
Elisabeth 

Raes, 
Bart Lismont, 
Fran Timmers, 
Eduardo 

Cascallar, 
Filip Dochy 
  
A meta-

analysis of the 

effects of face-

to-face 

cooperative 

learning. Do 

recent studies 

falsify or 

verify earlier 

findings? 
  
2010 

Två huvudsakliga 

syften.  
  
Första syftet är att 

bemöta vad tidigare 

forskning säger om 

effekten av kooperativt 

lärande inom tre 

kategorier: attityder, 

uppfattningsförmågan 

samt prestationer.  
  
Andra syftet är att 

undersöka vilka faktorer 

som påverkar det 

kooperativa lärandet.  

Land: Belgien 
  
65 studier valdes ut 

efter kriterier. 

Involverade endast 

studier med deltagare 

från första till tredje 

klass.  
Endast verkliga fall 

studerades inga 

laborations miljöer.  
Studier som var 

publicerade från år 

1995 och framåt var 

inkluderade.  
  
Genomförde 

litteratursökningar för 

att sedan koda och 

strukturera in studierna 

efter deras innehåll.  

En signifikant positiv 

effekt kunde identifieras 

genom de kooperativa 

modellerna som använts.  
  
Elevers motivation 

identifierades som en 

avgörande variabel för 

ett fungerande arbete 

med kooperativa 

metoder.  
  
Kunde även verifiera 

andra faktorer som 

påverkade kooperativa 

metoder exempelvis att 

elever genom varandra 

kunde utöka sina 

färdigheter kring de 

ämnen som undervisas.  

Fem grundprinciper.   

 

Kooperativt lärande 

är en 

undervisningsmetod 

där elever löser 

uppgifter i 

strukturerade 

grupper. 
   

5. Mery Luz 

Vega 
Christian M 

Hederich  
  
The Impact of 

a Cooperative 

Learning 

Program on 

the Academic 

Achievement 

in 

Mathematics 

and Language 

in Fourth 

Grade 

Students and 

Its Relation to 

Cognitive 

Style 
  
2015 

Fastställa effekten av en 

kooperativ 

inlärningsmetod i 

jämförelse mellan en mer 

traditionell 

undervisning.  
  
Studien fokuserar på 

fördelarna med 

kooperativt lärande och 

elevprestationer förenat 

med elevernas egna 

kognitiva lärande.  

Bogotá, Colombia 
  
76 elever i fjärde 

klass.  
Ålder 8–12 år.  
  
Kvasiexperimentell 

design 
Experimentgrupp 
33 deltagare 
(20 pojkar & 13 

flickor) 
  
Kontrollgrupp 
43 deltagare 
(21 pojkar & 22 

flickor) 
  
För- och eftertest i 

språk.  
Observationer för att 

identifiera hur elever 

samarbetar i grupp.  
  
Genomfördes från juli 

till november 2009  

Resultatet för de tester 

som genomfördes av 

både experiment och 

kontrollgruppen visade 

ingen signifikant 

skillnad.  
  
Dock visade det sig att 

kontrollgruppen hade 

bredare förkunskaper 

inom ämnet vilket ledde 

till en aning högre 

testresultat.  
  
Observationer som 

gjordes för att 

identifierade om eleverna 

kunde stärka den 

arbetsförmågan som de 

redan hade, till exempel 

att hjälpa sina partners, 

uttrycka tacksamhet och 

be om hjälp.  

Elever får genom 

kooperativa metoder 

akademiska 

kunskaper, synligt 

främst på 

högpresterande 

elever. Lyfter och 

stärker även 

lågpresterande elever. 
Stärker sina sociala 

förmågor genom att 

stötta och hjälpa sina 

klasskamrater till 

lärande.  

6. Robert E. 

Slavin 
  
Cooperative 

learning in 

elementary 

school   
  
2015 

Syftet är att identifiera 

och diskutera 

kooperativa metoder och 

teoretiska perspektiv 

samt hur det används 

främst i lågstadiet.  
  
Vill lyfta bevis för hur 

prestationsresultat 

påverkar elever inom 

Baltimore, USA  
  
42 studier om 

kooperativt lärande 

som varat minst 4 

veckor och jämför 

prestationer. 
  
32 studier som ger 

belöningar baserat på 

Fyra principer för 

kooperativa 

arbetsmetoder lyfts.  
Motivation 
  
Gruppmål skapades för 

att motivera eleverna att 

ta ansvar för varandra, 

eleverna lär av varandra 

Fem grundprinciper.   
  
Kooperativt lärande 

syftar till att eleverna 

arbetar i små grupper 

och lär av varandra. 
Kooperativa metoder 

används i alla åldrar 

men är mest populär i 

de yngre åldrarna då 



 

 

 

kooperativt lärande 

kopplat till olika teorier.  
  
Sammanfatta effekterna 

inom kooperativt lärande 

i fyra perspektiv.  

gruppens 

gemensamma arbete. 
  
8 studier där de 

använder sig av styrda 

och gemensamma 

gruppmål.  
  
Fokus ligger på att 

undersöka hur 

kooperativt lärande 

fungerar i lågstadiet.  

och hjälper varandra att 

nå målet.  
  
Hela gruppen måste 

samarbeta för att alla ska 

nå målet även under 

individuella test kopplat 

till uppgiften. 
  

det är enklare att få in 

i deras schema.  

7. James C 

Hendrix 
  
Connecting 

Cooperative 

Learning and 

Social Studies 
  
1999 

Presentera hur lärare kan 

använda kooperativa 

metoder främst i 

samhällsorienterande 

ämne. Fördelar med 

kooperativt lärande lyfts 

och olika metoder 

presenteras.  

USA  
Granskat ca 25 artiklar 

som lyfter kooperativt 

lärande och olika 

metoder inom 

kooperativt lärande.  
  
Har även sammanställt 

forskning kring fältet 

om kooperativt 

lärande.  
  
Forskning från år 1986 

till år 1999. 

Kooperativa metoder har 

positiva effekter på 

elevers känsla för 

samhörighet, motivation, 

engagemang samt 

lärande.  
  
Kooperativa metoder 

stärker grupprelationer, 

de stärker även elevers 

självkänsla och attityd 

gentemot skola och 

klasskamrater.  
  
Kooperativa metoder har 

visats ge goda resultat 

under arbete i 

samhällsorienterade 

ämnen.  

Fem grundprinciper.   
  
Kooperativt lärande 

beskrivs som lärande 

i grupp där elevers 

motivation, 

engagemang och 

lärande gynnas av 

samspel inom alla 

ämnen, inte bara 

samhällsorienterade 

ämnen.  

8. Selma 

Korkmaz 

Toklucu 
Bayram Tay 
  
The Effect of 

Cooperative 

Learning 

Method and 

Systematic 

Teaching on 

Students’ 

Achievement 

and Retention 

of Knowledge 

in Social 

Studies 

Lesson. 
  
2016 

Identifiera effekten av 

kooperativa 

inlärningsmetoder, 

systematisk undervisning 

samt en konstruktivistisk 

undervisning och jämföra 

undervisningsmetoderna 

med varandra.  
  
Fyra hypoteser 

utformades och användes 

som grund för studien.  
  
Fyra hypoteser ställs.   

Kirsehir, Turkiet  
  
110 elever i fjärde 

klass, två skolor med 2 

klasser vardera.  
Skolorna valdes ut i 

den stad där forskaren 

bodde, sedan lottades 

vilka skolor som skulle 

undersökas. 
  
Kvasiexperimentell 

design  
Experimentgrupp 1 

erbjöds instruktioner 

med kooperativa 

metoder. 
Experimentgrupp 2 

erbjöds instruktioner 

med systematiska 

metoder. 
Kontrollgrupp 1 & 2 

erbjöds instruktioner 

med konstruktiva 

metoder.  
  
Alla grupperna fick 

genomföra för- och 

eftertest med olika 

typer av instruktioner 

för att identifiera 

effekten av de olika 

metoderna.  

Studien betonar vikten 

av att ha en 

konstruktivistisk grund 

med kopplingar till 

läroplanen och sedan 

lägga till undervisningen 

med systematiska (mer 

individinriktade) och 

kooperativa 

(gruppsammanhållning) 

metoder i 

undervisningen.  
  
Resultatet besvarar 

forskarnas hypoteser.  
Elevers prestationer 

skiljer sig beroende av 

om de undervisas med 

kooperativa metoder, 

systematiska metoder 

eller konstruktivistiska 

metoder.  
Elevers förkunskaper 

ligger på samma nivå 

oavsett experimentgrupp 

eller kontrollgrupp.  
Elevers resultat på 

eftertestet skiljer sig 

inom experimentgruppen 

och kontrollgruppen 
Elever presterade olika 

beroende på om de är i  

Fem grundprinciper.  
 
Anses som en 

användbar metod för 

alla åldrar, ämnen 

och elever. Har en 

positiv påverkan på 

elevers sociala 

färdigheter och 

psykiska hälsa 

eftersom elever i 

kooperativa grupper 

stöttar och hjälper 

varandra till 

framgång.  
 

  



 

 

 

  
Studien genomfördes 

under två läsår, 2011–

2012.  

experimentgrupp eller 

kontrollgrupp. 

9. Robert J. 

Stevens  
Robert E. 

Slavin  
  
The 

Cooperative 

Elementary 

School: 

Effects on 

Students' 

Achievement, 

Attitudes, and 

Social 

Relations  
  
1995 

Implementera 

kooperativa 

arbetsmetoder under en 

tvåårsperiod och studera 

effekten av metoden på 

elevers inlärning inom 

grundskolans 

övergripande ämnen.  
  
Forskarna hade som 

avsikt att lärare och 

elever skulle ta sig ann 

den kooperativa filosofin 

och förändra skolan till 

att utöva en mer 

integrerande och 

relationsberoende 

undervisning. 

Maryland, USA 
  
1012 elever deltog från 

fem olika skolor (873 

elevers resultat 

presenteras) 
Eleverna gick i årskurs 

två till sex.  
  
Fick ta ställning 

genom röstning om de 

ville delta i studien 

eller ej. 
  
Kvasiexperimentell 

design 
Två 

experimentgrupper och 

tre kontrollgrupper.  
För- och eftertest inom 

tre områden: Elevers 

prestation, attityder, 

sociala relationer. 
Observation av 

lektioner 
  
2 års studier 

Kontrollerades efter två 

år.  
Resultat efter två år: 
Lågbegåvade elever: 

Minimal skillnad mellan 

kontroll och testgrupper. 

Dock påvisar testgruppen 

något bättre resultat. 
Högbegåvade elever: 

Ingen skillnad 
  
Lågbegåvade elever: 

Positiv effekt i ordförråd 

och läsning. Mer positiv 

effekt inom sociala 

relationer. 
Högbegåvade elever: 

Positiv effekt inom 

attityder till språk samt 

uppfattning om sina egna 

språkkunskaper. Mer 

positiv effekt av sociala 

relationer.  

Fem grundprinciper.   
  
Skapar relationer 

mellan elever.  
  
Kan motverka att 

elever exkluderas.  
  
Gynnar både hög och 

lågpresterande 

elever.  

10. Yin-kum 

Law 
  
Effects of 

cooperative 

learning on 

second 

graders’ 

learning from 

text. 
  
2007 

Syfte med studien är att 

identifiera elevernas 

uppfattningar om 

kooperativt lärande, 

deras motivation och 

läsförståelse.  
  
Studien hur kooperativa 

aktiviteter kan utveckla 

högre läsförmåga hos 

eleverna.  

Hong Kong, Kina  
  
Två studier har 

granskats skolor som 

ingår i SDLI Student 

Direct Learning 

Instructions reading 

program.  
  
Studie 1 innefattar 

inga kooperativa 

metoder, syftar till att 

se effekterna av SDLI.  
  
I Studie 2 deltog 51 

elever, 29 flickor och 

22 pojkar i två klasser 

från samma skola. 
Eleverna gick i första 

till andra klass och 

hade låg 

socioekonomiskt 

status. 
  
Intervjuar och 

observerar för att 

identifiera effekten av 

kooperativt lärande.  
  
Studien pågick under 

ett skolår.  

Studie 1 
Experimentgruppen fick 

högre resultat på 

eftertestet än vad 

kontrollgruppen fick 

vilket indikerar på att 

SDLI fungerar. 
  
Studie 2 visade att 

läsförståelse hade en 

positiv koppling till 

kooperativt lärande och 

motivation men 

kooperativt lärande var 

inte en avgörande faktor 

för motivationen i 

läsförståelse.  
  
Kooperativt lärande 

påverkar elevernas 

motivation som i sin tur 

påverkar elevernas 

läsförståelse.  

Fem grundprinciper.   
  
Kooperativt lärande 

har visats effektivt 

för att utveckla 

elevers läsförståelse. 

Kooperativt lärande 

ger eleverna 

möjlighet att lära sig i 

ett stöttande klimat 

där de får motivera 

och stärka varandra.  
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