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Sammandrag 

 

Syftet med studien var att jämföra kooperativt lärande och traditionell undervisning i arbetet 

men ordförståelse och läsförståelse i de lägre årskurserna. Med traditionell undervisning syftar 

studien på en undervisning där läraren dominerar taltiden och eleverna mestadels arbetar 

enskilt. För att delta i studien som lärare inom kooperativt lärande behövde läraren ha deltagit 

i fortbildning inom kooperativt lärande samt kontinuerligt använda metoden i undervisningen. 

I arbetet ställs hypotesen att eleverna inom kooperativt lärande har bättre förutsättningar att 

utveckla de förmågor vi undersöker. Litteraturen inom området visar att eleverna inom 

kooperativt lärande använder språket aktivt under lektionstid, det är ett viktigt verktyg. För att 

uppnå studiens syfte samt evaluera hypotesen ställdes frågeställningarna:  

1. Har elever som arbetar kooperativt en större ordförståelse och/eller bättre läsförståelse   

    jämfört med elever i mer traditionell undervisning i årskurs 3? 

2. Om det finns en skillnad, hur kan den relateras till lärarens tillvägagångssätt samt  

    elevernas arbetssätt?  

 

I studien användes såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Ett test i läsförståelse och 

ordförståelse genomfördes i samtliga klasser i årskurs 3. Testets syfte var att besvara studiens 

första frågeställning. För att undersöka elevers arbetssätt samt lärares tillvägagångssätt utfördes 

observationer i sju klasser samt intervjuer med de observerade klassernas lärare. Dessa sju 

klasser bestod av fyra klasser i årskurs 3 varav två arbetade enligt kooperativt lärande och två 

arbetade enligt traditionell undervisning. De resterande tre klasserna bestod av klasser i årskurs 

1 varav två arbetade enligt kooperativt lärande och en enligt traditionell undervisning. Skolorna 

där studien är genomförd är belägna på Åland, Finland. Resultatet av testet var tydligt till den 

traditionella undervisningens fördel förutom resultatet på första frågan där skillnaden var 

obetydlig. Vid observationstillfällena konstaterades att taltiden i klasserna som undervisades 

inom kooperativt lärande dominerades av eleverna, medan det motsatta konstaterades i de 

klasserna där traditionell undervisning bedrevs. Under intervjuerna hänvisade de lärare som 

arbetade enligt traditionell undervisning flera gånger till läromedel de använder i 

undervisningen och lade stor vikt vid innehållet i dem. De lärare som arbetade enligt kooperativt 

lärande poängterade vikten av sociala färdigheter och menade att i stort sett all undervisning 

gick att utföra enligt de kooperativa strukturerna och strategierna.   

 

Nyckelord: kooperativt lärande, traditionell undervisning, läsförståelse och ordförståelse 
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1. Inledning    
Lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 behöver strategier för att lära elever vad god läsförståelse 

är samt utveckla deras läsförståelse. När eleverna börjar årskurs 4 och skoldagen rymmer fler 

teoretiska ämnen har de en god grund för att tillgodogöra sig det ökade lärostoffet. För att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i de teoretiska ämnena behöver de förstå och 

kunna ta till sig kunskaper från olika slags texter. Lärare i de första årskurserna har även en 

betydande roll för att skapa ett intresse för akademiskt lärande. Enligt Fohlin, Moerkerken, 

Westman och Wilson (2017:65) kan goda relationer och en god stämning i klassen vara 

avgörande för vissa elevers motivation. 

 

Läsförståelse är en nödvändighet för att ett samhälle ska fungera och utvecklas. Medborgarnas 

delaktighet i samhället är beroende av en god läsförståelse (Westlund 2017:21). Av den 

anledningen är förmågan till läsförståelse något som behöver övas, kontrolleras samt utvärderas 

under skolgången. Lärare ska både enligt den svenska Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, och enligt den åländska läroplanen, Landskapet 

Ålands läroplan för grundskolan, arbeta för att eleverna ska bli aktiva samhällsmedborgare med 

en förståelse för det demokratiska samhällets uppbyggnad och funktion (Lgr 11 2018:224; 

Ålands landskapsstyrelse 1995:88).  

 

Det är viktigt att lärare inte bara förutsätter att elever förstår vad de läser när de kan läsa 

flytande, utan lärare behöver även utmana dem genom aktiviteter som utvecklar läsförståelsen 

(Westlund 2017:268–269). I läroplanen för grundskolan står det: “språket är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Lgr 11 2018:257). Eleverna ska i enlighet 

med det centrala innehållet för svenska i årskurs 1–3 lära sig förstå och tolka texter med hjälp 

av olika lässtrategier (Lgr 11 2018:258). När eleven har genomfört det första skolåret ska eleven 

uppvisa en begynnande läsförståelse samt kort kunna beskriva textens väsentligaste innehåll 

och göra återkopplingar till sina egna erfarenheter. När en elev avslutar sitt tredje skolår ska 

eleven uppvisa grundläggande läsförståelse (Lgr 11 2018:263). De åländska eleverna ska för 

att uppnå goda kunskaper i svenska i slutet av årskurs 2 kunna läsa åldersanpassade texter med 

flyt och förståelse. De ska även kunna läsa högfrekventa ord med automatik i de 

åldersanpassade texterna samt ha ett ordförråd som är brukligt för vardag och skolarbete 

(Ålands landskapsstyrelse 1995:40).   

 

De senaste årtiondena har lärarnas yrkesutövande förändrats (Lärarförbundet 2018). Tidigare 

var lärarens huvuduppgift att lära ut fakta, numera består lärarens arbetsuppgifter också av att 

utbilda eleverna på ett socialt plan, vilket gör att undervisningen behöver förändras (Lindström 

& Pennlert 2012:7–9). Social kompetens är något som värdesätts i dagens samhälle (Ålands 

landskapsstyrelse 1995:5). Förr i tiden var lärarens ord nästintill lag och eleverna skulle rätta 

sig efter vad lärare predikade. Nuförtiden ska lärare och elever ha en bra relation för att god 

undervisning ska kunna bedrivas och det ska ske ett kontinuerligt utbyte mellan lärare och elev 

samt mellan undervisningsinnehåll, läromedel och läroplanen (Lindström & Pennlert 2012:12, 

16). Skolan har även fått kritik i media för att vara för slapp, angående att eleverna självständigt 

ska ta reda på fakta och lära sig stoffet medan läraren passivt finns i bakgrunden. Fohlin et al. 
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(2017:9) menar att kooperativt lärande är ett arbetssätt som kombinerar de två tidigare nämnda 

undervisningsmetoderna, genom att arbeta lärarlett men elevcentrerat.   

 

Undervisningen i dagens skola är inte lika knuten till ett bestämt läromedel som tidigare. 

Modern teknik samt en ny syn på lärande ger läraren en större frihet att tillsammans med 

eleverna nå målen i styrdokumenten. Det kollegiala lärandet har fått en större arena genom till 

exempel sociala medier. Inspiration och nya metoder är lättillgängliga och läraren behöver 

kritiskt granska och finna vetenskaplig grund till metoder som intresserar.  

 

1.1 Syfte och hypotes 

Syftet är att jämföra kooperativt lärande och traditionell undervisning i arbetet med 

ordförståelse och läsförståelse. Litteraturen visar att eleverna inom kooperativt lärande 

använder språket mer aktivt under lektionstid. Enligt vår hypotes skulle detta kunna påverka 

elevernas ordförståelse och läsförståelse positivt. Hypotesen vi ställer är således att eleverna 

inom kooperativt lärande har bättre förutsättningar att utveckla de förmågor vi undersöker.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att undersöka området i studiens syfte samt evaluera hypotesen ställs följande 

frågeställningar: 

1. Har elever som arbetar kooperativt en större ordförståelse och/eller bättre läsförståelse  

jämfört med elever i mer traditionell undervisning i årskurs 3?  

2. Om det finns en skillnad, hur kan den relateras till lärarens tillvägagångssätt samt  

elevernas arbetssätt? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Kooperativt lärande, KL, är ett förhållningssätt inom vilket eleverna arbetar utifrån samarbete 

och delar kunskaper med varandra. Inom KL är kommunikation och relationer viktiga och 

arbetssättet utvecklar språket och elevernas kunskap (Fohlin et al 2017:9) 

 

Inom Traditionell undervisning, TU, förmedlas kunskapen genom läraren som föreläser och 

elevernas fokus är riktat mot läraren. Eleverna kopierar det läraren gör och de frågor som ställs 

har oftast ett svar direkt ur läroboken (Fohlin et al 2017:9; Boström 2004:20–21). 

 

Läsförståelse definieras som förmågan att tolka olika texter, hantera information samt skapa 

och omskapa meningen ur olika texter (Westlund 2016:18). 

 

Ordförståelse bygger på förmågan att använda tidigare kunskaper samt förmågan att visualisera 

inre bilder. Att kunna kategorisera samt hitta ordens synonymer såväl som att associera mellan 

ord och begrepp ger en god ordförståelse (Westlund 2016:42–43). 

 

1.4 Teori och metod  

För att se KL samt TU ur teoretisk synvinkel beskrivs behaviorismen, konstruktivismen, 

sociokulturella perspektivet, pragmatismen samt Maslows behovspyramid. För att besvara 
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studiens frågeställningar användes kvalitativa observationer och intervjuer samt ett kvantitativt 

test i läsförståelse och ordförståelse. Studien avgränsades till årskurs 1 samt årskurs 3 och testet 

utfördes enbart i årskurs 3. De deltagande lärarna som arbetade enligt KL behövde för att få 

delta i studien vara fortbildade inom KL samt använda det kontinuerligt och uttalat i 

undervisningen. De övriga lärarna som i denna studie arbetar inom det vi benämner som TU, 

vilket innebär att deras undervisningsmetod stämmer in på det begreppet vi benämner som 

traditionell undervisning i detta arbete.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis ges en bakgrund där styrdokumenten för Åland och Sverige kort presenteras. Vi 

fördjupar oss inom begreppen läsförståelse och ordförståels samt de för arbetet aktuella 

skolkulturerna beskrivs. Vidare går vi in på det kooperativa lärandet, KL, som beskrivs 

utförligt. I den teoretiska utgångspunkten har vi valt att beskriva de teorier som är relevanta för 

de aktuella skolkulturerna. Vi sammanställer därefter relevant forskning för studien, där valet 

gjorts att rikta redovisningen till forskningsresultat som tangerar studieprestationer samt 

upplevelser av KL. Vidare redogör vi, i forskningsavsnittet, för hur begreppet traditionell 

undervisning definieras. Metodvalet beskrivs och vi redogör för analysen av vårt material. I 

samband med det diskuteras de forskningsetiska principerna samt arbetets reliabilitet och 

validitet. Utgående från det analyserade materialet kommer ett resultat av studien att redovisas. 

Vi har valt att synliggöra resultatet genom diagram och tabeller. Slutligen diskuterar vi resultat 

och metodval samt drar slutsatser kring studiens genomförande och resultat. Arbetet avslutas 

med förslag på vidare forskning inom området. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden kommer både Sveriges och Ålands styrdokument att presenteras. Undersökningen 

är utförd i åländska grundskolor men lärarutbildningens lärosäte är beläget i Sverige. Begreppen 

läsförståelse samt ordförståelse förklaras och i samband med det presenteras den nätbaserad 

inlärnings- och utvärderingsplattformen LukiMat. En beskrivning av de skolkulturer, 

kooperativ skolkultur och traditionell skolkultur, arbetet tangerar kommer också att redovisas.  

 

2.1 Styrdokument 

Skolans verksamhet i Sverige måste följa styrdokument, såsom skollagen, förordningar, 

läroplanerna och kursplanerna. Skolan behöver även följa arbetsmiljölagen och 

diskrimineringslagen (Lärarnas riksförbund 2019). Med stöd av grundskolelagen har 

landskapsstyrelsen utarbetat Landskapet Ålands Läroplan för grundskolan (1995) som alla de 

åländska skolorna följer. Utöver att följa läroplanen är även alla åländska grundskolor skyldiga 

att skriva en arbetsplan för läsåret där skolans upplägg för undervisningen ska finnas 

presenterad. Arbetsplanen ska följa grundskolelagen, grundskoleförordningen samt läroplanen 

(Ålands landskapsstyrelse 1995:23).  

 

Barn bosatta i Sverige omfattas av Skollagens (SFS 2010:800) 7 kap. Skolplikt och rätt till 

utbildning 2 § och 3 §, där det står att det råder allmän skolplikt i landet. Eleverna ska enligt 3 

kap Barns och elevers utveckling mot målet 3 § ges ledning och stimulans för sin personliga 

utveckling samt för att kunna nå sitt mål med sin utbildning och lärande. För att kunna 

vidareutvecklas och vara aktiva i sitt lärande ska eleverna ha möjlighet att påverka sin 

utbildning, enligt 4 kap. Kvalitet och inflytande 9 §. De har även rätt till en trygg och rofylld 

utbildning enligt 5 kap. Trygghet och studiero 3 § (SFS 2010:800). I skolförordningen kap 5. 

Utbildningen 2 § står det att eleven ska nå de satta kunskapsmålen, de ska ges strukturerad 

undervisning där ett fortlöpande och engagerat stöd från lärare ska ingå (SFS 2011:185). Åland 

skiljer sig från Sverige på det sättet att det endast råder läroplikt i landskapet Åland, enligt 

grundskolelagen (1995:18) för Landskapet Åland, 4 kap. Läroplikt och rätt till skolgång. Enligt 

21§ Läroplikt anges det att barnet ej behöver gå i kommunal skola utan får tillgodogöra sig 

motsvarande utbildning i en annan skola eller hemma. Läroplikten träder i kraft det året barnet 

fyller 7 år (Ålands lagsamling 2017:865). 

 

I Lgr 11 (2018:258) framkommer det att eleverna genom undervisning i ämnet svenska ska 

utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt kunna läsa och tolka texter för olika 

syften. Eleverna ska även kunna delta i olika samtalssituationer genom att lyssna, återberätta 

och presentera. I den åländska läroplanen för ämnet svenska är syftet att utveckla elevernas 

förmåga, vilja och mod att kommunicera. De ska även utveckla en förmåga att lyssna och förstå 

andras tal. Enligt det centrala innehållet för årskurs 1–9 ska eleverna under de första skolåren 

lära sig att lyssna på varandra, berätta och samtala om olika ämnen samt utveckla sitt ordförråd. 

De ska även kunna ta del av kunskaper och information som finns i olika typer av litteratur, 

exempelvis digital litteratur (Ålands landskapsstyrelse 1995:36–40). För att lyckas med studier 

och i arbetslivet behöver eleverna lära sig självständigt arbete, att ta ansvar samt att samarbeta 

(Ålands landskapsstyrelse 1995:5). 
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2.2 Läsförståelse och ordförståelse i litteratur och forskning 
Webbtjänsten LukiMat kommer att användas som källa kontinuerligt i arbetet och kommer 

därför att presenteras i början av detta avsnitt före begreppen läsförståelse och ordförståelse.  

2.2.1 LukiMat 

LukiMat – En nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande 

läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik. Webbtjänsten LukiMat erbjuder 

information och stöd när barn i förskola och nybörjarundervisning har svårigheter vid läs- 

och matematikinlärning. Bakom webbtjänsten LukiMat står Niilo Mäki-institutet och 

Jyväskylä universitet stödda av undervisningsministeriet. Tjänsten kompletteras gradvis 

under kommande år. 

(Lukimat u.å.a). 

 

Under fliken Informationstjänsten: läsning, presenteras forskningsbaserad information om 

barns läsutveckling, läsinlärning samt läs- och skrivsvårigheter. Det finns även beskrivningar 

på hur lärare och föräldrar kan stödja läsinlärningen samt hur läs- och skrivsvårigheter kan 

förebyggas (Lukimat u.å.b). För den finlandssvenska informationstjänsten, läsning, är Nea 

Kronberg PeM, speciallärare och Daniela Weurlander PeM, specialklasslärare ansvariga 

(LukiMat u.å.c). 

2.2.2 Ordförståelse 

Elever behöver enligt forskning ett betydande ordförråd för att utveckla läsförståelse (Westlund 

2017:62), men ett stort ordförråd ger inte automatiskt god ordförståelse. För att få en god 

ordförståelse behöver förmågan att använda tidigare kunskaper användas samt förmågan att 

visualisera och skapa inre bilder. Eleverna behöver kunna associera mellan ord och begrepp 

samt kunna kategorisera ord och hitta synonymer (Westlund 2016:42–43). Utvecklingen av 

barns ordförråd är beroende av barnens uppväxtmiljö. Ett barn som både får använda ord själv 

och som passivt får ta till sig ord, genom att höra andra använda olika ord, har lättare att i 

skriven text förstå ord (Westlund 2017:119). För att lära sig ord är det viktigt med morfologi, 

vilket betyder kunskap om hur ett ord byggs upp. Ordförrådet är något som utvecklas hela livet 

och under ett år lär sig en elev cirka 3000 ord. Vid ordinlärning tar eleven hjälp av ord som 

tidigare lärts in. Det gör att en elev med ett litet ordförråd kan ha svårigheter att lära sig nya 

ord, eftersom hen inte kan ta hjälp av de ord hen kan sen tidigare. Högläsning är viktig för att 

öka elevernas ordförråd samt att vid läsning av varierande texter gå igenom svåra ord (LukiMat 

u.å.d). Genom att eleverna själva läser kan deras förråd av ord öka, men det förutsätter att texten 

de läser är lagom utmanande, vilket betyder att eleven inte skall förstå alla ord sedan tidigare 

(Westlund 2017:62). För ordkunskap finns det enligt vissa forskare tre nivåer: obekant, bekant 

och etablerat. De obekanta orden är de vi inte alls känner igen, de bekanta orden har vi hört 

men vi har inte förmågan att använda dem själva, medan de etablerade orden är sådana som vi 

både förstår samt kan använda själva (LukiMat u.å.d).  

2.2.3 Läsförståelse 

Westlund (2013:32) beskriver begreppet läsförståelse som komplext eftersom det tolkas på 

olika sätt. Dessa olika tolkningar leder till att läsförståelse bedöms på olika sätt. Enligt 
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Skolverkets översikt Att läsa och förstå - Läsförståelse av vad och för vad? sammanställd av 

Barbro Westlund (2016) definieras läsförståelse som förmågan att tolka olika texter, hantera 

information samt skapa och omskapa meningen ur olika texter. Westlund menar att läsförståelse 

är ett samspel mellan den som läser och texten. Hur läsförståelsen hos en elev utvecklas beror 

på kognitiva förmågor, men också på affektiva förmågor såsom intresse, motivation och 

engagemang. För att en elev skall tillgodogöra sig innehållet i en text, för att kunna tolka och 

förstå texten, för att utveckla läsförståelse behövs olika mentala läsförståelsestrategier 

(Westlund 2016:18–19). Ivar Bråten (2008:13–15) definierar begreppet läsförståelse med att 

läsaren utvinner och skapar mening genom att genomsöka skriven text och samspela med den 

skrivna texten. Det skrivna ordet är utgångspunkten och definitionen har två aspekter: leta upp 

textens innebörd som författaren lagt in i texten samt även skapa en egen mening med texten. 

Förståelse handlar inte enbart om att förstå textförfattarens mening utan att inom sig själv skapa 

mening. Den mening läsaren själv skapar skall dock komma ur förståelsen för den lästa texten, 

för att det skall kunna benämnas som äkta läsförståelse. Ett samspel mellan läsare och text krävs 

för läsförståelse (Bråten 2008:13–15).  

 

Enligt Vygotskij är undervisningen i skriftspråk avgörande för att eleverna skall bli medvetna 

om språket. Skriftspråket är något abstrakt där läsaren för en monolog med den skrivna texten, 

där rörelser, mimik och intonation saknas (Vygotskij 2001:447). Eftersom de bitarna saknas i 

den skrivna texten menade Vygotskij att elever behöver kunna ljuda fram de enskilda 

bokstäverna som bildar orden på ett medvetet sätt (Dale 1998:47–48). För att kunna sortera sina 

tankar och beteenden använder barn det egocentriska språket, när barnet talar högt för sig själv. 

Vygotskij hade observerat att barn minskade sitt egocentriska språk när de började skolan och 

det fick honom att tro att barnen nu kunde tänka utan att säga det högt (Vygotskij 1999:133; 

Bråten 1998:71–73). Det “inre” egocentriska språket går att koppla till hur Bråten (2008) 

definierar läsförståelse. Bråten (2008: 13–15) menar att läsaren inom sig måste skapa förståelse 

av texten, inte bara förstå författarens mening.  

 

2.3 Skolkultur 

Skolan förändras ständigt och nya pedagogiska tankar prövas (Fohlin et. al, 2017:17). Enligt 

Fohlin et. al (2017:18–19) finns tre förhållningssätt inom undervisning vilka lärare kan förhålla 

sig till när lektionerna ska struktureras upp och planeras: samarbetsinriktat lärande, 

tävlingsinriktat lärande och individuellt lärande. Den första inriktningen baseras på att eleverna 

hjälper varandra så att det gemensamma målet uppnås samt att alla gruppmedlemmar har lärt 

sig stoffet. Tävlingsinriktat lärande avser att skapa motivation till lärande genom att elever eller 

grupper tävlar mot varandra. Den sista inriktningen, individuellt lärande, strävar till att varje 

elev ska av läraren bemötas enligt sina individuella behov och på det sättet uppnå personlig 

utveckling (Fohlin et. al, 2017:18–19). Det som framkommit genom forskning är att effekten 

av individuellt lärande inte alls är lika stor som hos samarbetsinriktat lärande och 

tävlingsinriktat lärande. Vid en jämförelse av de tre inriktningarna, är samarbetsinriktat lärande 

den som visar på att vara den mest effektiva, men att kombinera den med tävlingsinriktat 

lärandet kan vara att föredra för att få den största effekten (Hattie 2014:286).   
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2.3.1 Traditionell skolkultur   

Den gamla skolan präglades av utantillinlärning av stoffet, där eleverna sedan blev förhörda på 

sina läxor. Eleverna skulle kopiera den värld de hade runt om sig utan att själva reflektera eller 

bearbeta stoffet. Undervisningen bestod av envägskommunikation från lärare till elev och 

gjorde att eleverna inte blev utmanande i sitt intellekt utan de skulle endast imitera och upprepa 

övningar (Dale 1998:33). Kunskapen skulle överföras från läraren till eleverna. Eleverna 

arbetade enskilt efter att de kopierat det läraren visat. Dysthe (2008) talar om det monologiska 

och det dialogiska klassrummet. Det monologiska sättet att undervisa bottnar i tron att den som 

ska lära sig saknar kunskap. Det sker en envägskommunikation från den som kan till den som 

skall lära sig. Dysthe (2008) menar att den monologiska traditionen, förvånansvärt nog, ännu 

är stark i alla länder och skolor trots att vi numera är medvetna om hur viktiga dialogiska 

aktiviteter är för inlärningen. Inom den monologiska traditionen läggs tyngden på förmedling, 

reproduktion och mätning av kunskap. Undervisningen knyts inte till elevens erfarenheter utan 

till lärarens referensramar menar Dysthe (2008) som lyfter detta som ett problem med 

monologisk undervisning. Vanligt förekommande är individuell läsning med reproducerande 

anteckningar (Dysthe 2008:222–223). Fohlin et al. (2017) beskriver den traditionella skol-

kulturen som att kunskapen kan ses som byggblock som via läraren, från läroböcker och 

facklitteratur, överförs till eleven. Läraren föreläser ofta och eleverna svarar läraren genom 

handuppräckning. Svaren som eftersöks är ofta direkt från läroböckerna och eleverna arbetar 

oftast individuellt. Det förekommer även grupparbete inom den traditionella skolkulturen, men 

eleverna får då sällan instruktioner kring hur arbetet i gruppen skall struktureras vilket leder till 

att de starka eleverna lätt tar över (Fohlin et al. 2017:20–21). Boström (2004) menar att 

begreppet traditionell kan kopplas till en kollektivism som format skolans system. I skolan 

arbetar eleverna med samma innehåll, arbetssätt och under samma tidsramar. Eleverna har 

gemensam genomgång, de gör samtidigt samma övningar i läroboken och lektionen avslutas 

med lärarledd kollektiv genomgång. Inom traditionell undervisning menar Boström att oftast 

enbart två sinnen används vid bearbetning: det visuella och det auditiva. Att lära genom det 

visuella sinnet betyder att lära genom att se som till exempel att läsa, skriva, titta på tv, 

tankekartor, diagram och bilder. Att lära genom det auditiva sinnet handlar om att lära genom 

att lyssna till exempel på föreläsning, inspelningar samt delta i diskussion (Boström 2004:19–

21).  

 

Med hänvisning till föregående stycke innebär begreppet traditionell undervisning, TU, i detta 

arbete att undervisningen i hög grad är lärarstyrd och att eleverna till stor de arbetar individuellt 

med enskilda uppgifter. Taltiden i klassrummet domineras av läraren och eleverna kommer till 

tals genom handuppräckning.  

2.3.2 Kooperativ skolkultur   

För att eleverna skall kunna utveckla sin förmåga att samverka och samlära bör de få tillfällen 

för detta i förskola och skola (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000:49). Inom 

svenska skolan har KL figurerat under namn som till exempel samarbetsinlärning, 

samarbetslärande, samarbetsorienterat lärande, kollaborativt lärande och kollektivt lärande. 

Inom den kooperativa skolkulturen fokuseras det på vägen dit, istället för på slutprodukten 
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(Fohlin et al. 2017:22–23). Positivt ömsesidigt beroende gör att eleverna gemensamt ansvarar 

för att nå gruppens mål och de individuella målen. När alla nått gruppens samt sina individuella 

lärandemål har gruppen lyckats (Putnam 2010:17). Samarbete, individuellt samt gemensamt 

ansvar med ett positivt ömsesidigt beroende är kärnan i kooperativ skolkultur (Fohlin et al. 

2017:22–23). Dysthe (2008:229–230) lyfter dialogen och det faktum att dialogen i klassrummet 

består av många olika röster. Detta utgör en inlärningspotential om denna flerstämmighet tas 

tillvara på ett medvetet sätt. Dysthe (2008) gör en liknelse mellan läraren i det dialogiska 

klassrummet och en regissör i ett skådespel där regissören ansvarar för rösternas konflikter 

sinsemellan vilket leder till reflektion och mening. Att implementera KL i den traditionella 

skolkulturen menar Putnam (2010:17) kan vara svårt, men värt mödan. I den kooperativa 

skolkulturen får mångfalden hos elever och lärare utrymme.  
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3. Kooperativt lärande   
Här kommer KL beskrivas och några av metodens strukturer samt strategier kommer att 

presenteras.  

 

3.1 Beskrivning av arbetssättet  

Begreppet cooperative learning, kooperativt lärande, är myntat i USA och är ett 

samlingsbegrepp för strukturerat elevsamarbete i olika former (Williams et al. 2000:52–53). De 

sociala kompetenserna och deras utveckling är av stor vikt i KL. Samarbete i samband med 

lärande är inte någonting nytt, men det som går under beteckningen KL har växt fram under 

senare delen av 1900-talet. De forskare som är mest kända inom KL är David W. Johnson, 

Roger T. Johnson, Robert E. Slavin samt Spencer Kagan, samtliga från universitet i USA 

(Kagan & Stenlev 2017:11). Genom KL blir det hög elevaktivitet i klassrummet, där lärarens 

uppgift är att stötta eleverna i deras lärande. Undervisningen inom KL är elevcentrerad, men 

fortfarande lärarstyrd. Människan strävar efter samhörighet och samspel, det är en av 

mänsklighetens grundprinciper för utveckling och potential (Fohlin et al. 2017: 9,13, 23, 26). 

 

Kagan och Stenlev (2017:13) beskriver strukturerna inom det KL som interaktionsmöten 

mellan elever i par eller grupp. Enligt Fohlin et al. (2017) är strukturerna tydliga och eleven får 

en steg-för-steg beskrivning av hur arbetet och samarbetet är strukturerat. Strukturerna är inte 

ämnesbundna och kan lätt implementeras i vitt skilda områden. Den för lektionen valda 

strukturen är stommen för elevernas arbete med innehållet. Det finns många, cirka 45 strukturer, 

som alla är uppbyggda på olika sätt. Strukturerna skall säkerställa att eleverna engagerar sig 

aktivt i lärprocesserna. Elevernas ålder och kunskapsnivå samt erfarenhet av KL påverkar också 

hur eller vilken av strukturerna som är ändamålsenliga. De olika strukturerna inom arbetssättet 

kan fungera som ett komplement till den mer traditionella undervisningen som domineras av 

föreläsningar och individuellt arbete (Fohlin et al. 2017: 25, 243) 

 

Strategierna förstärker de grundprinciper som finns inom KL och gör det lättare att arbeta 

utifrån samarbete (Westman 2018). De fem grundprinciperna med den svenska akronymen är 

SPEL3F, vilket står för samarbetsfärdighet, positivt ömsesidigt beroende, eget ansvar, lika 

delaktighet och samtidigt stödjande interaktion, 3F-feedback, feedup och feedforward (Fohlin 

et al. 2017:111). Strategierna är ett komplement till strukturerna och användningen av dem skall 

göra elevernas samarbete lättare. Om eleverna har ett gott samarbete gör det i sin tur att eleverna 

når målet med undervisningen (Westman 2018).   

 

3.2 Kooperativt lärande i praktiken 

Läraren inom KL säkerställer att arbetsprocesserna ger utbyte till samtliga elever samt att de 

fortskrider och inte stannar upp. Styrningen från läraren syftar till att eleverna skall bli mindre 

beroende av läraren och istället finna delar av lärarens roll hos sig själva. Som resultat finner 

man ett demokratiskt rum för lärande där individen och gruppen utvecklas samtidigt genom att 

eleverna upplever ett ansvar för varandra och gruppen (Kagan & Stenlev 2017:15–16). 
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Arbetssättet KL är strukturerat i pararbete samt grupparbete, där eleverna arbetar mot ett 

gemensamt mål (Fohlin et al. 2017:25, 75). Eleverna delas in heterogent. I grupperna skall en 

blandning enligt kön, etnicitet, social förmåga, språklig förmåga samt socioekonomisk status 

finnas och även en respekt för den kognitiva förmågan (Putnam, 2010:21–22). 

 

Samarbetet mellan eleverna leder till att kunskapsklyftorna i klassen minskar samt att sociala 

och kulturella skillnader också minskar (Fohlin et al. 2017:27, 41). Läraren har även lättare att 

upptäcka kunskapsbrister tidigare hos eleverna eftersom de kontinuerligt delar med sig av sina 

kunskaper (Fohlin et al. 2017:41). Eleverna har ett individuellt ansvar att lära sig materialet 

samt att bidra till gruppens arbete. Genom att utföra individuella utvärderingar samt att läraren 

slumpmässigt eller individuellt kontrollerar elevernas kunskap minskar risken för hitchhiking, 

att en del elever låter andra göra arbetet (Putnam, 2010:19). 

 

Demokratiskt handlande och tänkande är viktigt i KL och dess skolkultur. Elevernas förmåga 

att aktivt delta i samhället tränas genom arbetssättet samtidigt som kunskap inhämtas. 

Perspektivet är kommunikativt samt relationsinriktat och eleverna tillägnar sig nya kunskaper 

genom mellanmänskliga interaktioner (Fohlin et al. 2017:75).  Inom KL förlitar man sig på 

gruppsolidaritet, att vilja göra det bästa för gruppen, samt arbetssättet väcker motivation hos 

eleverna. När det fungerar på rätt sätt är det meningen att eleverna inom gruppen ser till att de 

uppnår förståelse för uppgiften och materialet (Williams et al. 2000:54). Fohlin et al. (2017) 

beskriver det som ett positivt ömsesidigt beroende, eleverna blir varandras lärresurser. Det leder 

i sin tur till att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande, när de får vara aktiva och delaktiga 

i undervisningen (Fohlin et al. 2017:9,23,53). Kamrathandledning är ett begrepp som används 

inom KL, där eleverna agerar hjälplärare åt varandra, något som enligt studier har visat sig vara 

effektivt. Det har visat sig genom forskning att både den eleven som agerar lärare och den 

eleven som blir undervisad, får samma mängd kunskap (Hattie 2014:254; Williams & Leahy 

2015:207). Kamrathandledning gör också att elever blir mer medvetna och tar ett större ansvar 

för sitt eget lärande (Hattie 2014:253).  

 

3.3 Strukturerna inom Kooperativt lärande  

Nedan följer förklaringar för ett för studien anpassat urval av de kooperativa strukturerna. 

3.3.1 EPA 

EPA står för Enskilt, Par, Alla och med det menas att eleverna först enskilt reflekterar över en 

frågeställning, sedan talar eleverna tyst i par kring vad de kommit fram till och efter det lyfter 

paren i grupp eller helklass sina gemensamma tankar från reflektionen i par (Fohlin et al. 2017 

:248). Då eleverna själv får sätta ord på sina reflektioner och säga dem högt samt höra andras 

tankar lär de sig bättre (Williams & Leahy 2015:95). Kagan och Stenlev (2017:92) menar att 

denna struktur passar bra till all slags tänkande. Genom strukturen nås en optimal synergieffekt 

när eleverna ges möjlighet att först i par pröva sina tankar och sedan ta dem vidare i hela klassen.  

3.3.2 Fråga, fråga, byt! 

Alla elever får ett kort. På kortets ena sida står ett ord/begrepp och på baksidan dess betydelse. 

Eleverna går runt i klassen och håller upp handen. När de möter en annan elev med handen 
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uppe ger de varandra en “high five” och skall då förklara varandras ord/begrepp. Kan båda 

eleverna förklara varandras ord byter de kort och går vidare för att igen göra “high five” med 

en annan elev. Kan en elev inte ordet byter de inte kort med varandra utan då förklarar den som 

har kortet med det svåra ordet/begreppet betydelsen till den andra eleven. Nästa gång den eleven 

möter det kortet kan hen kanske förklara betydelsen själv (Fohlin et al. 2017:249). En viktig del 

i att lära sig nya ord och begrepp samt att använda dem är att få diskutera ofta (Fohlin et al. 

2017:53). Under de första skolåren har denna struktur en bonus i form av lästräning. Att byta 

samtalspartner och position i klassrummet hjälper till att få innehållet att fastna i minnet (Kagan 

& Stenlev 2017:98–99).    

3.3.3 Frågerundan 

I strukturen Frågerundan delas eleverna in i grupper med fyra deltagare. Eleverna får kort där 

läraren till exempel har skrivit ordspråk eller frågor till en text som lästs. Elev 1 håller upp 

frågekorten med baksidan upp, elev 2 drar ett kort och läser det högt för de andra, elev 3 svarar 

och elev 4 upprepar svaret och ger beröm. Kan elev 3 inte svara reflekterar hen tillsammans 

med elev 4. När det är dags för nästa fråga roterar rollerna (Fohlin et al. 2017:250).  

3.3.4 Huvuden ihop 

Eleverna delas in i grupper med tre–fyra elever i varje grupp. Eleverna i varje grupp får även 

ett eget nummer 1, 2, 3 eller 4. Eleverna får en frågeställning av läraren och de sätter huvudena 

ihop och diskuterar tyst i sin grupp. När de är klara säger läraren ett nummer och den eleven i 

varje grupp får då berätta gruppens åsikter (Fohlin et al. 2017:253). 

3.3.5 Inre-yttre cirkel 

Klassen delas i två grupper och dessa grupper bildar två cirklar, en inre cirkel och en yttre. De 

som står innerst är vända med ansiktet utåt och den yttre cirkelns deltagare är vända med 

ansiktet inåt. På detta sätt bildas, i cirklarna, par som står mitt emot varandra vända med ansiktet 

mot varandra. Läraren ställer en fråga som antingen inre eller yttre cirkeln skall svara på. Den 

andra i paret lyssnar till den som svarar och ger sedan feedback till exempel “det du sade fick 

mig att tänka på…” Nästa fråga svarar den andra i paret först på och den ena cirkeln roterar 

sedan så att paren byts (Fohlin et al. 2017:256). Frågorna kan vara till en text som eleverna läst 

och skall gärna inbjuda till långa svar (Kagan & Stenlev 2017:121).  

3.3.6 Karusellen 

Eleverna delas in i grupper med 3–6 elever i varje grupp samt får en penna och ett sudd per 

grupp. Strukturen går ut på att läraren sätter ut papper med olika uppgifter inom ett tema på lika 

många bord/stationer som det är grupper. Eleverna får sedan tillsammans, under en viss tid, 

lösa uppgifterna vid en station. När tiden är slut flyttar grupperna till nästa bord/station och 

fortsätter lösa uppgiften som föregående grupp har påbörjat eller ge fler förslag på lösningar. 

Arbetet fortsätter tills alla grupper har varit vid alla stationer. Karusellen avslutas med att 

utvalda lösningar tas upp i helklass. Strukturen kan utvecklas genom att ge eleverna rollerna: 

sekreterare, hjälpare och uppmuntrare (Fohlin et al. 2017:258). 
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3.3.7 Kommunicera 

Eleverna delas in i grupper om tre, där varje elev blir tilldelad en av rollerna: berättare, aktiv 

lyssnare och observatör. Berättaren får ett papper med en uppgift till exempel att hen skall 

beskriva något för den som har rollen som aktiv lyssnare. De två kommunikatörerna kan med 

fördel sitta mitt emot varandra, men med något mellan sig så att de inte ser varandras papper. 

Medan berättaren förklarar eller ger instruktioner skall observatören ta del av händelseförloppet 

och anteckna det som är bra, vad som kan bli bättre och om något missades i kommunikationen. 

Den aktiva lyssnaren ställer under samtalet motfrågor för att få en tydligare uppfattning om det 

som berättaren förklarar. Vid lämplig tid upphör kommunikationen mellan de två parterna och 

återkoppling ges av observatören till berättaren och den aktiva lyssnaren. Efter det upptas 

samtalet igen och återkopplingen används för att göra kommunikationen bättre (Fohlin et al. 

2017:260).  

3.3.8 Rondellen 

Klassen delas in i grupper med fyra deltagare och läraren ställer en öppen fråga. Eleverna får 

först tänka enskilt, för att sedan i tur och ordning säga sitt svar eller sin tanke till gruppen. 

Eleverna fortsätter tills läraren avbryter. Detta är grundstrukturen vilken kan varieras på flera 

sätt. En elev i taget i gruppen svarar och de andra antecknar något av följande som läraren bett 

dem anteckna: det som den andra eleven berättar, det som var lika eller olika det eleven själv 

tänkte eller de tankar som eleven får när den hör vad som berättas. Det räcker med en av dessa 

uppgifter för anteckningarna. Läraren väljer slumpmässigt någon ur grupperna som får 

sammanfatta sin grupps tankar (Fohlin et al. 2017:266). 

3.3.9 Sant eller falskt  

Läraren delar upp eleverna i par eller grupper om fyra. Läraren läser upp tre påståenden ur en 

text varav ett är falskt. Eleverna får först tid till att tänka själva och sedan tillsammans med 

kompisen/gruppen. Eleverna får sedan motivera ett svar “Jag tror att detta är sant därför att…” 

Läraren låter några av grupperna dela med sig av sina resonemang. Strukturen kan varieras 

genom att eleverna själva får skriva påståendena eller att eleverna får remsor med meningar 

som de skall sortera i högar, en sant och en falskt hög (Fohlin et al. 2017:268).  

3.3.10 Parläsning  

Eleverna delas in i läspar i vilka de turas om att läsa den för lektionen valda texten. Parläsning 

är en struktur som lämpar sig bra för läsning i de lägre klasserna. I traditionell högläsning läser 

en elev åt gången men i denna struktur läser 50% av eleverna hela tiden samtidigt som resten 

aktivt lyssnar och följer med i texten (Kagan & Stenlev 2017:136–137). 

3.3.11 Sortering 

Läraren delar in eleverna i mindre grupper. Grupperna får kort med till exempel ord på som de 

skall sortera. Läraren ger instruktioner för hur sorteringen skall ske. I denna struktur går det att 

använda till exempel rött, gult och grönt papper för att sortera de ord eleverna kan, tror att de 

kan eller inte kan. Strukturen lämpar sig även för Venn diagram som möjliggör sortering enligt 

skillnader och likheter. Det är viktigt att eleverna ges tid att studera orden innan sorteringen 
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börjar, samt att de har en struktur för hur diskussionen skall genomföras. Det passar väl att 

använda rollen ordfördelare eller strukturen Rondellen i samband med diskussionen (Wilson 

2016). 

 

3.4 Strategier inom Kooperativt lärande 

Strategierna hjälper lärare att få eleverna att lära i interaktion med varandra. De olika metoderna 

skapar förutsättningar för samarbete, delaktighet och elevaktivitet. I klassrummet fungerar 

strategierna som stöd för att skapa och bibehålla en gynnsam miljö för det kooperativa 

arbetssättet (Fohlin et al. 2017:23, 209).  

3.4.1 Vad vet du? 

Denna strategi används för att ta reda på förkunskaper hos eleverna. Läraren skriver temat på 

tavlan och sedan får alla elever under tidsbestämd period, 1–5 minuter, skriva ner allt de vet om 

ämnet. Klockan kan vara synlig på smartboarden så alla vet var de ligger tidsmässigt. Eleverna 

får därefter dela förkunskaper med varandra genom en struktur som till exempel Rondellen eller 

Inre-yttre cirkel (Fohlin 2018). 

3.4.2 T-kort och Y-kort 

Y-kort och T-kort används för att lära eleverna olika samarbetsfärdigheter. För att tydliggöra 

färdigheterna för eleverna kan ett större papper delas in i sektioner som ett T eller Y där de 

olika sektionerna får rubrikerna (frågorna): hur låter det när någon använder färdigheten? och 

hur ser det ut när någon använder färdigheten? Samt i Y-kort även frågan hur känns det när 

någon använder färdigheten? För att tydliggöra kan läraren modellera eller spela upp en 

miniteater med färdigheterna för att förtydliga så att alla förstår. Läraren låter sedan eleverna 

pausa i arbetet under lektionen och lyfter goda exempel på samarbetsfärdigheter. Fokus skall 

ligga på en färdighet åt gången och för att eleverna skall befästa dem, behöver de kontinuerligt 

reflektera och utvärdera dem. När eleverna har befäst basfärdigheterna som till exempel att 

lyssna på varandra samt tala och arbeta lugnt, så kan mer komplexa samarbetsfärdigheter 

introduceras. Det kan vara till exempel att ställa frågor till varandra eller ge varandra 

komplimang (Fohlin et al. 2017:135–142).  

3.4.3 Kooperativ redovisning 

Vid grupparbeten brukar oftast någon form av redovisning ske av arbetet. I den mer traditionella 

undervisningen går grupperna ofta fram en i taget och redovisar för de andra i klassen. Det är 

ett tidskrävande tillvägagångssätt och eleverna orkar oftast inte lyssna till alla grupper. Om 

klassen har ett ämnesinnehåll som inte är delat på sådant vis att alla behöver höra alla grupper, 

kan en kooperativ redovisning genomföras. Är klassen indelad i åtta grupper, delas de i fyra 

grupper med två redovisningsgrupper i varje grupp. Har eleverna tränat på att ha rätt röststyrka 

så klarar de av att redovisa flera i samma rum, i varsitt hörn av rummet. Läraren kan på det 

sättet ta del av alla gruppers redovisningar samtidigt. Efter att en grupp har slutfört sin 

redovisning har de andra möjlighet att ge feedback och ställa frågor. Lärare kan förbereda en 

lista med färdiga frågor till exempel: “Har alla i gruppen pratat?” “Förstod ni redovisningen, 
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kan någon göras tydligare?” “Blev du förvånad eller nyfiken på något?” Sedan får nästa grupp 

redovisa (Westman 2017).    

3.4.4 Lärpar  

Arbete i par har många fördelar, till exempel utvecklas elevernas samarbetsfärdigheter. Ingen 

av parterna glöms bort och ingen kan heller gömma sig bakom varandra i ett par, båda aktörerna 

i paret behövs. Genom att arbeta med lärpar utvecklar eleverna över tid en relation till samtliga 

i klassen eftersom eleverna byter par efter ett tag. Läraren skapar en metod för hur eleverna 

paras ihop. När läraren har en indelning i par i sin klass är det lätt att använda strukturer utan 

att behöva dela in eleverna varje gång. Eleverna sitter ofta placerade i sina lärpar samt ofta även 

i grupper om två lärpar. Eleverna behöver arbeta med olika förmågor som att stötta varandra, 

lyssna till varandra och avsluta samtal för att arbetet i lärpar skall fungera bra. Det är viktigt att 

lärare arbetar med eleverna kring dessa förmågor samt med att eleverna får ge återkoppling till 

varandra (Fohlin et al. 2017:216).   

3.4.5 Roller 

Inom KLlär sig eleverna successivt ta mera ansvar för sitt lärande. För att tydliggöra detta finns 

olika roller med olika ansvarsområden som eleverna kan använda i arbetet tillsammans. Inom 

KL visar läraren eleverna att det är de som är viktiga och i fokus genom att ge dem delar av det 

ansvar som traditionellt varit lärarens. Det finns många olika roller som används beroende på 

vad som behöver tränas. Det är bra att i början fokusera på en roll åt gången och så småningom 

kan flera roller användas samtidigt. Genom att använda strategin med olika roller synliggörs 

det för eleverna att arbete kräver olika förmågor. De olika rollerna används inom de olika 

strukturerna och vissa är mera lämpade än andra för en viss struktur. Exempel på olika roller: 

sekreterare som skriver ner det som gruppen kommer fram till för senare presentation, 

tidshållare: håller koll på tiden och sporrar gruppen att bli klar i tid, materialförvaltare: ser till 

att gruppen har det material som behövs för uppgiften, hjälpare: hjälper och stöttar gruppen i 

arbetet framåt och ordfördelare: ser till att alla i gruppen får ordet och kan vara delaktiga i 

arbetet (Fohlin et al. 2017:212–214). 

3.4.6 Slumpa frågan 

Strukturen bidrar till att eleverna behåller koncentrationen under hela lektionen eftersom de vill 

kunna svaret när de blir tilldelade en fråga. Det ömsesidiga beroendet i gruppen blir också 

starkare eftersom alla vill att alla skall kunna svaret på den slumpade frågan. Eleverna har 

möjlighet att säga “pass” eller “be en kamrat om hjälp” om frågan känns för svår (Fohlin et al. 

2017:230–231). Läraren kan välja olika strategier för att slumpa frågan bland annat med hjälp 

av glasspinnar (Williams & Leahy 2015:92) med alla elevers namn på, med gruppnumret på 

eller med en symbol/siffra på som representerar en elev/grupp. Slumpa frågan går även att göra 

digitalt till exempel med Random name picker som är ett verktyg som finns både på nätet och 

på Smartboards (Fohlin et al. 2017:231–232).  

3.4.7 Multisvar 

Strategin Multisvar gör det möjligt för läraren att snabbt få återkoppling av eleverna och ger 

läraren en helhetsbild av elevernas kunskaper, eftersom alla elever aktiveras samt delger sina 
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svar och reflektioner samtidigt. Det finns olika praktiska lösningar på hur Multisvar kan 

användas i klassrummet. Läraren kan till exempel be eleverna visa med tummen upp, tummen 

till sidan eller tummen ner om uträkningen på tavlan är rätt eller fel. Är någon elev osäker på 

svaret, visar hen tummen till sidan. Ett annat sätt att se flera elevers svar samtidigt är att be dem 

skriva ner sitt svar på miniwhiteboards och när läraren säger till så visar alla elever samtidigt 

sina svar. Vidare kan läraren lyfta något av svaren (Fohlin et al. 2017:228–229).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I det här avsnittet kommer, för studien relevanta, framstående teoretikers olika perspektiv inom 

lärande att presenteras. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är teorier kopplade till såväl 

traditionell som kooperativ undervisning. Avsnittet kommer att avslutas med kopplingar mellan 

de olika teorierna och skolkulturerna.  

 

4.1 Behaviorism  

Både inom psykologin och pedagogiken hade behaviorismen ett stort inflytande under 1900-

talet. Behaviorismen dominerade från början av 1900-talet och ända till 1970-talet hur man såg 

på lärande. Inom behaviorismen finns företrädarna Ivan Pavlov (1849–1936), John B. Watson 

(1878–1958) samt B.F. Skinner (1904–1990). Den ryske fysiologen Pavlov var den som 

upptäckte principerna för betingning, en form av inlärning. Denna princip förde Watson vidare 

till den amerikanska psykologin, det som benämns som klassisk betingning. Watson och 

Pavlovs intressen skiljde sig åt. Pavlov var mer intresserad av funktioner i människokroppen, 

medan Watson intresserade sig för att studera människans beteende gällande stimulus-respons-

koppling. Watson blev känd för ett i dagens mått mätt oetiskt experiment. I experimentet 

betingade han ett barn på elva månader att bli rädd för vita möss. Dessa principer är 

grundläggande för synen på lärande inom denna tradition. Skinner, amerikansk 

experimentalpsykolog, använde förstärkningsprincipen. Principen innebär att man genom att 

förstärka responsen/belöningen uppvisades rätt beteenden genom så kallad shaping, formning, 

som skedde stegvis. Genom att studera kedjor av förstärkning menade Skinner att man kan 

finna varför individen beter sig på ett visst sätt. Det perspektiv Skinner hade kallas ibland för 

radikal behaviorism. Kunskap om fysiologi och hjärnan behövdes inte för att förklara hur 

lärandet fungerar. Genom att se närmare på förstärkningskedjor framkommer det hur man kan 

förstärka eller släcka ut beteenden genom positiv eller negativ respons. Skinner arbetade med 

att kartlägga relationen mellan belöning, inlärning samt motivation. Skinners perspektiv inom 

behaviorismen har haft ett stort inflytande på hur man sett på lärandet under decennier. Detta 

på grund av att det passade väl in i tidsandan att se positivt på varje individs möjligheter att lära 

sig. Teorin baserades även på mängder av forskningsresultat och förstärkningsprincipen sågs 

som en mycket effektiv process (Säljö, 2014:97, 256–262). 

 

Genom behaviorismen kom synsättet på lärande som individualistiskt. Vi har alla samma 

möjligheter att lära oberoende av till exempel social härkomst. Behaviorismen vann även mark 

på att den var konkret och gav sig på frågor av pedagogiskt slag. Läromedel byggdes upp enligt 

behavioristiska principer, stoffet delades upp i delar och rätt svar gav positiv respons som 

förstärkte beteendet och fel svar ledde till att eleven behövde gå tillbaka och läsa om texten. 

Med förstärkningsprincipen som grund skapades undervisningsmaskiner, som förespråkades 

med individualisering som argument, samma argument som använts vid datorernas intåg i 

undervisningen. Undervisningsmaskinerna fungerade oftast så att eleven läste ett textstycke och 

svarade därefter på frågor kring det de läst genom att markera rätt svarsalternativ. Alla kan 

arbeta själv i egen takt för att nå kunskapsmålen. Det råder ingen tvekan om att behaviorismen 

är en stark teori som tillför kunskaper om lärande. Lärande styrs av det stimuli människan 

utsätts för. Lärandet ses inom behaviorismen som förvärvade beteenden. Det talades inte om 
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kognitiva förmågor utan att läsa, skriva och kommunicera var enbart beteenden. Behaviorismen 

är en stark teori men dess definition av lärande är för smal enligt vad vi idag vill att människor 

utvecklar. Förmågan att kunna tala samt problemlösning inom matematik vet vi idag att inte är 

möjlig enbart genom ett inlärt beteende. Världen förändras kontinuerligt och därför behöver vi 

människor kontinuerligt uppdatera vårt beteende och våra kunskaper. Det behavioristiska 

synsättet finns dock kvar inom de utbildningsprogram som bygger på IT-användning (Säljö 

2014:262–267). 

 

4.2 Konstruktivism 

Konstruktivismen fick betydande uppmärksamhet efter att Jean Piaget dog år 1980. Det 

konstruktivistiska synsättet grundar sig på uppfattningen att genom lärandet och kunskap bildar 

människan sin förståelse kring omvärlden. Piagets teori bygger på den strukturella aspekten, 

det som handlar om lärandets innehåll samt struktur (Illeris 2007:53). 

 

Pedagogen, filosofen och utvecklingspsykologen Jean Piaget (1896–1980) studerade hur barn 

tänker och resonerar för att de skall kunna förstå och tolka världen. Piaget var även intresserad 

av barnets logiska tänkande och hur det användes av individen (Säljö 2014:276). Piaget 

beskriver sin utvecklingsteori med att barnets intellektuella utveckling går från enkla sensorisk-

motoriska aktiviteter till det abstrakta och logiska tänkandet människan har vid vuxen ålder. 

Piaget menade att intelligens var ett adaptivt beteende, vilket gör att människor anpassar sig till 

omgivningen och organiserar samt omorganiserar sina tankar och handlingar (Ruuth 2008:7–

12). Att utvecklas i sociala situationer och ta del av ny information som anpassas samt bygger 

på individens tidigare kunskaper och erfarenheter är det Piaget benämner assimilation. När 

individen tar till sig ny kunskap och förändrar sitt tänkande handlar det om begreppet 

ackommodation. Men för att det skall ske måste individen först utsättas för något Piaget 

benämner som en kognitiv konflikt och därefter nå jämvikt, ekvilibrium. De två begreppen 

samverkar och ingår i alla intellektuella handlingar oavsett utvecklingsnivå (Säljö 2014:278).  

 

4.3 Sociokulturella perspektivet 

Lev Vygotskij (1896–1934) menade att barn har olika utvecklingszoner. När en färdighet 

behärskas ligger barn nära att kunna behärska även någon närliggande ny färdighet, den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2014:305). Först kan barn endast lösa vissa problem i 

samarbete med andra människor, vilka har en större kunskap än vad de själva besitter (Bråten 

& Thurmann-Moe 1998:105). Barns problemlösningsförmåga utvecklas sedan och barn kan 

lösa ett likadant problem som innan, fast nu på egen hand (Bråten 1998:67). Vygotskij 

poängterade dock att det inte är hjälpen i sig som uppstår när individer samarbetar och 

samspelar som är avgörande vid problemlösningsuppgifter, utan vad individen får ut av det 

gällande sin egen utveckling. Genom samarbete och samspel utvecklas individerna till en högre 

nivå av lärande (Bråten & Thurmann-Moe 1998:105) Vygotskij menade att uppfostran av en 

individ inte är möjlig endast genom att den passivt tar emot lärdomar. Uppfostringsprocessen 

är ett socialt samspel som skall utgå från individens tidigare erfarenheter, så att den i slutändan 

uppfostrar sig själv. Vygotskij var därför kritisk till den traditionella skolan där eleverna passivt 

deltog i undervisningen. Vygotskij ville istället att elevernas erfarenheter tillsammans med en 
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gynnsam uppfostrande social miljö skulle prägla undervisningen, där lärarens uppgift var att 

reglera och organisera miljön (Vygotskij 1999:20–21). Elevernas tänkande skulle utmanas för 

att få dem att reflektera och analysera kring sitt lärande samt olika begrepp, genom det 

Vygotskij kallade problembaserad metodik. Idén till den problembaserade metodiken kom från 

Daltonplanen (Vygotskij 1999:135). Daltonplanen utvecklades av den amerikanska pedagogen 

Helen Parkhust (1887–1959) i staden Dalton. Metoden var inspirerad av Maria Montessori och 

tre principer präglade Daltonskolorna: frihet att få arbeta ostört, samverkan och tidsplanering. 

Eleverna fick varje morgon ett problem som skulle lösas enskilt och i egen takt, vilket gjorde 

att arbetet blev väldigt mekaniserat. Eftersom eleverna endast arbetade enskilt fanns det väldigt 

lite plats för social interaktion mellan lärare och elev samt mellan eleverna. Parkhust var av 

åsikten att lärarens undervisning hämmade elevernas intresse för kunskap. Daltonplanen spreds 

sig till flera länder i Europa och påverkade även undervisningen i Sverige på 1960-talet 

(Vygotskij 1999:135–136).   

 

Vygotskij menade att undervisningen borde präglas av dialoger för att göra den så effektiv som 

möjligt (Bråten 1998:73). Hela utbildningsprocessen skall enligt honom basera sig på grund-

regeln att elevens intresse skall tas i beaktande och innan processen startar är lärarens uppgift 

att fånga elevens intresse och utvärdera om eleven är mogen för uppgiften. Utmaningen för 

läraren är att hitta det rätta intresset och bibehålla elevernas intresse för uppgiften utan att leda 

in på sidospår (Vygotskij 1999:56–57).  

 

Vygotskijs centrala begrepp inom pedagogiken var handling och arbete. Vygotskijs ambition 

var att skapa en röd tråd mellan vardagsbegrepp och vetenskapliga begrepp samt mellan världen 

och barnets erfarenheter. Genom lek utvecklas barnens sociala kompetens, genom att de måste 

anpassa sitt beteende och sina handlingar till kamraternas beteende och handlingar. Leken kan 

jämföras med den vuxnes arbete och förbereder på det sättet barnet för framtida uppgifter 

(Vygotskij 1999:63,66,73,139).  

 

Estetik och sagor var något Vygotskij ansåg hade betydelse i undervisningen, speciellt viktigt 

för de små barnen. De behöver hjälp och stöd i att tolka verkligheten och sortera sina känslor. 

Vygotskij menade att individen lär känna sig själv genom andra och där fyller språket en viktig 

social funktion (Vygotskij 1999:133,183). För att en individ skall kunna utveckla sitt språk och 

tänkande är den sociala kommunikationen avgörande menade Vygotskij. När individer för en 

dialog, får det sagda en betydelse (2001:10,13). Vygotskij har även studerat begrepps-

utvecklingen hos barn, där det undersöktes hur “ordbetydelsen utvecklas i förhållande till olika 

föremål i omgivningen” (Vygotskij 1999:134). Vygotskij menade att ordbetydelse förenar 

språket och tanken samt gör en brygga mellan det intellektuella och det affektiva (Vygotskij 

2001:10).  

 

4.4 Pragmatismen 

John Dewey (1859–1952) hade en syn på kunskap som var pragmatisk. En människa kan inte 

helt förstå någonting hen enbart läst sig till, utan det var genom handling som insikten kom 

menade Dewey. Dewey myntade det, i pedagogiska sammanhang, välkända uttrycket learning 

by doing. Dewey talade även om growth, vilket avser den enskilda människans formbarhet. 
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Deweys pedagogiska program handlade om att främja unga människors growth. För att den 

framtida samhällsutvecklingen skall bli lyckad förutsätts att unga ges möjlighet till fri och 

individuell växt under bra förhållanden samt utrymme bör ges till detta (Liedman 2014:239–

241).   

 

Det begrepp som förklarar Deweys filosofiska verksamhet bäst är intelligent action, med vilket 

Dewey menar att tanke och handling hör ihop som ett. Teori och praktik förutsätter varandra, 

och ingendera har ett högre värde än den andra (Hartman, Lundgren & Hartman 2008:7–19). 

Verklig utbildning sker först när barnet stimuleras av krav i sociala situationer. Där behöver 

barnet agera i en gemenskap och stiga fram ur sin bekanta roll och göra det bästa för gruppen. 

När barnet får reaktioner från övriga i gruppen på det hen gjort lär barnet sig handlingens 

innebörd rent socialt (Dewey 2008:46–47). Dewey (2008:48–56) beskriver skolan som först 

och främst en social institution, där utbildning var en social process där det dagliga livet och 

verkligheten skulle representeras. Dewey menade vidare att det sociala livet är grunden till 

koncentrationen i barnets utveckling och utbildning. Det är inte rätt mot barnen att introducera 

dem för flera olika skolämnen, utan att ge dem en anknytning till deras sociala liv. Barnet skall 

inte tvingas till en passiv roll när det till sin natur utvecklar den aktiva sidan före den passiva. 

Låt barnet följa lagen i sin egen natur är Deweys råd. Det främsta redskapet för sociala reformer 

och framsteg i samhället är skolan. I boken Demokrati och utbildning (1997:47–48) beskriver 

Dewey den sociala miljön som en miljö där en varelses aktiviteter har anknytning till andra. 

Det varelsen gör är beroende av andras förväntningar, krav, samtycke och avståndstagande. 

Varelsen fullföljer sina aktiviteter med hänsyn till andra menar Dewey. De unga fostras i denna 

sociala miljö. De unga skall inte dresseras som djur utan undervisas som en människa.  

 

Säljö (2014) beskriver perspektivet på individen som Dewey utgår ifrån. Dewey såg individen 

som en samhällsmedborgare som genom kunskaper och färdigheter ges möjlighet att leva ett 

rikt och aktivt liv i det demokratiska samhället. Det var skolans viktigaste uppgift att ge 

individen dessa kunskaper och färdigheter. Verktyget för att nå dit är språket och 

kunskapsförmedling genom kommunikation. Dewey tar avstånd från den envägs-

kommunikation som varit så tydlig i skolan, att kunskap setts som en produkt eleven skall 

återge. Dewey förordade istället inquiry med vilket det menades att man skulle utgå från en 

frågeställning hos eleverna. Inquiry har inte ett bestämt slut. Genom den process, i vilken 

eleverna är aktiva i för att finna information och fakta kring sin undran, sluts gapet mellan 

frågeställning och vår förståelse. Lärande sker när vi konfronterar oklarheter, vilket sker genom 

hela livet menade Dewey (Säljö 2014:291, 293–296). Språket menar Dewey (1997:50) är inom 

många områden det viktigaste lärandeinstrumentet. I den vanliga sociala gemenskapen bildas 

grundläggande språkformer samt ordförråd. Behoven i den sociala gemenskapen styr detta och 

inte en bestämd undervisningsmetod (Dewey 1997:53).  

 

4.5 Maslows behovspyramid 

Enligt Kagan och Stenlev (2017:14) kan elevers ständiga kontaktsökande med varandra genom 

att prata upplevas som ett ordningsproblem i klassen. Enligt psykologen Abraham Maslow 

(1908–1970) är elevernas kontaktsökande genom kommunikation ett grundbehov hos 

människan. Maslow synliggör sin teori om mänskliga behov genom Maslows behovspyramid 
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(figur 1). Maslow menade att om eleverna inte får dessa sociala behov tillgodosedda i 

undervisningsupplägget kommer de själva se till att behovet tillfredställs. För att nå nivåerna 

ovanför det sociala behovet i pyramiden behöver det sociala behovet uppfyllas. Ovanför det 

sociala behovet finns behovet av självförverkligande inom vilket lärande samt kunskapsmässig 

utveckling hör (Kagan & Stenlev 2017:14). 

 

 
Figur 1: Maslows behovspyramid (Kagan & Stenlev, 2017:14) 

 

4.6 De olika teorierna i samspel med traditionell undervisning 

Säljö (2014:262–263) beskriver undervisning enligt behaviorismen som att stoffet delas upp 

och eleven klarar en del i taget för att komma vidare. På samma sätt ser Fohlin et al. (2017:20–

21) på kunskapssynen inom TU där kunskapen ses som byggblock. Det individualistiska 

synsättet på lärande kom genom behaviorismens genombrott (Säljö 2014:262). Detta går att 

koppla till den traditionella undervisningen där eleverna endast skulle imitera och kopiera sin 

omgivning utan att reflektera kring den med de andra eleverna (Dale 1998:33). Skinner menade 

att förstärkningsprincipen var användbar inom utbildning. Ett positivt beteende som att svara 

rätt skulle förstärkas, vilket skulle leda till att eleverna ville fortsätta svara rätt. Läromedel 

byggdes upp enligt denna princip (Säljö, 2014:262–263). TU är enligt Fohlin et al. (2017:20–

21) ofta uppbyggd kring läromedel och de korrekta svaren på lärarens frågeställningar är oftast 

direkt hämtade ur läromedel. 
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Den traditionella skolkulturen utmanades av exempelvis John Dewey och Lev Vygotskij efter 

andra världskriget (Fohlin et al. 2017:17–18). I Williams et al. (2000:97–99) framkommer hur 

teorier från exempelvis Piaget och Vygotskij förespråkar samarbetets roll vid lärande, medan 

det i skolan får en underordnad roll. 

 

4.7 De olika teorierna i samspel med kooperativt lärande 

KL har i huvudsak studerats inom psykologi och har sina rötter i kognitiv utveckling. Vygotskij 

och Piaget var förespråkare, samt beteendemässiga inlärningsteorier där Skinner är en av 

förespråkarna (Johnson, Johnson & Stanne 2000:2). Kooperativ inlärning, sett från ett 

utvecklingsperspektiv, är att samspelet mellan elev och elev kring en för dem anpassad uppgift 

ökar deras förståelse för kritiska begrepp (Slavin 1996:48). 

 

Skinner menade att beteenden kunde förstärkas eller försvagas genom positiv eller negativ 

återkoppling (Säljö 2014:260–261). Y-kort och T-kort inom KL bidrar till att eleverna utvecklar 

samarbetsfärdigheter, som att ge varandra komplimang (Fohlin et al. 2017:136,141).  

Piaget lyfte intelligens som adaptivt. Eleverna anpassar sig och organiserar sig och sina 

reflektioner enligt faktorer i omgivningen (Säljö 2014:278). Inom KL är eleverna i samarbetet 

varandras lärresurser. De olika strukturerna och strategierna inom KL är framtagna för att 

organisera samarbetet mellan eleverna (Fohlin et al. 2017:23,237). Piaget menade att barn 

utvecklas i sociala situationer där de får ny kunskap som kopplas till de förkunskaper barnet 

har (Säljö 2014:278).  Inom KL finner man det positiva ömsesidiga beroendet som kärnan i den 

kooperativa skolkulturen. Eleverna tar ansvar gemensamt samt individuellt i gruppen genom 

att stötta varandra i förståelsen genom samarbete (Fohlin et al. 2017:22–23). Den sociala 

kontakten mellan elever inom KL ses inte som ett störande moment, utan en drivkraft i 

lärandeprocessen. Elevernas sociala behov tillfredsställs genom det kooperativa upplägget och 

eleverna kan enligt Maslows teori nå nivån för självförverkligande (Kagan & Stenlev 2017:14) 

 

Det kooperativa lärandet är starkt knutet till Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att förutsättningen för lärande baseras på en interaktion 

mellan eleven och någon annan individ. Den andra individen är någon som kan hjälpa eleven 

vidare, genom att de gemensamt löser uppgiften. Ett krav i lärandeprocessen är dialogen med 

den andra eleven, vilket ger en utmaning av de nuvarande kunskaperna samt förmågorna 

(Kagan & Stenlev 2017:13). Det kooperativa arbetssättet, menade Vygotskij, inverkar 

främjande på elevers growth, eftersom elever i samma åldersspann oftast befinner sig inom 

varandras proximala utvecklingszoner. Samverkande lärande är en effektiv formell utbildnings-

strategi för överföring av kulturella och sociala erfarenheter. Kooperativ inlärning och dess 

sociala grund är en strategi som hör väl ihop med Vygotskijs teori om mänsklig utveckling 

(Doolittle 1995:24). Utvecklingen av sociala färdigheter är på en mer avancerad nivå i 

kooperativt arbete än i individuellt arbete. Vygotskij menade att kollaborativa aktiviteter gynnar 

individers inlärning genom att funktionerna först formas i relationer mellan individer, det 

Vygotskij kallar för ett kollektiv. Utifrån det utvecklar sedan varje individ de mentala 

funktionerna. Piaget och Vygotskij var överens om att det sociala kunskapsspråket endast kan 

utvecklas i samspel med andra människor. Det sociala kunskapsspråket innefattar till exempel 
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regler, moral samt värderingar (Slavin 1996:48–49). Damon (1984) kombinerar Piagets och 

Vygotskijs perspektiv om samverkan, vilket skulle kunna förklara varför KL kan förbättra 

elevers inlärning, prestationer och resultat. Damon (1984) menar att om elever utsätts för 

otillräckliga resonemang, skulle det i sin tur skulle leda till obalans. För att eleverna skall kunna 

rätta till obalansen, krävs bättre förståelse. Eleverna blir motiverade att få bättre förståelse, 

undvika missförstånd och söka efter bättre lösningar om de får göra ömsesidiga återkopplingar 

samt diskutera. Den sociala interaktionen elever emellan kan även bidra till nya idéer. Elevernas 

erfarenheter av kommunikation kan hjälpa dem i sina sociala processer, vilket i sin tur kan leda 

till lärande och kreativt tänkande (Damon 1984:335 refererad i Tran 2013:7). 

 

Inom KL är processen det väsentliga inte resultatet. Arbetssättet KL fungerar demokratiskt, där 

alla elever har rätt till en åsikt och rätt att uttrycka den åsikten inför sina lyssnande 

klasskamrater. Eleverna tränar på det sättet både verbala och sociala förmågor i KL (Fohlin et 

al. 2017:23,75). Vygotskij ville att undervisningen skulle bestå av sociala aktivitet med mycket 

dialoger, där eleverna var delaktiga i sin utvecklingsprocess. Detta är något som även Dewey 

strävade efter genom att ta avstånd till användningen av envägskommunikation i skolan. Dewey 

menade att det viktigaste instrumentet för lärande är språket. Dewey menade vidare att teori 

och praktik går hand i hand, det går inte att ta till sig kunskap endast genom att läsa om det. 

Lärandet behöver ske i sociala situationer där alla gruppdeltagarna vill göra sitt bästa för att 

främja gruppens arbete och resultat (Liedman 2014:239–24; Hartman et al. 2008:7–19). Inom 

KL ingår de kriterierna som Vygotskij och Dewey nämner. Eleverna skall samarbeta och är 

beroende av varandras kunskaper samt erfarenheter för att kunna lösa uppgifter. Det gör att alla 

eleverna blir delaktiga och tar del av undervisningen på ett aktivt sätt (Fohlin et al. 2017:47–

48). 
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5. Tidigare forskning 
Här kommer tidigare forskning att presenteras med inriktning på elevers studieprestationer samt 

lärares och elevers uppfattningar kring att arbeta kooperativt. Här presenteras även hur 

traditionell undervisning definierats inom forskning vi tagit del av.  

 

5.1 Elevernas studieprestationer  

I studien Statistical Analysis of Cooperative Strategy Compared with Individualistic Strategy- 

An Application Study gjord av Saleh (2011) analyserades de två arbetssätten kooperativt 

lärande och individuellt lärande i general chemistry laboratory (ämnet kemi). Eleverna i 

studien delades in i en kontrollgrupp, där eleverna undervisades genom individuellt lärande och 

en testgrupp, inom vilken eleverna undervisades genom KL. I undersökningen jämfördes 

elevernas studieresultat genom utförda uppgifter och prov. De elever som hade arbetat 

kooperativt fick fylla i en enkät om hur de upplevde arbetssättet. 

  

Yin-Kums (2013) studie, The role of structured cooperative learning groups for enhancing 

Chinese primary students’ reading comprehension, utfördes i klasser som arbetade enligt 

reciprocal teaching (ömsesidig undervisning). Syftet med studien var att jämföra effektiviteten 

och effekten på läsförståelseinlärning hos två grupper inom vilka det kooperativa lärandet 

organiseras olika. Skillnaden mellan de två grupperna inom KL var att den ena gruppen hade 

en tydlig struktur för diskussion och gruppmedlemmarnas roller. Den andra gruppen var inte 

lika styrd. I gruppen med mera struktur hade eleverna tydliga roller och uppgifter i 

diskussionen. Eleverna turades om att vara ledare för diskussionen och då bjuda in de andra att 

delta samt hjälpa dem uttrycka sina idéer. Diskussionen slutfördes med de övriga 

medlemmarnas respons. Denna grupp följde ett arbetsblad i sin diskussion. I den grupp som 

hade friare struktur kunde eleverna uttrycka sina idéer fritt och ingen fungerade som ledare för 

diskussionen. De uppmuntrades dock till att lyssna till varandra och uppmuntra varandra. Även 

elevernas individuella förmåga beaktades i studien genom att särskilja högpresterande elevers 

och lågpresterande elevers resultat.  

 

Resultatet i Salehs (2011) studie visade att den kooperativa inlärningsstrategin är effektivare än 

individuellt lärande. Eleverna i testgruppen presterade betydligt bättre. Observationer visade att 

eleverna i testgruppen var mer motiverade till att prestera bättre än tidigare, eftersom de hade 

möjlighet att diskutera experimentet med sina gruppmedlemmar (Saleh 2011:22). Det som 

resultatet i Yin-Kums (2013) studie visade var att det fanns skillnader i hur lågpresterande 

elever presterade i eftertest beroende på vilken strukturgrupp de tillhörde. De som deltagit i den 

mer strukturerade gruppen visade bättre resultat. Dock visade resultaten att de högpresterande 

eleverna som deltagit i den mer strukturerade gruppen hade sämre resultat än de högpresterande 

eleverna i gruppen med mindre struktur. Salehs (2011) studie har visat att en kooperativ 

inlärningsstrategi är effektivare än en individuell inlärningsstrategi för undervisning i kemi. 

Fördelen med en kooperativ inlärningsstrategi är inte bara undervisningens utformning utan 

också att den skapar och förbättrar elevers motivation, intresse och prestation. Resultatet i studie 

visade att KL var ett effektivt arbetssätt som förbättrade elevernas prestationer, ökade deras 

förmåga att interagera med andra samt gynnade elevernas metakognition (Saleh 2011:19,26). 
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Begreppet metakognition betyder att individen är medveten om sina egna tankar samt att hen 

har en inre röst, vilken kan användas vid behov i tankeprocessen (Westerlund 2017:170–171).  

    

5.2 Lärares och elevers upplevelser av kooperativt lärande 

Undersökningen, Challenges for cooperative learning implementation: reports from 

elementary school teachers av Buchs, Filippou, Pulfrey och Volpé (2017), utfördes med syfte 

att dokumentera förhållandet mellan lärarnas tro på lärande och deras instruktionsstrategier. 

Syftet var även att ifrågasätta eventuella svårigheter lärarna hade erfarit när de hade försökt 

införa KL i sina klassrum. Trots de väletablerade fördelarna med KL, menar artikelns forskare 

att det fortfarande är en utmaning att implementera kooperativ inlärning i undervisningen. 

Resultatet visar att de vanligaste instruktionsstrategierna som används av de deltagande lärarna 

är traditionella strategier. Exempel på traditionella strategier är lärarkontrollerad undervisning, 

kollektiva diskussioner, överföring och individuellt arbete. Användningen av de två sistnämnda 

är särskilt förknippade med lärares uppfattning om att lärandet kommer från att de levererar 

kunskap till eleverna.  

 

Vidare visade resultatet att lärarna inte uppfattade att KL var lätt att genomföra i 

undervisningen. Av de tillfrågade lärarna var det över 40% som introducerar det ibland och 

endast 33% använde det rutinmässigt. Lärarna rapporterade att de hade svårt att koppla KL till 

innehållet i läroplanen. De menade också att det var svårt att hitta tiden som krävdes för att 

använda KL i undervisningen. De hade även svårigheter att utvärdera elevernas kunskaper när 

de använt KL (Buchs et al. 2017:296–299). Däremot uppfattade de sju australiensiska 

mellanstadielärarna som intervjuades i studien Teachers’ reflections of cooperative learning 

(CL): a two-year follow-up, vilken genomfördes av Gillies och Boyle (2011), att deras lektioner 

genom KL hade blivit mer intressanta, vilket resulterade i att eleverna lärde sig mer. Lärarna 

kände sig också mer självsäkra och lärde sig att samarbeta bättre med sina kollegor genom att 

arbeta kooperativt. Det som delvis överensstämmer med den föregående studien var 

tidsplaneringen. Alla de australiensiska lärarna hade noterat att de kooperativa lektionerna 

behövde vara välplanerade och eleverna behövde vara förberedda på att arbeta i grupper. 

Lärarnas egna förväntningar behövde också framgå tydligt för att vinsterna med KL skulle 

framkomma. Alla lärarna hade noterat att KL främjar lagarbete, bygger sammanhållning och 

gynnar interaktion samt ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt lärande (Gillies & Boyle 

2011:63–67, 74). Sammanfattningsvis pekar de här undersökningarna på utmaningar vid 

användning av KL. Genomförandet beror på pedagogiska övertygelser (lärarnas tro på lärandet) 

och pragmatiska hinder såsom tidsåtgång och läroplaner (Buchs et al. 2017:304; Gillies & 

Boyle 2011:63–67). Alla de australiensiska lärarna indikerade att arbetet hade hjälpt dem 

förändra hur de undervisar. De kunde se fördelarna eleverna fick genom att arbeta kooperativt. 

Det i sin tur uppmuntrade lärarna att känna sig mer självsäkra på sin egen roll som lärare. En 

del lärare var dock skeptiska till att det skulle fungera i klasser med elever som hade behov av 

stöd i sitt lärande (Gillies & Boyle 2011:74).  

 

I Baines’, Blatchfords och Websters (2014:15) studie The challenges of implementing group 

work in primary school classrooms and including pupils with special educational needs 

diskuterades erfarenheter och utmaningar lärare ställs inför när de försöker genomföra effektiva 
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grupparbeten i skolan samt hur elever med särskilda utbildningsbehov skall involveras. I 

studien användes två projekt, the SPRinG project (Social Pedagogic Research into Group-work) 

och the MAST project (Making a Statement). Det som framkom i studien var att lärarna 

upplevde svårigheter att inkludera vissa elever med särskilda utbildningsbehov. Lärarna 

menade att deras strategier inte bidrog till att de eleverna fick tillräckligt med erfarenhet av 

samarbetsinriktat lärande. Baines et al. (2015) menar att detta är oroväckande, eftersom elever 

med särskilda undervisningsbehov behöver utveckla sina sociala färdigheter och sina relationer 

till sina klasskamrater. De menar därför att vidare forskning borde undersöka vilka strategier 

det finns för att effektivt kunna involvera elever med särskilda undervisningsbehov i 

samarbetsinriktat lärande. En möjlighet till att utveckla de sociala färdigheterna och 

beteendefärdigheterna, hos elever med särskilda utbildningsbehov, är att regelbundet låta dem 

delta i grupparbeten och samarbetsinriktat lärande. För att involvera och stödja elever med 

särskilda utbildningsbehov behöver lärare tänka strategiskt och främja interaktionen mellan alla 

elever. Lärarna bör inte isolera elever med särskilda behov eller flytta dem mellan olika grupper. 

Även om det i undersökningen framkom att en del av eleverna med särskilda 

undervisningsbehov kunde vara mer krävande som gruppmedlemmar än andra elever, så menar 

forskarna att deras deltagande ändå kan gynna de övriga gruppmedlemmarna. Alla elever 

behöver utveckla färdigheten att kunna arbeta tillsammans med andra, det är något som 

samhället kräver. Medborgare behöver lära sig att vara toleranta mot varandra och uppskatta 

den individuella mångfald som finns i skolan och samhället. För att uppnå det behöver ett 

jämlikt lärande vara den centrala pedagogiska metoden och erbjudas till alla elever (Baines et 

al 2015: 21–27).   

 

I Sahles (2011) studie fick eleverna i testgruppen i samband med att kursen avslutades fylla i 

en enkät om hur de uppfattade arbetet enligt de kooperativa strategierna. Deras svar var positiva 

mot den kooperativa inlärningsstrategin. Av eleverna svarade 90% att de skulle vilja hjälpa, få 

hjälp samt diskutera sina laborationer med sina gruppmedlemmar. Majoriteten av eleverna 

menade att arbete i grupp, i samband med att ett experiment utförs, skulle kunna förbättra deras 

lagarbete (Saleh 2011:19, 26).  

 

5.3 Traditionell undervisning definierad i forskning 
I Lena Boströms (2014) avhandling Lärande & Metod – Lärstilsanpassad undervisning jämfört 

med traditionell undervisning i svensk grammatik påtalar författaren svårigheten att finna en 

vetenskapligt entydig begreppsdefinition för traditionell undervisning. Avsaknaden av en tydlig 

definition leder till att olika individer definierar begreppet olika. Möjligheten att själv precisera 

begreppet finns således. Boström (2014) kopplar begreppet till skolans kollektiva struktur inom 

vilken eleverna samlas i klassrummet med en ledare och studerar samma innehåll, på samma 

sätt under samma tid. Oftast definieras den traditionella undervisningen som kontrast mot andra 

metoder och utgår då från skillnader metoderna emellan menar författaren. Inom området för 

Boströms (2014) avhandling definieras traditionell undervisning som undervisning med 

utgångspunkt i lärobokens innehåll. Eleverna lär sig genom att enskilt studera innehållet, lyssna 

till lärarens genomgång samt genomföra skriftliga övningar samt delta i diskussion. Främst det 

auditiva samt visuella sinnet stimuleras.  
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Boström ser i sin avhandling den traditionella undervisningen genom följande beskrivningar: 

• Undervisningen är lärarcentrerad och läraren leder och kontrollerar arbetet. 

• Utifrån läroboken och lärarens struktur utgår lärandet. 

• Under lärandet stimuleras det auditiva samt det visuella sinnet. Metoderna passar bäst 

till dessa sinnen. 

• Instruktioner ges kollektivt. 

• Disciplin och ansvar är i huvudsak lärarcentrerat. 

• Undervisning och instruktioner tillhandahålls av läraren som även fattar viktiga beslut 

om till exempel tid som avsetts för olika moment. 

• Eleverna utför alltid momenten på samma sätt.  

• Vid korrigering av uppgifter är det läraren som visar på felen. Läraren och läroboken 

tillhandahåller facit för övningar. 

• Det viktigaste är innehållet. 

• Kunskapskontroll sker genom svar på övningar samt prov och förhör. 

• Informationskällor är lärarens kunskap samt läromedlet. 

• Eleverna arbetar i samma klassrum och i samma takt. 

• Individuella stildrag ges inte något större fokus. 

• Eleverna får eventuellt kunskap om studiestrategier.  

Boström (2004) använder för sin forskning The Dunn & Dunn Learning Style Model (Dunn & 

Dunn 2003 citerad i Boström 2004). Modellen är uppbyggd enligt teorin att vi lär oss genom 

våra sinnen: det visuella, det auditiva, det taktila och det kinestetiska (Boström 2004: 15–21).  
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6. Material och metod 
Inledningsvis presenteras metodval och urval. Därpå följer en presentation av de deltagande 

lärarna. Vidare redogör vi för de forskningsetiska principerna och därefter följer genomförande, 

analysmetod samt reliabilitet och validitet.  

 

6.1 Metodval 

Undersökningen består av både kvalitativ metod: observation och intervju, samt kvantitativ 

metod: test. För att undersöka eventuella kunskapsskillnader i ordförståelse och läsförståelse 

mellan eleverna inom TU och eleverna inom KL så genomfördes ett test i årskurs 3. En icke-

deltagande strukturerad observation gjordes också i årskurs 1 samt i årskurs 3, där testet tidigare 

hade genomförts. En icke-deltagande observation betyder att observatören tar del av det som 

sker i den observerade miljön, utan att aktivt delta i det som sker. I observationerna användes 

ett observationsschema. I strukturerade observationer menar Bryman (2011) att utformningen 

av observationsschema är en viktig del av undersökningen och kräver ett tydligt fokus. I det 

använda observationsschemat lades fokus på beteende hos lärare och elever. Kategorierna i 

observationsschemat är baserade på Brymans (2011) kategoriförslag. Utöver observations-

schemats kategorier observerades och dokumenterades, genom en ostrukturerad form av 

observation, faktorer som miljö samt struktur i klassrummet (Bryman 2011:265–267). I de 

deltagande klasserna utfördes även semistrukturerade intervjuer med lärarna. Det gjordes för 

att undersöka hur de i praktiken använder sig av olika inlärningsmetoder i arbetet med ord- 

och/eller läsförståelse. Under intervjuerna ställdes öppna frågor, eftersom det ger respondenten 

möjlighet att svara med egna ord samt ger utrymme för oväntade svar (Bryman 2011:206,244). 

Vi valde att träffa respondenterna personligen i deras arbetsmiljö under intervjuerna. 

 

6.2 Urval 

Studiens syfte var att jämföra två undervisningssätt, för att finna eventuella skillnader, därför 

gjordes ett populationsurval för att kunna svara på frågeställningarna (Bryman 2011:179). 

Studien som utfördes är gjord i årskurs 1 samt årskurs 3. Från årskurs 3 deltog fyra klasser, två 

som arbetar enligt KL samt två som arbetar enligt TU. Från årskurs 1 deltog tre klasser, två som 

arbetar enligt KL samt en klass som arbetar enligt TU. Det var endast en lärare i årskurs 1 som 

undervisade enligt TU som svarade på vår förfrågan om att delta i studien, därav det udda 

antalet. Testet i årskurs 3 gjordes för att se hur de metoder lärarna valt under de första skolåren 

kan ha påverkat elevernas ordförståelse och läsförståelse. Observationerna utfördes i 

årskurserna 1 och 3 för att närmare studera lärarnas tillvägagångssätt samt elevernas arbetssätt. 

Detta urval gjordes för att eventuellt kunna se en progression i arbetssätten genom 

observationerna. De lärare som arbetade inom KL behövde för att delta i studien vara 

fortbildade inom arbetssättet och använda KL kontinuerligt i sin undervisning. Lärare som inte 

använde KL eller någon annan uttalad arbetsmetod kontaktades för observation av TU. Åland 

är litet med just under 30 000 invånare och det finns endast tre skoldistrikt på fasta Åland. Det 

gjorde att det inte behövdes någon specifik efterforskning för att komma i kontakt med lärare 

som passade in i kriterierna för vår studie. Vi hade båda under vår verksamhetsförlagda 

utbildning kommit i kontakt med både traditionell undervisning samt kooperativt lärande. De 
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kontakterna använde vi för att nå ut till flera lärare. Till de lärare som ville veta mer om vår 

studie sändes missiv samt brev till vårdnadshavare.  

 

6.3 Deltagande lärare 

Lärare 1 är behörig lärare för årskurs 1–4 och utbildad i Sverige för 30 år sedan. Lärare 1 har 

varit verksam sedan dess, förutom de 5–6 åren hen var föräldraledig. Hen har kompletterat 

engelska och textilslöjd för att även bli behörig i de ämnena. Lärare 1 arbetar enligt KL i årskurs 

1. 

  

Lärare 2 är behörig lärare i årskurs 1–7 i matematik och de naturorienterade ämnena. Hen har 

arbetat som lärare i 19 år. Lärare 2 har studerat specialpedagogik och saknar endast C-uppsatsen 

för en magisterexamen inom det. Lärare 2 arbetar enligt KL i årskurs 1.  

    

Lärare 3 är behörig klasslärare i årskurs 1–6 med inriktning matematikinlärning, språk och läs- 

och skrivinlärning och hen är utbildad i Sverige. Lärare 3 har arbetat som lärare i elva år. Lärare 

3 arbetar enligt vad vi i denna studie definierar som TU i årskurs 1.  

  

Lärare 4 är behörig grundskollärare för årskurs 1–7 i svenska och de samhällsorienterade 

ämnena. Hen har fortbildat sig inom specialpedagogik samt kemi och fysik. Lärare 4 arbetar 

enligt KL i årskurs 3. 

  

Lärare 5 är utbildad förskollärare. Hen byggde vidare på den utbildningen med svenska och de 

samhällsorienterade ämnena för att bli behörig lärare. Lärare 5 har fortbildat sig i matematik. 

Hen har arbetat som lärare i 16 år. Lärare 5 arbetar enligt KL i årskurs 3.  

 

Lärare 6 är behörig lärare i ämnena svenska och matematik. Hen är utbildad i Gävle. Lärare 6 

har fortbildat sig i engelska och matematik. Hen har arbetat som lärare i 16 eller 17 år. Lärare 

6 arbetar enligt vad vi i denna studie definierar som TU i årskurs 3.  

 

Lärare 7 är behörig klasslärare och utbildad i Vasa, Finland. Hen har arbetat 8 år som lärare. 

Lärare 7 arbetar enligt vad vi i denna studie definierar som TU i årskurs 3.  

 

6.4 Forskningsetiska principer 

Det finns etiska principer att följa vid genomförande av forskning. De grundläggande etiska 

frågorna, som skall beaktas för de personer som deltar i forskningen, är: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Forskaren är skyldig att informera deltagarna om syftet med 

undersökningen, ett så kallat informationskrav, samt informera dem om att deras deltagande är 

frivilligt. De ska även bli informerade om att de har möjlighet att avbryta sitt deltagande 

närsomhelst. Undersökningens moment skall även delges till deltagarna. Ett samtyckeskrav, där 

deltagarna ger sitt godkännande om att delta i studien behövs också för att uppnå de 

forskningsetiska principerna. Om någon av deltagarna i forskningen är minderårig krävs 

tillåtelse av vårdnadshavarna (Bryman 2011:131–132). Vi skickade ut missiv (bilaga 1) till 

lärarna samt ett brev till elevernas vårdnadshavare (bilaga 2) för att tillgodose dessa etiska 

principer. I informationen till lärarna och vårdnadshavarna framkommer syftet med 
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undersökningen, vilka olika moment som ingår samt möjligheten för deltagarna att avbryta sin 

medverkan närsomhelst. För att tillgodose konfidentialitetskravet, vilket innebär att all 

information gällande enskilda personer skall behandlas med största konfidentialitet (Bryman 

2011:132), valde vi att kommunikationen med vårdnadshavarna skulle skötas helt av de 

deltagande lärarna. Samtliga lärare skickade hem brevet till elevernas vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna fyllde i om eleverna tilläts delta samt signerade brevet. Lärarna redovisade, 

utifrån dessa svar, antalet deltagande elever utan att visa elevernas eller vårdnadshavarnas 

namn. Om elever inte lämnat in undertecknat brev eller inte tilläts delta avlägsnades dessa och 

hade annat program medan vi utförde vår studie. Breven med barns och föräldrars namn 

lämnade vi hos lärarna eftersom vi på detta vis kunde bibehålla eleverna som anonyma. 

Eftersom de deltagande eleverna var helt anonyma och inte användes enskilt i forskningen, utan 

endast som grupp tillgodosågs nyttjandekravet (Bryman 2011:132). De deltagande lärarnas 

uppgifter används endast i denna studie och deras identiteter skyddas genom att de benämns 

endast med nummer i texten, till exempel lärare 1. 

 

6.5 Genomförande 

Missiv (bilaga 1) skickades ut till berörda lärare med e-post för att snabbt kunna få ett gensvar. 

Till de lärare som var positiva till att delta i studien sändes blanketter med förfrågan till 

elevernas vårdnadshavare (bilaga 2). Eftersom vi hade tre delmoment i vår undersökning och 

för att de delvis kunde påverka varandra, resonerade vi oss fram till att testet skulle genomföras 

först, sedan observationen och sist intervjun. Detta besluts togs för att vi ansåg att resultaten av 

testerna kunde påverka vad vi skulle fokusera på under den observerade lektionen. Olika 

händelser vi uppfattade under observationen skulle kunna påverka vilka frågor vi ville ställa till 

lärarna, utöver frågeschemat, således var intervjun det sista delmomentet. Under samtliga 

delmoment var vi båda närvarande, ifall det skulle uppstå oklarheter vid observationen samt för 

att kunna stötta varandra med eventuella följdfrågor under intervjuerna. Att vi båda deltog 

ökade reliabiliteten i vår studie. Bryman (2011:273) beskriver interbedömarreliabilitet som 

handlar om i vilken utsträckning olika observatörer är överens om en kodning. Direkt efter våra 

observationstillfällen diskuterade vi våra respektive kodningar för att finna eventuella 

skillnader i tolkningar av beteenden. För att relevanta följdfrågor skulle kunna ställas under 

intervjun ansåg vi att närvaro av oss båda krävdes under intervjun samt även under de tidigare 

momenten i studien. 

6.5.1 Test 

Testet (bilaga 3) eleverna i årskurs 3 utförde var delvis baserat på ett tidigare nationellt prov i 

svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 samt exempeluppgifter för grundskolan. Vi 

valde att använda oss av ett utdrag från ett material som var speciellt utformat för ämnesprovet 

2013, Delprov B: läsa, berättande text – exempel på textunderlag, när vi utformade frågorna 

(Uppsala Universitet u.å). Enligt LukiMat (u.å.d) är det omöjligt att göra ett test för att kunna 

kartlägga elevers ordförråd. I de standardiserade prov och test som finns brukar ord från olika 

sammanhang användas och ord som förekommer i elevernas vardag. De vanliga vardagsorden 

skall vara sådana som förekommer olika mycket, vilket bygger på antagandet att de elever som 

kan de mer ovanliga orden i provet eller testet har ett större ordförråd. I verkligheten används 
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ord i ett ändamålsenligt sammanhang, vilken sällan görs i undervisningen eller i test (LukiMat 

u.å.d). Därför valde vi att i vårt test låta eleverna fylla i saknade ord i en berättelse.  

 

Vid utformningen av testet tog vi till oss av de läsförståelsestrategier som Vasa 

specialpedagogiska center, vid Åbo Akademi i Finland, har använt sig av i projektet Goda 

lässtrategier. Meningen med det projektet var att förbättra strategierna för läsförståelse 

framförallt i årskurserna 3 och 4 (Åman 2017:5). Det finns fyra läsförståelsestrategier: den 

första vill få eleverna att till exempel genom rubriker, bilder eller bildtexter förutspå vad som 

skall hända i texten eller ställa hypoteser om texten. Strategin används innan, under och efter 

läsningen. Ordstrategin vill få eleverna att reda ut oklarheter, nya ord och uttryck under 

läsningen, vilket gör att läsaren läser om ordet, meningen eller stycket för att få ordet i ett 

sammanhang. Frågestrategin används under och efter läsning och vill få läsaren att ställa frågor 

om texten. Det kan vara frågor det finns tydliga svar på i texten, men det kan också vara frågor 

som kräver att läsaren gör inferenser, läser mellan raderna, för att få svar på frågan. 

Sammanfattningsstrategin används efter att läsningen är avslutad och eleverna skall då 

sammanfatta det viktigaste i texten. Strategin är speciellt viktig vid läsning för att lära (Åman 

2017:38–41). Enligt LukiMat (u.å.e) är det viktigt att vid uppföljning av läsförståelse inte endast 

ställa frågor vilka kan besvaras med fakta direkt från texten. Det är något vi har tagit i beaktande 

i vårt test, därav är vissa av frågorna utformade så att eleverna behöver läsa mellan raderna samt 

använda sina tidigare erfarenheter. Texten och bilden vi har valt till testet i läsförståelse och 

ordförståelse ingår också i projektet Goda lässtrategier. Texten är skriven av Katarina von 

Numers-Ekman och det är Margareta Sandin som illustrerat bilden (Åman 2017:24–25).  

 

Inför testet skrev vi ett manus (bilaga 4) för att alla klasser skulle få likvärdiga instruktioner för 

testets utförande. Eleverna fick först uppgift 1 och hade fem minuter på sig att genomföra den. 

När alla elever var klara eller tiden var slut samlades den uppgiften in och resten av testet 

delades ut. Eleverna hade då resterande lektionstid på sig att genomföra testet. De elever som 

var klara före utsatt tid fick göra självständigt arbete som klassläraren föreslog, vilket i de flesta 

klasser var att läsa bänkbok. 

6.5.2 Observation 

En icke deltagande strukturerad observation var det som lämpade sig bäst för vårt syfte med 

observationen. Genom den skulle vi kunna observera och registrera data på ett ändamålsenligt 

sätt. Bryman (2011) beskriver strukturerad observation som en forskningsteknik där det finns 

fasta och uttalade regler för hur observationen skall gå till och hur registreringen av det 

observerade skall göras. Bryman (2011) beskriver den icke-deltagande observationen som en 

observation där observatören iakttar men inte själv deltar i det som sker. Det som utmärker en 

strukturerad observation är att observationen görs med ett visst tidsintervall och att ett 

observationsschema eller kodningsschema ofta används. Vi valde att göra ett observations-

schema (bilaga 5) vilket Bryman (2011) påpekar är ett bra hjälpmedel när observatören vill 

registrera ett visst beteende. I vårt fall ville vi undersöka interaktionen mellan individerna i en 

klass genom att göra en klassrumsobservation. Observationsschemats syfte är att på ett säkert 

och konkret sätt registrera alla deltagarnas beteende, för att ett resultat sedan skall kunna 

sammanställas. Vi tog även del av kategorierna Bryman (2011) presenterar i sin bok och 
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anpassade dem så att det passade vårt syfte och frågeställningar. Vi valde att göra fyra 

tidsintervaller i vårt observationsschema, den första på 15 minuter och de övriga på 10 minuter. 

Orsaken till att vi valde att göra den första intervallen längre, var att det var svårt att uppskatta 

hur lång tid det skulle ta för eleverna att samlas i klassrummet samt komma igång med arbetet 

vi ville observera. Vi hade begärt av de deltagande lärarna att observationen skulle ske under 

ett för eleverna normalt arbete i läsförståelse och/eller ordförståelse i elevernas ordinarie 

klassrum. Detta efterfrågades för att resultaten mellan klasserna skulle vara jämförbara och för 

vår studies tillförlitlighet (Bryman 2011:265–272). 

6.5.3 Intervju 

En semistrukturerad intervju ansåg vi var den som lämpade sig bäst för vår studie. Vid 

användning av den formen kan den som ställer frågorna använda sig av ett frågeschema med 

ett antal frågor. Intervjuaren har även vid en semistrukturerad intervju möjlighet att ställa 

följdfrågor (Bryman 2011:206). Möjligheten till följdfrågor var behövligt i vår studie för att 

kunna förtydliga svaren. Vi valde att göra ett numrerat frågeschema där frågorna ställdes i 

samma ordning till alla respondenter (bilaga 6). Det gjordes för att lättare kunna jämföra 

respondenternas svar med varandra samt för att få reliabilitet i undersökningen. Bryman 

(2011:203–226) menar att frågorna skall formuleras på samma sätt och ställas i samma ordning 

som de är på frågeschemat, alla respondenter skall möta samma “frågestimuli” eftersom 

ordningsföljden kan påverka respondentens svar. De följdfrågor som lades till efter 

observationstillfället och som kunde variera beroende på vad som hade observerats, ställdes 

alltid i slutet av intervjun. Med tillåtelse av respondenten spelades intervjun in, för att 

respondentens svar på de öppna frågorna skulle tolkas korrekt (Bryman 2011:244, 205). Vi 

valde att ställa öppna frågor till de deltagande lärarna för att ge dem möjlighet att svara med 

sina egna ord samt ge möjlighet till aspekter vi inte hade kunde förutspå. Enligt Bryman 

(2011:243–245) är det bra att använda öppna frågor när nya områden eller nya teman undersöks 

som man sedan tidigare inte är insatt i. Frågeschemat skickades inte ut på förhand för att 

respondenternas svar skulle vara spontana. 

 

6.6 Analysmetod 

Här presenteras hur analysen av de olika momenten utfördes och sammanställdes för att få så 

konkreta och jämförbara resultat som möjligt.  Vi hade redan innan undersökningens början 

delvis bestämt hur materialet skulle analyseras vilket förespråkas i Bryman (2011:511). Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att analysmetoden som används eller den man funderar på att 

använda påverkar hela intervjuprocessen, därför är det viktigt att fundera över hur analysen 

skall genomföras innan intervjun förbereds (Kvale & Brinkmann 2009:206). 

6.6.1 Test 

Testet som utfördes i årskurs 3 analyserades delvis utgående från strategierna inom läsförståelse 

och ordförståelse. Testet genererade kvantitativt material. 

 

I bedömningsmatrisen för fråga 1 ”Vad tror du kommer att hända i berättelsen när du ser 

bilden?” färgkodades elevernas svar enligt i vilken omfattning de behärskade strategin att 

förutspå eller ställa hypoteser Åman (2017:10–11). 
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I bedömningsmatrisen för ordförståelseavsnitten i testet, fråga 2 och 4 valdes orden och fraserna 

förresten, skinnslamsa, vedlidret, det är bara att ta för sig, tack på förhand, problem/svårighet 

samt spannmål/sädesslag ut som svåra. Dessa val baserades på LukiMat:s (u.å.d) 

rekommendationer vid val av ord till ordförståelsetest. 

 

Läsförståelsedelen av testet bestod av uppgifterna 3, 5, 6 och 7. I uppgift 3 samt i uppgift 5 fick 

eleverna 1 poäng per rätt svar. Fråga 3e samt fråga 5e klassades som svårare på grund av 

strategin som krävdes för ett korrekt svar. Med stöd i Åmans (2017:11) strategier i läsförståelse 

bedömdes frågeställningarna som krävde att eleven sökte svaret bortom texten som svårare än 

de övriga frågorna. Uppgifterna 6 och 7 utgår från sammanfattningsstrategin (Åman 2017:11). 

 

Testet sista uppgift kombinerar ordförståelse och läsförståelse, vilket krävde att eleverna 

använde både ordstrategin och frågestrategin för att få full poäng. Eleverna fick en poäng per 

ord som var på rätt ställe i den förskrivna texten.  

6.6.2 Observation 

Genom en innehållsanalys, som enligt Bryman (2011:505) beskrivs som sökande efter 

bakomliggande teman, analyserades observationsmaterialet. De regler som bestämts, i det här 

fallet observationsschemat, skall följas konsekvent för att feltolkningar samt forskarens 

personliga värderingar skall minimeras (Bryman 2011:282).  Schemat är indelat i tidsintervall 

på 15 minuter samt 310 minuter. Materialet analyserades genom att likheter samt skillnader i 

hur kluster av händelser fördelade sig mellan de olika observationskategorierna (2011:505). 

6.6.3 Intervju 

Innehållsanalys är en metod som även kan användas vid analys av dokument och texter 

(Bryman 2011:281). De data intervjudeltagarna delade med sig av, analyserades genom 

kodning och kategorisering. Den formen av analys börjar med att forskaren kodar de 

användbara delarna samtidigt som hen läser igenom utskriften (Kvale & Brinkmann 2009:215).  

  

6.7 Reliabilitet och validitet 

Forskningskriteriet reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om huruvida det resultat som 

framkommer av en undersökning skulle bli likadant om undersökningen görs igen. Reliabilitet 

är särskilt intressant inom kvantitativ forskning. Validitet handlar om att bedöma huruvida de 

slutsatser som tagits i en undersökning stämmer och begreppet delas in i mätningsvaliditet, 

intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Med mätningsvaliditet menas att ta reda 

på om det mått på ett begrepp som använts är adekvat. Intern validitet rör frågan om en slutsats 

vars variabler har ett kausalt (orsak/verkan) förhållande till varandra håller. Extern validitet 

handlar om huruvida ett resultat kan generaliseras. Ekologiskt valida resultat får forskaren om 

hen inte ingriper i naturliga miljöer och situationer utan samlar in materialet i den naturliga 

vardagen och miljön (Bryman, 2011:49–51). 

 

Respondentvalidering användes för intervjumaterialet i vår studie. Respondentvalidering görs 

för att sammanställningen av det insamlade materialet skall överensstämma med det som 
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respondenterna förmedlat (Bryman 2011:353). När en respondents intervjumaterial samman-

ställts, enligt de teman som framgått genom innehållsanalys, fick denna tillgång till materialet 

för att kunna ge respons kring överensstämmelse med hens egen uppfattning över det hen 

förmedlat. Respondentvalidering ökar studiens trovärdighet enligt Bryman (2011:354–355). 

 

Genom triangulering eftersträvade vi en ökad tillförlitlighet i studien. Triangulering beskrivs 

av Bryman (2011:354) som användning av fler än en metod eller datakälla. Genom att använda  

observation och intervju fick vi ett djupare material för att besvara vår andra frågeställning. De 

olika metoder vi använde kunde även till viss del anpassas under arbetsprocessen för att fylla 

eventuella luckor i det redan insamlade materialet.  

 

Genom att använda samma test, frågeschema samt observationsschema, framtagna genom 

forskningsbaserad litteratur, har vi strävat efter att förhålla oss objektiva i studien. Genom en 

bred teoretisk bas i arbetets bakgrund knöt vi oss inte till enbart en teoretisk inriktning, vilket 

enligt Bryman (2011:355) är viktigt för att styrka samt konfirmera resultatet.  

 

Med interbedömarreliabilitet menas att de olika observatörernas bedömningar och tolkningar 

överensstämmer med varandra (Bryman 2011:160). Med detta i åtanke valde vi att efter varje 

observation diskutera eventuella skillnader i hur vi gjort noteringar i observationsschemat.  

 

Inom kvantitativ forskning ligger intresset hos forskaren att ta reda på varför ett resultat visar 

på någonting, inte enbart beskriva hur någonting är beskriver Bryman (2011:168). Begreppet 

för detta är kausalitet och består av beroende samt oberoende variabler. En beroende variabel 

är det som skall förklaras och den oberoende variabeln är den variabel som har en kausal 

påverkan på den beroende variabeln. De slutsatser man som forskare drar kring vad som orsakat 

det ena eller det andra grundar sig ofta i sunt förnuft samt teoretiska idéer. När data samlats in 

under ett och samma tillfälle är det svårt att ur kausal synvinkel lita på de slutsatser som 

forskaren kommer fram till (Bryman 2011:168).  

 

Inom kvantitativa undersökningar menar Bryman (2011:168) att forskarna oftast strävar efter 

att kunna generalisera resultatet till andra grupper. Generalisering kan dock inte ske utanför den 

population studien är utför i. Till exempel kan man inte anta att resultatet från en studie i ett 

land stämmer överens med hur det är i ett annat land. Slutsatser ska inte dras utöver den 

population där urvalet togs (Bryman 2011:169). 
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studien enligt årskurs samt metod, KL och TU, följt av 

årskursvis jämförelse och sammanställning. Slutligen ges en övergripande sammanfattning av 

resultatet. För att synliggöra resultatet på ett tydligt sätt används diagram och tabeller.  

 

7.1 Årskurs 1 Kooperativt lärande  

De klasserna inom KL i årskurs 1 var två till antalet och elevernas bänkar var möblerade i par. 

7.1.1 Årskurs 1 Kooperativt lärande observation 

Under observationstillfället höll både lärare 1 och lärare 2 sina lektioner på samma sätt som de 

vanligtvis gör. Det enda undantaget var att de hade utökat materialet med fler ord än vad de 

vanligtvis använder. De förklarade att de gjort det för att ge oss en längre observationssituation. 

Under de observerade lektionerna använde sig båda lärarna av den kooperativa strukturen 

Sortering, i arbetet med ordförståelse. Eleverna hade arbetat enligt denna struktur tidigare och 

behövde av den anledningen ingen längre introduktion av arbetets utförande. Gruppindelningen 

löstes smidigt utan protester av eleverna. Lärare 2 höll en genomgång av Y-kortet eleverna 

tidigare tillverkat kring färdigheten att säga positiva ord till varandra. Eleverna arbetade i 

grupper om tre, en grupp i varje klass blev endast två på grund av frånvarande elever. En elev 

från varje grupp fick hämta ett grönt, ett gult och ett rött papper. I lärare 1:s klass hämtade 

eleverna även samtliga ordlappar innan de började arbetet. Lärare 2 valde att låta eleverna 

arbeta med ett ord i taget och sedan hämta ett nytt av läraren. I sina grupper skulle de sedan 

hjälpa varandra att förstå orden. De ord alla i gruppen kunde betydelse för placerades på det 

gröna pappret. De ord som gruppmedlemmarna inte riktigt kunde förklara, men som de ändå 

hade en aning om vad betydde satte de på det gula pappret. Orden på det röda pappret var ord 

som eleverna inte kunde förklara betydelsen av. Enligt Åmans (2017) läsförståelsestrategier 

använde de båda lärarna sig av ordstrategin. 

 

Det som var övergripande under de två lektionerna vi observerade var att taltiden i klassrummet 

dominerades av eleverna samt att den tid som eleverna diskuterade dominerades av 

strukturerade samtal inom ämnet. I båda klasserna fanns även assistenter anställda för enskilda 

elever. Vi noterade att de observerade lärarna inte i samma utsträckning var närvarande i den 

grupp där assistenten satt. Lärarnas taltid dominerades av frågeställningar riktade till hela 

gruppen samt av återkoppling lärarna gav till eleverna. 

7.1.2 Årskurs 1 Kooperativt lärande intervjuer med lärare 

Vi fann genom vår innehållsanalys gemensamma nyckelord i respondenternas svar. Vi 

fokuserar vår sammanställning kring dessa samt information som är relevant för våra 

frågeställningar, såsom arbetet med ordförståelse och läsförståelse.  
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7.1.2.1 Samarbetsfärdigheter 

Samarbetsfärdigheter återkom respondenterna till vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. 

Lärare 2 lyfte en samarbetsfärdighet redan i introduktionen av lektionen genom ett Y-kort som 

eleverna tidigare varit med och gjort. Denna färdighet utvärderades efter lektionen. Lärare 2 

var nöjd med att utvärderingen hanns med under lektionstiden. Lärare 1 lyfte att hen hade ett 

socialt mål med lektionen, vilket var att kunna samarbeta. På frågan om läraren ansåg sin valda 

metod för lektionen som lätt att koppla till läroplanen, svarade lärare 2 att förmågan att 

samarbeta är lätt att koppla till läroplanen. Lärare 2 lyfte även att elever idag behöver lära sig 

samarbeta, hen upplever att barn träffas mer sällan i verkligheten och leker tillsammans. Det 

leder till att de övar mindre på det sociala samspelet, att komma överens än vad barn gjorde 

tidigare. Lärare 2 ser samarbete som en livskunskap. Lärare 1 anser att alla får ut någonting av 

att samarbeta på ett strukturerat sätt, både lågpresterande och högpresterande elever. Med 

strukturerat menar hen att det finns givna roller och givna mål för eleverna. Lärare 2 hoppas att 

eleverna, genom att arbeta enligt KL, blir mer måna om varandra och varandras lärande. Lärare 

2 har även observerat hur eleverna är mot varandra på rasten. Hen menar att de är mer 

hjälpsamma mot varandra och använder fler positiva ord, eftersom de lär sig att det är viktigt. 

Detta är något lärare 2 har noterat när hen jämfört den nuvarande arbetsmetoden KL med då 

hen tidigare arbetat mer traditionellt.  

7.1.2.2 Repetition 

Lärarna inom KL, i årskurs 1, har strukturerat arbetet så att de har en repetitionsvecka var femte 

vecka. Lärare 1 och lärare 2 berättar att de under den veckan kommer att göra samma 

kooperativa struktur, men de kommer att plocka ut ord från samtliga fyra veckor. Syftet med 

det arbetet är att synliggöra om eleverna lärt sig nya ord. Om inte det varit repetitionsvecka 

kommande vecka kunde de istället återkopplat genom att göra övningen en gång till för att 

repetera förklarar lärare 2. 

7.1.2.3 Ansvar 

Enligt lärare 1 skall eleverna ta ett ansvar för att försöka lära sig, försöka komma ihåg samt 

vara delaktiga. Målet är att de skall inse det själva, men de är ettor ännu och har inte kommit 

dit ännu förklarar lärare 1. Hen gav som exempel en situation från observationstillfället när hen 

tog stickprov på orden och några elever hade svårt att förklara vad ordet betydde, trots att de 

satt det på grönt, vilket betydde att de ansåg sig veta betydelsen. Lärare 2 tar även upp 

åldersperspektivet och menar att hen kan se det som att hen sår ett frö hos dem nu, genom att 

tydliggöra och göra dem medvetna om att de kan påverka hur de lär sig. 

7.1.2.4 Överblick 

Lärare 2 ansåg sig inte haft så god överblick av elevernas arbete eftersom de placerade sig på 

golvet i olika hörn av klassrummet. Hen menade även att valet att dela ut korten ett i taget tog 

tid från hens naturliga rotation mellan grupperna. Tanken bakom valet av material-

administration var att hen då kunde kolla upp var eleverna var i arbetet samt upptäcka om hen 

behöver stötta någon grupp att komma vidare.  
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7.1.2.5 Tid 

Både lärare 1 och lärare 2 upplever att arbetet med KL går smidigt nu när de kan de olika 

strukturerna och de tänker oftast kooperativt i sina lektionsplaneringar. Lärarna gör mycket eget 

kooperativt material, men ser inte det som mer tidskrävande. De skulle oavsett arbetssätt gjort 

det, eftersom de tycker att mycket av materialet i årskurs 1 behöver tillverkas av lärarna. När 

de började arbeta kooperativt var det mer tidskrävande. Lärare 1 ser 45-minuterslektionerna 

som ett hinder, hen menar att de ofta inte hinner bli klara. Samtidigt anser hen att det ligger lite 

hos läraren att släppa det och ta rast och fortsätta nästa lektion. Det behöver inte bli klart på 45 

minuter. Lärare 1 lyfte utvärderingen av den sociala förmågan, som tränats under lektionen, 

som viktig. Dock kan denna del ofta prioriteras bort på grund av den inrutade 45-

minutersstrukturen. 

7.1.2.6 Undervisningsformer 

De lärarna inom KL i årskurs 1 är ense om att även individuellt lärande är viktigt. Eleverna 

orkar inte jobba tillsammans hela tiden. Vi är väldigt olika menar lärare 2, en del av oss har lätt 

att samarbeta, medan andra tycker det är jobbigt att dela med sig av sig själv hela tiden. Därför 

är det individuella lärandet viktigt. Lärare 2 anser att tävlingsinriktat lärande är något vi inte 

skall ägna oss åt. Det skapar press och stress hos barnen vilket hen anser barn har tillräckligt av 

redan. Lärare 1 har märkt att en del barn triggas av tävlandet, men hos de lågpresterande 

eleverna kan tävlingsinriktat lärande vara förödande menar hen.  

 

7.1.2.7 Ordförståelse 

Inom ordförståelse lyfte lärare 1 vikten av att förstå orden för läsförståelsen. Hen ser den 

kooperativa arbetsmetoden som bäst lämpad för att träna ordförståelse. Att lära av varandra och 

berätta för varandra är viktigt anser hen. Att sätta ord i meningar är bästa sättet att formulera 

sig menar hen. Eleverna får en förförståelse för texten om de innan de läser den har arbetat med 

orden. Lärare 2 menar att det alltid är viktigt att utgå från att eleverna inte kan orden, det är 

viktigt att reflektera över det. Vi förstår inte allting, men för att kunna komma vidare behövs 

förståelse och att skapa en medvetenhet kring detta hos barnen är viktigt menar lärare 2. Lärare 

1 har sett en försämring av elevers ordförråd. Hen tror det kan bero på mindre diskussioner i 

hemmen samt att eleverna inte läser i samma omfattning eller samma typ av text nuförtiden. I 

engelska ser hen dock ett förbättrat ordförråd hos eleverna vilket hen kopplar till de digitala 

verktygen eleverna använder på fritiden.   

 

7.1.2.8 Läsförståelse   

Läsförståelse har inte varit det primära ännu eftersom eleverna går i årskurs 1 och det handlat 

om att knäcka läskoden. Det handlar mycket om att väcka ett intresse för läsning menar lärare 

1. För de elever som kommit längre med sin läsning ställer lärarna frågor anpassade till deras 

nivå under läsningen av läsläxan. Det kan vara en faktafråga eller en lite djupare förståelsefråga 

menar lärare 2. Lärare 1 poängterar att det bör finnas ett läsflyt för att eleverna skall kunna ägna 

sig åt läsförståelse. De har dock läxböcker till läsläxan som handlar om läsförståelse och får på 

det sättet in det.  Lärarna läser högt för eleverna några gånger i veckan och eleverna läser 

läsläxan i skolan för varandra samt för läraren. Eleverna har bänkböcker som de läser i korta 
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stunder nu och då berättar lärare 2 och lärare 1. Även på bibliotekstimmen, en gång i veckan, 

läser de.  

 

7.2 Årskurs 1 Traditionell undervisning 

Det var endast en klass i årskurs 1 med TU som deltog i studien. Elevernas bänkar var 

möblerade i grupper om fyra, men under den observerade lektionen var endast halva klassen 

närvarande och då satt eleverna i par. Klassen hade ingen elevassistent.  

7.2.1 Årskurs 1 Traditionell undervisning observation 

Under den observerade lektionen hade eleverna först en gemensam repetition av veckans 

bokstav samt en kort presentation av lektionens olika övningsstationer. Eftersom arbetsrutinen 

var återkommande varje vecka behövdes ingen längre introduktion av upplägget. Vid den 

gemensamma repetitionen satt eleverna i en halvcirkel framför tavlan, varannan pojke och 

varannan flicka. De fick i tur och ordning säga ett ord som innehöll veckans bokstav och läraren 

skrev ordet på tavlan. Eleverna fick sedan enskilt rotera mellan de tre stationerna innan arbetet 

i arbetsböckerna inleddes. Eleverna grupperade sig i par under rotationen mellan stationerna, 

dock utan att intressera sig för den andra elevens arbete. På en av stationerna skulle eleverna 

med fingret forma bokstaven i en låda med sand.  Eleverna skulle på en annan station använda 

appen Molla ABC på lärplattan för att öva på att skriva veckans bokstav. Eleverna använde 

mini-whiteboards på en av stationerna, där de övade på att skriva veckans bokstav. När de hade 

fullföljt arbetet vid samtliga stationer satte de sig vid sina bänkar för att arbeta med veckans 

bokstav i två av sina arbetsböcker. Medan detta arbete fortlöpte satt läraren längst bak i klassen 

och läste läxläxan med en elev i taget. I samband med det användes frågestrategin (Åman 

2017). Det vi konstaterade under observationen var att taltiden dominerades av läraren och 

många av de frågor som ställdes av läraren riktades till enskild elev utan någon större 

betänketid. Vid den gemensamma genomgången gav läraren återkoppling direkt på elevernas 

svar. Vi ett fåtal tillfällen under det enskilda arbetet var det två elever som diskuterade 

innehållet i arbetsuppgiften.  

7.2.2 Årskurs 1 Traditionell undervisning intervju med lärare 

Eftersom det endast var en respondent från TU i årskurs 1 plockades inte specifika nyckelord 

fram, utan det respondenten upprepade eller poängterar som viktigt redovisas i texten nedan.  

7.2.2.1 Självständigt arbete och eget ansvar 

Lärare 3 hade två syften med den observerade lektionen, det ena var lyssna på eleverna för att 

utveckla deras läsförmåga. Det andra syftet var att eleverna skulle öva på veckans bokstav för 

att efterhand lära sig hela alfabetet och veta hur varje bokstav ser ut samt hur den låter, vilket 

också bidrar till elevernas läsförmåga. Det arbetet anser hen är lätt att koppla till läroplanen. 

Hen var väldigt nöjd med att eleverna arbetade så bra självständigt under den observerade 

lektionen. Elevernas eget ansvar för sitt lärande är något hen tycker är mycket viktigt och lärare 

3 menar att eleverna behöver få tänka själva och inte få allting uppspjälkat och uppstrukturerat. 

Men hen säger också att eftersom hen och hens kollega, som arbetar mer strukturerat, har haft 

möjligheten att välja sina elever själva, har de kunnat välja de elever som passar för deras 

respektive sätt att undervisa. Skolan lärare 3 arbetar på har flexibel skolstart, vilket innebär att 
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eleverna när de börjar årskurs 1 på hösten inte har en fast klass utan olika gruppkonstellationer 

prövas tills alla är nöjda. Denna gång var klassammansättningarna klara i slutet på oktober.  

 

Lärare 3 poängterar upprepade gånger att elevernas vilja att lära sig är något hen värdesätter 

högt. Hen vill att eleverna skall tycka att skolgången är rolig och vill att de skall tycka att det 

är roligt att arbeta med de olika uppgifterna. Det är ett av hens mål, att eleverna skall älska att 

gå till skolan och älska sina läxor.  

7.2.2.2 Läromedel 

Hen poängterar också att förmågan att som lärare kunna göra flera saker samtidigt är värdefullt. 

Som till exempel när eleverna skall arbeta självständigt men ändå kan behöva hjälp samtidigt 

som läraren ska lyssna på läsläxan. Under intervjun presenterar lärare 3 de olika läromedlen, så 

som läseböckerna och arbetsböckerna som används i klassens svenskundervisning. Hen tar upp 

fördelar och nackdelar med läromedlen, men säger att hen överlag är nöjd med de olika 

läromedlen samt hur undervisningen i svenska är upplagd. Det finns olika nivåer på böckerna 

vilket gör att de går att anpassa till elevernas förmåga. Det gör att eleverna får en lagom 

utmaning, så att alla kan utvecklas i sin egen takt.  

7.2.2.3 Arbete med ordförståelse och läsförståelse 

Lärare 3 lägger stor vikt vid att ta upp och förklara även enkla ord i arbetet med ordförståelse. 

Framförallt för att hen har en elev i klassen som har svenska som andraspråk, men också för att 

den lågpresterande eleven skall få lite extra hjälp. Lärare 3 hade även veckans ordbild samt ord 

från veckans läsläxa uppsatt på väggen intill klassrumsdörren för att ge eleverna möjlighet att 

se dem varje dag. I arbetet med läsförståelse berättade lärare 3 att hen brukar ställa frågor kring 

texten för att göra återkopplingar, till exempel fråga vad texten handlade om eller vad som 

hände i texten som eleverna sedan får svara på.  

 

Eleverna läser läsläxan högt för läraren en gång i veckan och hen skulle vilja läsa högt för 

eleverna varje dag, men det hinns inte alltid med. Alla eleverna har en bänkbok som de kan läsa 

ur till exempel när läraren har varit rastvakt och blir lite sen till lektionen. 

7.2.2.4 Undervisningsformer 

Lärare 3 vill variera undervisningen, hen vill att de skall kunna arbeta individuellt men också 

att de skall kunna samarbeta. Hen genomför därför olika samarbetslektioner kontinuerligt, där 

social träning ligger i fokus. Under den observerade lektionen uppfattade vi det som att eleverna 

var indelade i par. Lärare 3 menade att de inte var ihop parade, men att hen uppmanar dem till 

att hjälpa varandra. Hen menar att det tävlingsinriktade lärandet framförallt förekommer bland 

de högpresterande eleverna, att det är de som tävlar om vem som har kommit längst till exempel 

i matematikboken. Hen vill inte släcka deras entusiasm och vilja att lära sig, är det någon som 

frågar om de får ta hem och jobba i boken ger hen dem lov. Hen poängterar samtidigt att det är 

en svår balansgång att inte uppmuntra till tävling för mycket utan att släcka deras arbetsvilja. 

Därför försöker hen flika in tävling inom flera aspekter, inte bara vem som kan springa eller 

läsa fortast. Även vem som till exempel kan färglägga flest mandalas under en lektion kan vara 

en tävling. Hen försöker avdramatisera tävling samt andra saker som kan uppfattas som 

annorlunda, som varför vissa elever går till specialläraren.  
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7.3 Jämförelse och sammanställning årskurs 1 

Alla tre lärarna som arbetade i årskurs 1 är överens om att samarbetsfärdigheter och 

socialträning är viktiga förmågor för eleverna att utveckla. Skillnaden mellan klasserna inom 

KL och klasserna inom TU var att i de klasserna som arbetade enligt KL arbetade eleverna 

uttryckligen med de sociala färdigheterna. De hade dem uppsatta som Y-kort på väggen i 

klassrummet. I de klasserna som arbetade enligt KL var arbetet med sociala färdigheter mer 

uttalat i det dagliga arbetet. Eleverna var medvetna om vilken färdighet de fokuserade på och 

färdigheten utvärderades även i slutet av lektionen i en av klasserna. I den traditionella klassen 

lyftes samarbete under särskilda lektioner. Vi noterade även att trots att eleverna i den 

traditionella klassen grupperade sig självmant parvis var det enbart ett fåtal som hjälpte eller 

ens intresserade sig för den andra elevens lärande. Exempelvis kunde eleverna sätta sig med 

varsin whiteboard och träna veckans bokstav bredvid varandra. Den ena eleven svängde 

bokstaven rätt och den andra fel, men de hjälptes inte åt att korrigera varandra. Eleverna 

noterade inte ens detta utan suddade sina bokstäver och gick vidare till nästa uppgift. Den 

kanske största skillnaden var vikten av läromedel i ämnet svenska. Alla tre klasserna använde 

sig av läromedel för att eleverna skulle lära sig läsa och skriva alfabetets bokstäver. Vi 

uppfattade att den klassen som arbetade enligt TU lade större vikt vid läromedlets innehåll och 

gav läromedlet större utrymme än vad klasserna inom KL gjorde. Lärare 2 menar att de utgår 

från vad eleverna skall lära sig och utgående från det planerar de in kooperativa moment som 

passar. 

 

7.4 Årskurs 3 Kooperativt lärande 

De deltagande klasserna var två till antalet och elevernas bänkar var placerade i grupper om 

fyra. En grupp i lärare 4:s klass bestod av fem elever. De två klasserna är inom olika skoldistrikt, 

men följer samma läroplan. Lärare 4:s klass har arbetat kooperativt sedan årskurs 1, medan 

lärare 5:s klass har arbetat kooperativt sedan läsårets början. Båda klasserna hade assistenter, 

men i lärare 5:s klass var den inte närvarande under observationstillfället.  

7.4.1 Årskurs 3 Kooperativt lärande observation 

Under den observerade lektionen i lärare 4:s klass användes flera av de kooperativa strukturerna 

för att vi som observatörer skulle få en bred inblick i det kooperativa arbetssättet. Materialet 

byggde på elevernas läsläxa. Lektionen började med strukturen Sant/Falskt, där läraren 

presenterade tre meningar på tavlan med hjälp av en dokumentkamera. Elevernas uppgift var 

att genom strukturen EPA resonera sig fram till vilken av meningarna som var sann. Läraren 

slumpade vem som skulle få svara genom att dra en elevs namn från en burk. Uppgiften 

upprepades några gånger innan eleverna gick vidare till en version av strukturen Karusellen. 

Läraren visade ett antal ord på tavlan och av dem skulle lärparen välja ett ord som de skrev ner 

en förklaring till på sina mini – whiteboards. Eleverna gick sedan medsols vidare till nästa pars 

plats och försökte lista ut vilket ord som paret hade beskrivit. Rotationen upprepades ett antal 

gånger. Arbetet med orden fortsatte sedan i grupper med strukturen Sortering, där orden skulle 

placeras på grönt, gult eller rött papper beroende på om eleverna kunde ordet eller inte. De ord 

alla elever i gruppen kunde placerades på grönt, om eleverna på ett ungefär visste vad ordet 
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betydde placerades ordet på det gula pappret och på rött om eleverna inte alls kunde förklara 

ordets betydelse. Till denna struktur lade även läraren in en samarbetsfärdighet, att alla skulle 

få tala till punkt. Samarbetsfärdigheten utvärderades sedan med tummen upp, tummen åt sidan 

eller tummen ner, beroende på om eleverna uppfattade att de hade fått tala till punkt eller inte. 

Det som speciellt observerades under denna lektion var att eleverna tog hjälp av varandra om 

det var något de inte förstod. De syntes även på eleverna att de var vana vid lektionsupplägget 

och kom väldigt snabbt igång med arbetet. Även här dominerades taltiden av eleverna och deras 

diskussioner var till mestadels strukturerade och inom ämnet. Läraren använde ordstrategin och 

frågestrategin (Åman 2017). 

 

I lärare 5:s klass arbetade eleverna med läsförståelse under observationstillfället. De fick enskilt 

läsa en kort text som läraren visade på en interaktiv skrivtavla. När alla hade läst ställdes frågor 

kring texten, en fråga i taget visade på den interaktiva skrivtavlan. Strukturen EPA användes 

med modifikation, eleverna arbetade tre och tre samt en grupp var fyra, istället för i par. En av 

eleverna blev utsedd att föra gruppens talan samt även starta diskussionen i gruppen. Den eleven 

var först den som var yngst i gruppen, sen den som var näst äldst och så vidare. Det var läraren 

som delgav hur eleverna skulle välja talare. Läraren gav eleverna tydlig enskild betänketid 

innan diskussionen i gruppen inleddes. Eftersom diskussionen var uppstrukturerad hade varje 

elev lätt att komma till tals. Läraren gick vid varje fråga runt till alla grupper för att lyssna på 

deras resonemang, ställa följdfrågor samt ge återkoppling. Läraren använde ordstrategin, 

sammanfattningsstrategin och frågestrategin (Åman 2017). 

 

Vi noterade att eleverna inom KL i årskurs 3 arbetade strukturerat genom en tydlig 

rollfördelning i arbetet. Eleverna tog övervägande ett ömsesidigt ansvar för lärande i gruppen. 

Taltiden dominerades av eleverna, som använde den för diskussioner inom ämnet. Taltiden hos 

eleverna var strukturerad både enligt lärarens anvisningar, men även eftersom eleverna hade 

lärt sig värdet av ömsesidigt beroende.  Lärarna gav eleverna betänketid vid frågeställningar 

samt lät samtliga elever komma till tals i helklass genom den tydliga rollfördelningen samt 

genom strukturen Slumpa frågan. 

7.4.2 Årskurs 3 Kooperativt lärande intervju med lärare 

Vi fann genom vår innehållsanalys gemensamma nyckelord i respondenternas svar. Vi 

fokuserar vår sammanställning kring dessa samt information som är relevant för våra 

frågeställningar såsom arbetet med ordförståelse och läsförståelse.  

7.4.2.1 Arbete med ordförståelse och läsförståelse 

Det båda lärarna tar upp i arbetet med ordförståelse är vikten av att gå igenom och förklara även 

ord de själva tycker är enkla. I en del fall har eleverna förvånat lärarna genom att inte veta 

betydelsen av de ord som lärarna anser självklara. I läsförståelse arbetar både lärare 4 och lärare 

5 med läsläxa varje vecka och till den arbetar eleverna med olika sorts frågor till texten. Att 

eleverna själva skall våga fråga om det är något de inte förstår kräver en trygg klassrumsmiljö, 

där eleverna vet att ingen fråga är dum. Det främjar lärare 4 genom att inte byta grupperna så 

ofta och hen menar att gruppsammanhållningen och trygghetskänslan även syns ute på 

skolgården. Lärare 5 arbetar med ordjakt under veckan, där eleverna får samla ord som de sedan 
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i slutet av veckan använder i ett spel. Det sporrar eleverna till att reflektera över ord de inte 

kan.   

 

Båda klasserna arbetar veckovis med läsläxa och kring den arbetar de med både läsförståelse 

och ordförståelse. Lärare 4 arbetar med att ställa olika sorters frågor till texten. Eleverna själva 

kan också få skriva frågor till texterna som sedan andra får svara på. Hen anser att klassen 

arbetar mycket med läsförståelse. Lärare 5:s klass har precis läst ut deras läsmaterial och skall 

nu läsa skönlitterära böcker som hen kommer att skriva läsförståelsefrågor till. Eleverna i lärare 

4:s klass får även öva på att ge kamratbedömning i samband med läsläxan. 

 

Lärare 4 har för att inte glömma bort bänkbokstiden gjort en påminnelse om det på tavlan, för 

att försöka få in det varje dag. Klassen har ett projekt på bibliotekstimmarna där eleverna läser 

högt i par ur böcker läraren har valt. Eleverna arbetar sedan med uppgifter kring den lästa texten. 

Lärare 4 nämner även att hen läser veckans läsläxa högt för eleverna varje vecka. Läsläxan läser 

sedan eleverna högt för läraren. Lärare 4 menar att eleverna arbetade mer med att läsa för en 

kompis när det gick i årkurserna 1 och 2. Lärare 5 skulle vilja läsa högt för eleverna varje dag 

ur klassens bok, men säger att när det är mycket på gång så blir högläsningen bortprioriterad. 

Hen lyckas ändå läsa högt för eleverna ett par gånger i veckan. Eleverna läser även högt för 

varandra ur samma bok i smågrupper och efteråt har de gemensam diskussion i klassen om vad 

de har läst. Eleverna arbetar även med parläsning när de har skrivit något. De läser då högt för 

varandra och efteråt kollar de om kompisen har förstått allting. Eleverna arbetar med tystläsning 

på speciella tystläsningsstunder och i samband med läsläxan. Klassen brukar även ha 

temaläsning via biblioteket där de får låna en kapitelbok som de sedan ska presentera för 

klassen.  

7.4.2.2 Undervisningens upplägg 

Båda lärarna tycker att deras val av arbetsmetod är lätt att koppla till läroplanen. Lärare 4 menar 

att framförallt förmågan att samarbeta går enkelt att koppla till läroplanen. Vidare säger hen att 

det måste brytas ner till elevernas nivå och beskriva hur man samarbetar. De tar även hänsyn 

till förmågor eleverna behöver utveckla. Lärare 4 säger att märks det att eleverna avbryter 

varandra ofta eller att de har svårt med turordning, då behöver de få träna på att låta 

klasskamraterna prata till punkt.   

 

För att se om eleverna har nått målet med lektionen erkänner lärare 4 att det är något hen är lite 

sämre på. Hen syftar då till att det ofta är utvärderingen av lektionen som inte hinns med. Lärare 

4 menar dock att eftersom klassen är med hen de flesta lektionerna går utvärderingen alltid att 

göra i början av följande lektion. Vidare säger lärare 4 att en del elever vill ha prov på vissa 

saker men hen menar att det kan lösas på många andra sätt för att se vad de uppnår. Lärare 5 

menar att en sådan lektion, som den observerade, där eleverna endast diskuterar gör det svårt 

att se om alla elever har nått målet. Hen säger att det blir tydligare när eleverna skriver ner sina 

egna tankar innan diskussionen. För att få en uppfattning om elevernas kunskaper i en sådan 

situation gäller det för läraren att flyta runt för att hinna med alla samt läsa av alla samtidig. 

Hen menar att det krävs stort fokus från läraren, men tror ändå att hen har en god uppfattning 

om vilka elever som uppfyller målet med lektionen.   
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Det läraren 4 var speciellt nöjd med under lektionen var att eleverna nuförtiden frågar varandra 

mycket mera än tidigare, när hen själv fick springa mellan grupperna och förklara uppgiften 

igen. Det hen var lite missnöjd med under den observerade lektionen var att den eleven som 

hade varit borta inte hade hunnit ta del av texten. Läraren menade att hen eventuellt borde ha 

gett eleven möjlighet att läsa texten innan arbetet startade. Det som lärare 5 hade ändrat inför 

observationstillfället vara att hen valde att eleverna endast skulle fundera på sitt individuella 

svar, inte skriva ner det som de annars brukar göra. Förändringen gjorde lärare 5 för att spara 

tid. Det läraren var speciellt nöjd med under lektionen var att alla var delaktiga.  

7.4.2.3 Eget ansvar 

Lärare 4 säger att förmågan till eget ansvar varierar mellan eleverna, en del är bra på det medan 

andra behöver hjälp med att ta eget ansvar. Lärare 5 arbetar ganska mycket med elevernas eget 

ansvar och försöker synliggöra elevernas egna lärande. Hen poängterar att lärare bara kan driva 

elevernas lärande framåt till en viss del, att det sist och slutligen handlar om elevernas egen 

vilja.   

7.4.2.4 Undervisningsmetoder 

Framförallt vid samarbetssituationer menar lärarna att både de lågpresterande och de hög-

presterande elevernas utveckling gynnas. Eleverna lär av varandra och lärare 4 poängterar att 

vuxna ibland krånglar till saker när de skall förklara något och att det då är fördelaktigt när 

elever förklarar för varandra. Lärare 5 som inte har arbetat samarbetsinriktat, kooperativt, så 

länge är imponerad över resultaten som kommer av att eleverna driver varandra framåt. Hen 

jämför med de traditionella grupparbetena och menar att nu med en mer uppstrukturerad form 

av grupparbete når eleverna väldigt fina resultat. Lärare 4 ser ingen vinning i att arbeta 

tävlingsinriktat eller individuellt eftersom det vid tävlingsinriktat lärande kan bli hårda nedslag 

för de som saknar kunskap kring uppgiften. Vid individuellt lärande menar hen att det inte finns 

någon att fråga eller diskutera med om eleven kör fast med uppgiften. Samtidigt påpekar hen 

att eleverna inte orkar samarbeta hela skoldagen utan eleverna behöver andra individuella 

uppgifter också. Tävlingsinriktat lärande kan hen dock tänka sig använda, förutsatt att det är en 

yttre fiende som används. Till exempel kan man använda tidigare elevers prestationer som 

eleverna kan tävla mot. Hen ser mest vinning i att arbeta samarbetsinriktat, där eleverna får 

diskutera eller arbeta tillsammans med en kompis. Lärare 5 tycker att det tävlingsinriktade finns 

där även fast hen inte uppmuntrar till det, eleverna jämför sig ändå med varandra. Hen säger att 

det kommer fram tydligast till exempel vid tabelltest som görs på tid. Lärare 5 resonerar på 

liknande sätt som lärare 4, att det är negativt för de elever som har det tufft med materialet. Men 

hen menar att för de elever som ligger långt fram, kan det vara en positiv stress och press som 

gör att eleverna utmanar sig själva. Hen kopplar individuellt lärande till att en elev får arbeta 

en till en med en vuxen, vilket hen menar ger väldigt goda resultat.   

 

7.5 Årskurs 3 traditionell undervisning 

De deltagande klasserna var två till antalet. Elevernas bänkar var möblerade i par med ansiktet 

riktat mot tavlan. Dessa klasser hade inte en assistent närvarande under observationstillfället. 

Dock fanns en lärarstuderande med i lärare 7:s klass. 
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7.5.1 Årskurs 3 traditionell undervisning observation 

Lärare 6 hade för vår skull tidigarelagt en uppgift som veckovis var återkommande för eleverna. 

Klassen skulle gå igenom veckans läsläxa samt orden till den, vilket vanligtvis gjordes på 

måndagar, men blev nu istället på en onsdag. Läraren läste högt veckans kapitel i läsläxan, 

medan eleverna följde med i sina egna böcker. När läsningen avslutades fick eleverna genom 

handuppräckning fråga om det var något ord eller uttryck de inte förstod. Därefter tog läraren 

upp några svårare ord och uttryck ur lärarhandledningen, som eleverna genom 

handuppräckning fick förklara. Lektionen avslutades med högläsning ur klassens kapitelbok. 

Det som framkom under observationen var att det endast var de elever som markerade genom 

handuppräckning att de kunde svaret som fick taltid. Läraren använde strategierna förutspå, 

ordstrategin och frågestrategin (Åman 2017). 

 

Lärare 7 hade senarelagt lektionen en dag för att vi skulle komma. Lektionen började med en 

lärarledd genomgång med frågor till veckans läsläxa samt en genomgång av uppgifterna i 

arbetsboken. Eleverna fick sedan självständigt arbeta med uppgifterna och räcka upp handen 

om de behövde hjälp. Under tiden de arbetade gick läraren runt för att se hur eleverna lyckades 

med arbetet och stöttade vid behov. När eleverna var klara i arbetsboken fick de läsa tyst i sin 

bänkbok. Två elever hade varit frånvarande tidigare i veckan så de gick ut från klassen för att 

läsa igenom veckans läsläxa. Den dialog som dominerade under lektionen var mellan lärare och 

enskild elev, där eleven ställde en fråga gällande någon av uppgifterna i arbetsboken. Flertalet 

elever blev att stanna upp i arbetet samtidigt medan de väntade på att få hjälp med någon 

uppgift. Läraren använde frågestrategin och sammanfattningsstrategin (Åman 2017). 

7.5.2 Årskurs 3 traditionell undervisning intervju 

Vi fann genom vår innehållsanalys gemensamma nyckelord i respondenternas svar. Vi 

fokuserar vår sammanställning kring dessa samt information som är relevant för våra 

frågeställningar såsom arbetet med ordförståelse och läsförståelse.  

7.5.2.1 Undervisningens upplägg 

Båda lärarna anser att deras val av arbetsmetod går att koppla till läroplanen. Lärare 6 säger att 

hen beaktar vilka förmågor eleverna ska lära sig genom att kontinuerligt följer upp det som står 

i läroplanen. För att se till att de får med allting som det står att eleverna ska lära sig under de 

tidiga skolåren. De observerade lektionerna i de båda klasserna var enligt lärarna typiska 

lektioner. Lärare 6 säger att eleverna eventuellt var lite piggare eftersom lektionen var flyttad 

från måndag morgon. Hen sa att det i stort sett var samma personer som brukar svara som gjorde 

det under den observerade lektionen. Lärare 7 är av samma åsikt, hen menade på att hen var 

avslappnad och att eleverna kom igång med arbetet utan att någon ”kärvade ihop”. Hen menade 

också på att det flöt på bra trots att några elever hade varit borta och därför fick gå ut och läsa 

veckans läsläxa, som de hade missat. Lärare 6 hade förberett sig och streckat under i 

lärarhandledningen vilka av orden till kapitlet hen skulle fråga eleverna om. Hen anser att det 

ofta är ganska många ord och uttryck i lärarhandledningen och att det var bättre att göra så, att 

välja ut på förhand vilka hen skulle ta upp på lektionen. Det gjorde att det inte tog så lång tid 

att se vilka ord kan de och vilka kan de inte. Det lärare 6 skulle ha velat förändra under lektionen 

var att skriva på tavlan för att göra det ännu tydligare för eleverna. Även fast de har böckerna 
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framför sig så är det inte alla elever som hänger med i texten. Lärare 7 kanske skulle ha velat 

haft lite mer diskussion under lektionen för att vi skulle få se mera samspel mellan eleverna.  

 

7.5.2.2 Undervisningsmetoder 

Lärare 7 ser positivt på samarbetsinriktat lärande och brukar låta klassen läsa läsläxan i par. 

Genom att paren byts ofta lär sig alla elever att jobba med alla, något som lärare 7 tycker att är 

viktigt. Hen menar dock att det kan bli så när de arbetar tillsammans att de svagare eleverna 

bara skriver av och bara hänger på. Lärare 6 lyfter att hen ser ett problem med samarbetsinriktat 

lärande i sin klass eftersom flera av eleverna behöver arbeta i lugn miljö. Hen ser inte heller de 

tillgängliga undervisningslokalerna som passande för denna typ av undervisning. Lärare 6 är 

dock medveten om att det finns fördelar som forskningen visar på inom samarbetsinriktat 

lärande.  

 

Båda lärarna inom den traditionella undervisningen ansåg att de kunde använda sig av det 

tävlingsinriktade lärandet. Lärare 6 menar att till exempel inom tabellförhör kan eleverna tävla 

mot sig själv. Hen säger även att hens klass varit nästan för tävlingsinriktad tidigare, men det 

har blivit bättre nu. Lärare 7 menar att det tävlingsinriktade lärandet kan sporra eleverna att nå 

ett snäpp högre och även hen menar att det är sig själv de i så fall tävlar mot. Dock har lärare 7 

märkt att eleverna gärna jämför betyg och provresultat med varandra trots att de i klassen 

diskuterat detta. 

 

När det kommer till individuellt lärande svarar lärare 6 att det främst är det som de ägnar sig åt 

i hens klass när de arbetar i något av läromedlen. Som fördel med det individuella lärandet ser 

lärare 6 att hen har lättare att veta vad eleven gjort för egen maskin. Lärare 6 poängterar dock 

att hen gärna skulle vilja blanda förstås. Lärare 7 ser individanpassning som individuellt lärande 

och ser de åtgärder hen gör för att anpassa undervisningen för elevers individuella behov som 

individuellt lärande. Hen tycker det är viktigt att få med alla och anser därför att alla inte 

behöver göra allting, men det är viktigt ändå att få med alla bitar.  

7.5.2.3 Läromedel 

Lärare 7 beskriver läromedlet i svenska som nivåanpassat och som hen upplever som ett 

övergripande material. Läromedlet tar upp läsförståelse, ordförståelse och grammatik berättar 

lärare 7. Läromedlet ställer läsförståelsefrågor i arbetsboken. Dessa frågor kan eleverna inte 

alltid hitta svaren till direkt i texten, de behöver fundera lite vilket lärare 7 lyfter som bra med 

läromedlet. Lärare 6 förbereder alltid lektionerna genom att läsa lärarhandledningen till 

läromedlet, hen arbetar med samma läromedel som lärare 7. Hen menar att man bestämmer 

själv vad man vill använda och man behöver till exempel inte ställa alla frågor som föreslås i 

handledningen. Hen brukar oftast planera så att eleverna får arbeta med läsförståelsedelen i 

arbetsboken i nära anslutning till att de läst texten i klassen, det är lättare för eleverna att kunna 

svara då eftersom textavsnittet är färskt i minnet. Lärare 7 berättar att hen tidigare gått igenom 

läsförståelsefrågorna i arbetsboken i helklass, men nu när de går i årskurs 3 kan de arbeta mer 

självständigt i arbetsboken. Lärare 7 ser det som en positiv utveckling att eleverna numera 

självständigt arbetar i sina arbetsböcker. Lärare 7 anser även läromedlen som något som 

tydliggör lektionens syfte för eleverna. Genom att arbeta i läsförståelsebok förstår de att 
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lektionens syfte är läsförståelse. Hen synliggör även sina förväntningar genom att uppmuntra 

eleverna att inte lämna tomt på uppgifter i arbetsboken. Hen påpekar även att hens elever inte 

behöver göra klart allt. Hen kan ibland visa för eleven att bara du gör denna sida klart är det 

bra. Lärare 6 berättar att hen inte rättar så mycket under lektionens gång längre. Istället samlar 

hen upp arbetsböckerna ibland för att se till exempel hurdana meningar eleverna skrivit. Bland 

annat på detta vis menar lärare 6 att hen kan se om eleverna når målen hen satt upp. 

7.5.2.4 Arbete med läsförståelse 

Båda klasserna inleder dagen med tyst läsning av bänkbok. Lärare 6 är tveksam till vad det ger 

eleverna men menar att eleverna i alla fall kommer ner i ett lugn. Eleverna i lärare 6:s klass tar 

också fram bänkboken och läser, till exempel om de är klara med sina uppgifter innan lektionen 

är slut. Båda lärarna läser även högt för sina elever, lärare 6 varje dag och lärare 7 ett par till tre 

gånger per vecka. Lärare 7 har läst att forskningen visar att barn läser mindre överlag idag. Hen 

känner dock att hen arbetat för kort tid för att yttra sig om förändringar inom undervisningen i 

läsförståelse. Men hen ser möjligheter att utveckla sin undervisning genom att variera 

arbetsmetoder, till exempel ta in mera digitala inslag. För tillfället har hen ett bra material kring 

läsförståelse i vilket grunderna finns. Lärare 6 som arbetat längre märker av en annan förståelse 

kring vikten av god läsförståelse, att det kan vara avgörande menar hen. Lärare 6 berättar att 

hen ofta läser om detta i pedagogiska tidskrifter på nätet. Hen har även utbildat sig i Svenska 

som andraspråk och tar upp de svårigheter som uppstår när ett ord har flera betydelser. Eleverna 

säger att de förstår alla orden, men egentligen säger meningen en helt annan sak för dem, 

eftersom de tror ett ord betyder något annat än det gör i det sammanhanget. 

7.5.2.5 Arbete med ordförståelse  

Lärare 6 berättar att hen har ett stort intresse för ord, vilket genomsyrar det mesta hen gör, vilket 

hen tror eleverna ibland upplever som lite tjatigt. Hen lägger stor vikt vid ordförståelsen, för 

det är viktigt att förstå världen förklarar hen. Det finns många bottnar som kan missas om 

individen inte förstår menar lärare 6. Lärare 7 berättar att hen använder ett mycket bra material 

i ordförståelse i vilket eleverna arbetar självständigt. Även vid läsläxan arbetar de med 

ordförståelse. Hen tycker ordförståelse är viktigt för att eleverna skall utveckla språket för 

framtiden.  

 

7.6 Test i årskurs 3 
Här presenteras testresultatet i diagram, tabeller samt i löpande text. Diagrammen och tabellerna 

visar andelen korrekta svar. Eleverna hade fem minuter till sitt förfogande för testets första del. 

I genomsnitt tog det eleverna 19 minuter att genomföra den andra delen av testet.  
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Figur 2 och figur 3 visar uppgift 1 i vilken eleverna genom läsförståelsestrategier skulle tolka 

bilden. Frågan som ställdes i uppgift 1 var: Vad tror du kommer att hända i berättelsen när du 

ser bilden? 

 

Tabell 1 visar uppgift 2 som handlade om ordförståelse. Eleverna skulle med hjälp av svars-

alternativ hitta synonym eller förklaring till ord och uttryck. Orden och uttrycken: Förresten, 

Skinnslamsa, Vedlider, Det är bara att ta för sig samt Tack på förhand klassas som svåra.  

 

Tabell 1: Uppgift 2 

 Kooperativt lärande Traditionell undervisning 

Mjölktänder 96% 85% 

Dingla 91% 94% 

Förresten 61% 73% 

Skinnslamsa 74% 91% 

Vedlidret 65% 67% 

Fruktkött 74% 73% 

Det är bara att ta för sig 78% 94% 

Tack på förhand 52% 85% 

Förvara 87% 79% 

 

Figur 1: Kooperativt lärande                     Figur 3: Traditionell undervisning  

 
De färgkodade svarsalternativen visas i procent i cirkeldiagrammen. 

Ljusblå: Ej svarat 

Blå: Eleven har beskrivit vad som har hänt 

Grå: Eleven förutspår vad som kommer att hända 

Gul: Eleven nämner 1–2 saker som figurerar i bilden 

Orange: Eleven nämner tre eller flera saker som förekommer i bilden 
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Tabell 2 visar uppgift 3 som handlade om läsförståelse. Eleverna skulle genom att använda 

olika läsförståelsestrategier svara på frågor gällande texten. Denna uppgift hade svarsalternativ. 

Fråga e klassas som svår.  

 

Tabell 2: Uppgift 3 

 a b c d e 

Kooperativt 

lärande 

96% 87% 83% 91% 61% 

Traditionell 

undervisning 

91% 88% 70% 94% 73% 

 

a) Vad hade Anton tappat? 

b) Vad har äpplena för färg som växer i Antons trädgård? 

c) Vad har Anton kvar? 

d) Vad berättar Micke att händer om man sätter tanden i ett glas Coca-Cola? 

e) Varför frågar Anton om tandfén gillar äpplen? 

 

Tabell 3 visar uppgift 4 som handlade om ordförståelse. Eleverna skulle dra streck till ordets 

synonym. Orden problem-svårighet och spannmål-sädesslag klassas som svåra.  

 
Tabell 3: Uppgift 4 

 Tappa- 

Förlora 

Sönder-

Trasigt 

Problem-

Svårighet 

Spannmål-

Sädesslag 

Samtal-

Diskussion 

Blockera-

Hindra 

Kooperativt 

lärande 

70% 87% 67% 52% 78% 65% 

Traditionell 

undervisning 

91% 94% 79% 82% 94% 88% 
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Tabell 4 visar uppgift 5 som handlade om läsförståelse. Eleverna skulle genom att använda 

olika läsförståelsestrategier svara på frågor gällande texten. Eleverna formulerade sina egna 

svar. Fråga e klassas som svår. 

 
Tabell 4: Uppgift 5 

 a b c d e 

Kooperativt 

lärande 

48% 87% 39% 61% 26% 

Traditionell 

undervisning 

64% 94% 61% 58% 34% 

 

a) Hur lossnade Antons tand?  

b) Hur tror du det kändes i Antons mun när tanden lossnade? 

c) Varför skrev Anton brev till tandfén? 

d) Vad tror du att det är för årstid i berättelsen? 

e) Vad tror du har hänt när Anton vaknar på morgonen? 

 

Uppgift 6 i testet bestod av fyra meningar ur texten Tandproblem vilken är skriven Katarina 

von Numers-Ekman (Åman 2017:24–25). Eleverna skulle numrera meningarna så att de kom i 

rätt ordning. Denna uppgift klarade 52% av eleverna i de klasser som arbetade enligt KL och 

70% av eleverna inom TU. I uppgift 7 ombads eleverna återberätta med egna ord vad texten 

handlade om. Genom den bedömningsmall vi skapat utifrån textens nyckelord kom eleverna 

inom det kooperativa lärandet upp till medeltalet 0,96 poäng och eleverna inom TU 1,70 poäng 

i medeltal av fyra möjliga poäng. Även i testets sista uppgift, i vilken eleverna placerade in 

givna ord på rätt plats i texten, klarade eleverna inom TU sig bättre med 7,3 poäng i medeltal 

följt av de kooperativa eleverna med 6 poäng.  

 

Testets andra del genomfördes i genomsnitt på 19 minuter. Lärare 4:s klass genomförde testet 

i genomsnitt på 16 minuter jämfört med lärare 5:s klass där testet genomfördes i genomsnitt på 

23 minuter. Vilket gjorde att genomsnittiden för de klasserna som arbetade enligt KL var 20 

minuter. Flera elever i lärare 4:s klass valde att inte fullfölja testet. Lärare 6: klass och lärare 

7:s klass genomförde testet i genomsnitt på 19 minuter. 

 

7.7 Jämförelse och sammanställning årskurs 3 

En av de stora skillnaderna i de deltagande klasserna var hur talutrymmet under lektionerna 

fördelades. I klasserna som arbetade enligt KL var det eleverna som dominerade taltiden medan 

i de klasserna som arbetade enligt TU dominerades taltiden av lärarna. Det var också märkbart 

att taltiden mellan eleverna varierade. I de klasserna som arbetade enligt TU diskuterade 

eleverna inte uppgiften eller arbetet sinsemellan som i de klasserna som arbetade inom KL. I 

klasserna som arbetade enligt TU var det inte alla som kom till tals under lektionen, medan alla 

eleverna inom KL kom till tals i de mindre grupperna samt flera gånger i helklass. Eleverna i 

KL utvärderade arbetet med tummen upp, tummen ner eller tummen åt sidan. De klasserna 

inom TU som vi observerade utvärderade inte arbetet. Under intervjuerna framkom att samtliga 
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lärare var överens om att ett varierande arbetssätt är att föredra, men lärarna inom KL använde 

mer uttryckligen fler arbetssätt. Under samtliga observerade lektioner användes läromedel, men 

i olika hög grad. Inom KL togs material från läromedel för att sedan användas som underlag i 

de strukturerade diskussionerna. I den ena klassen som arbetade enligt TU läste läraren samt 

ställde frågor från läromedlet och eleverna fick enskilt svara på frågorna. I den andra klassen 

som arbetade enligt TU arbetade eleverna enskilt i läromedlet. Lärarna inom TU lyfte ofta 

läromedlen under intervjuerna. De var mycket positiva till sina läromedel. Testet visade på 

större kunskaper inom läsförståelse och ordförståelse hos eleverna i de klasserna som arbetade 

enligt TU.   

 

7.8 Sammanställning 

Nedan sammanfattas resultatet först enligt arbetsmetod och därefter görs en gemensam 

sammanfattning av studiens resultat. Den gemensamma sammanfattningen är strukturerad 

enligt undersökningsmetoderna. 

7.8.1 De kooperativa klasserna 

I de klasser som arbetade enligt KL, som deltagit i vår studie, värdesattes och synliggjordes 

samtliga elevernas reflektioner. Alla elever kom till tals samt engagerade sig i arbetet. Eleverna 

lyssnade aktivt till varandra samt hjälpte varandra i lärandet. Lärarna i de klasserna som 

arbetade inom KL såg valet av arbetsmetod som en vinning för både lågpresterande samt 

högpresterande elever. De sociala färdigheter eleverna tränar genom att arbeta kooperativt i 

skolan beskrevs av lärarna som viktiga färdigheter i livet. Testresultatet visade ett sämre resultat 

i de klasser som arbetade enligt KL förutom i första frågan där skillnaden var obetydlig. En 

progression i arbetssättet kunde observeras mellan årskurs 1 och årskurs 3. I den högre klassen 

var eleverna mer vana vid arbetssättet och kunde utan problem använda flera strukturer under 

en och samma lektion. I den årskursen kunde eleverna även använda sig av T- och Y-korten i 

högre grad. Alla lärarna använde sig av någon av Åmans (2017) läsförståelsestrategier.  

7.8.2 De traditionella klasserna 

Det som var genomgående för alla de klasserna som arbetade inom TU var hur lärarna 

återkopplade sitt arbete med ordförståelse och läsförståelse till de läromedel som användes i 

undervisningen. Lärarna var positiva till och diskuterade gärna läromedel under intervjuerna. 

Under lektions-tiden observerade vi att taltiden dominerades av lärarna samt att eleverna nästan 

utan undantag vände sig till läraren vid oklarheter. Testresultatet visade ett bättre resultat i de 

klasserna som arbetade inom TU. Samtliga lärare använde sig av någon av Åmans (2017) 

läsförståelsestrategier.  

7.8.3 Sammanfattning av studiens resultat 

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av studiens resultat att presenteras i den ordnings-

följd studien är genomförd. Även paralleller till tidigare nämnd litteratur kommer att göras i 

detta avsnitt. 
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7.8.3.1 Test 

Sammanfattningsvis presterade de klasserna som arbetade enligt TU bättre än klasserna som 

arbetade enligt KL i testet som genomfördes i årskurs 3. Eleverna inom TU klarade de svåra 

orden och fraserna bättre än de kooperativa eleverna. De största skillnaderna på de svåra orden 

och fraserna uppenbarade sig på orden spannmål/sädesslag samt frasen Tack på förhand. På 

orden var skillnaden 30%, medan skillnaden på frasen var 33%. Den minsta skillnaden på de 

svåra orden och fraserna, var ordet vedlidret där skillnaden endast var 2%. 

7.8.3.2 Observation 

Arbetssätten under de observerade lektionerna stämde överens med hur traditionell skolkultur 

respektive kooperativ skolkultur definieras i denna studie. Eleverna inom TU markerade genom 

handuppräckning att de ville svara, vilket enligt Fohlin et al. (2017:20–21) beskrivs inom den 

traditionella skolkulturen. Det som också överensstämmer med litteraturen är att 

undervisningen till stor del bestod av envägskommunikation från lärare till elev (Dahle 

1998:33). Undervisningen i de klasserna som arbetade enligt TU baserades överlag på olika 

läromedel vilket också är typiskt för den traditionella undervisningen enligt Fohlin et al. 

(2017:20–21). Till skillnad från observationerna i de klasserna som arbetade enligt KL där 

läromedlen också användes, men där bara till en viss del och endast som en introduktion till de 

olika strukturerna. Det som observerades och som överensstämde med den kooperativa 

skolkulturen var det positiva ömsesidiga beroendet (Putnam 2010:17). Det var något som var 

tydligt i alla de klasserna som arbetade enligt KL.  Det fanns inte några märkbara skillnader i 

hur lärarna i de båda undersöknings-grupperna använde sig av Åmans (2017) 

läsförståelsestrategier, vilka användes av samtliga lärare.   

7.8.3.3 Intervju 

Alla deltagande lärarna var överens om att samarbetsfärdigheter hos elever är viktigt och att de 

måste få öva på sådana situationer i skolan. Skillnaden är att eleverna i de klasserna som arbetar 

enligt KL dagligen arbetade tillsammans med någon uppgift medan klasserna inom TU gjorde 

det någon gång i veckan. Flera av lärarna, framförallt de som hade arbetat en längre tid, ansåg 

att arbete med läsförståelse har fått större betydelse nu än tidigare. De menar att nu är skolan 

mer medveten om vikten av att arbeta medvetet med läsförståelse. Lärarna poängterade även 

att det är viktigt att ta upp, för dem, enkla ord. Eftersom de har konstaterat att eleverna inte 

alltid kan dessa ord. Enligt LukiMat (u.å.d) är det viktigt för elevernas utveckling av ordförrådet 

att få lyssna till högläsning, vilket alla lärarna i studien försökte med minst ett par gånger i 

veckan.   

 

Alla lärare som arbetar kooperativt tyckte att det är lätt att koppla arbetsmetoden till den 

åländska läroplanen. De ansåg även att alla elever, oavsett om de är lågpresterande eller 

högpresterande, gynnas av KL. De poängterar dock att undervisningen behöver varieras, för 

eleverna orkar inte samarbeta hela tiden. Även de lärare som arbetar inom TU tycker att 

arbetsmetoden lätt går att koppla till den åländska läroplanen. Alla lärarna i studien var överens 

om att tävlingsinriktat lärande gynnar väldigt få elever och då oftast de högpresterande. De 

menar också att de som lärare inte ska uppmuntra eleverna till tävling, eftersom eleverna ändå 

jämför sig och tävlar med varandra.  
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8. Diskussion  
Diskussionen inleds med en jämförelse mellan studiens resultat och de, för arbetet, aktuella 

skolkulturerna.  Därpå följer en liknande jämförelse mellan arbetets teoretiska bakgrund och 

studiens resultat. Vidare diskuteras kopplingar mellan tidigare forskning och våra resultat. 

Därefter diskuteras studiens metoder följt av studiens slutsats samt ett slutord. Denna del 

avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av vår studie kommer i detta avsnitt att kopplas till den teori och forskning som 

presenterats tidigare i arbetet. 

8.1.1 Resultatet diskuterat utifrån skolkulturerna 

Inom TU talade sig lärarna varma för de nivåanpassade läromedel som finns idag. 

Användningen av läromedel i undervisningen är något som Boström (2004) menar att är 

utgångspunkten i TU. De nivåanpassade läromedlen har fått denna utformning genom 

behaviorismen, som uppmärksammade att alla människor har förmåga att lära (Säljö 2014:97, 

262). Lärarna inom både TU samt KL använde denna form av läromedel. Vi noterade även att 

inom båda undervisningsformerna kunde lärarna be eleverna gå tillbaka och göra om när de 

gjort fel eller inte förstått. Detta sätt att arbeta kom med behaviorismen (Säljö 2014:263). Det 

var extra tydligt under en KL-lektion där eleverna arbetade med ett ord i taget. Det gjorde att 

läraren då kunde kontrollera om eleven som hämtade det nya ordet, kunde förklara betydelsen 

av ordet de just arbetat med. Om eleven inte kunde fick hen återvända till gruppen och med 

hjälp av den få mera hjälp att förstå ordet, medan en korrekt beskrivning av ordet gav beröm av 

läraren samt ett nytt ord att återvända med. 

 

Vygotskij, det sociokulturella perspektivets fader, beskrev lärarens uppgift som reglerande och 

organiserande av en miljö som skulle vara gynnsam samt social för eleverna att utvecklas i 

(Vygotskij 1999:20–21). Under våra observationer i de klasser som arbetade enligt KL såg vi 

tydligt hur lärarna ledde lektionen trots att eleverna interagerade med varandra största delen av 

tiden. Även inom TU var lektionerna tydligt ledda av lärarna. Skillnaden var att interaktionen 

och samspelet skedde mellan elev och lärare, inte mellan eleverna. Vygotskij var kritiskt till 

TU eftersom eleverna kan vara passiva (Vygotskij 1999:20–21). Vi noterade under våra 

observationer att elever inom TU kunde inta en passiv roll genom att inte markera och 

därigenom inte tilldelas taltid. 

 

Läraren i åk 1 inom TU som satt bak i klassen och lyssnade på den eleven som läste läsläxan, 

medan övriga elever arbetade i sina läromedel, kunde disciplinärt ge eleverna tillrättavisningar 

om annat än arbete förekom. Det överensstämmer med Bostöms (2004) begreppsbeskrivning 

av TU, där disciplin och ansvar framförallt är lärarcentrerat. Vi kunde även under 

observationerna se de kriterierna som Boström (2004) menade att ingick i begreppet 

traditionell. Under en av de observerade lektionerna inom TU arbetade eleverna med samma 

innehåll, samma arbetssätt och under samma tidsram. Lektionen började med en gemensam 

genomgång och därefter arbetade eleverna med samma övningar i läromedlet. Det upplägget 
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av lektion passar in på Boströms (2004) tanke att TU oftast använder det visuella och det 

auditiva sinnet i inlärningssyfte. Under två av de observerade lektionerna, där eleverna arbetade 

i sina läroböcker, var det läraren som visade om och var eleverna hade gjort fel. Det förekom 

också under observationerna av KL-lektionerna, men där hade eleverna först i gruppen fått 

diskutera om uppgiften eller ordet var rätt eller fel. Det går att koppla till definitionen av TU, 

som Boström (2004) ger i sin avhandling, där läraren eller facit är den som tillhandahåller 

korrekta svar för uppgifterna. 

 

Alla lärare i studien var ense om att variation i undervisningen är givande för alla elever. De 

lärare som arbetade enligt TU förstod också vinningen med samarbetsinriktat lärande och av 

att träna sociala färdigheter. Det kan göra att den traditionella undervisningen tangerar ett 

undervisningssätt som påminner om KL, men att de inte uttalat använder de olika strukturerna 

och strategierna som finns inom KL. Vi fann till exempel ingen skillnad i vilka av Åmans 

(2017) läsförståelsestrategier de använde, men de tillämpades på olika sätt. Lärarna inom KL 

lyfte det enskilda arbetet som viktigt eftersom eleverna behöver variation. Det gör att 

undervisningen i praktiken kanske inte skiljer sig åt så mycket i de observerade klasserna. 

Undervisningen i alla klasser behöver anpassas och varieras beroende på grupp, det gör att det 

är svårt att hitta ett recept på undervisning som skulle fungera för alla i alla lägen. Enligt 

Boströms (2004) definition av TU skulle den metoden skilja sig mer från KL än vad den i 

verkligheten gjorde i de klasser som deltog i vår studie. Den undervisning som enligt 

definitionerna i denna studie ses som TU kan te sig som föråldrad. Den är dock tydligt 

framträdande i många klassrum än idag. Vi har under arbetet med studien lagt märke till att 

begreppet TU väcker mer frågor på den svenska sidan än på den åländska. Vi ser begreppet ur 

olika synvinklar kopplade till de olika skolsystem som finns i länderna Sverige och Finland. 

Denna vinkling skulle även den varit intressant för studien. Tyvärr framkom den rätt sent i 

arbetsprocessen.     

 

Vi upplevde lärarna som tydliga och trygga i sina respektive val och samtliga klasser arbetade, 

under observationerna, bra inom den för dem valda undervisningsmetoden. Inom KL upplevde 

vi dock att eleverna gavs möjlighet till en större social interaktion under arbetet och de kunde 

genom det positiva ömsesidiga beroendet förändra sitt eget tänkande genom denna interaktion. 

Det kan kopplas till Boströms (2004) definition av TU, där undervisningen är lärarcentrerad 

och läraren leder samt kontrollerar arbetet. 

8.1.2 Resultatet diskuterat utifrån teoretisk utgångspunkt 

Under observationer samt intervjuer noterade vi att kopplingar kunde dras till behavioristen 

Skinners förstärkningsprincip (Säljö 2014:260–261). Inom KL förstärks beteenden genom de 

sociala färdigheter eleverna tränar tillsammans. Den positiva responsen elever får i sitt par eller 

grupp kan enligt behaviorismen leda till ett positivt beteende som eleverna vill upprepa. 

Eleverna lär sig till exempel ge beröm, lyssna till varandra och ge alla utrymme i gruppen 

genom det positiva ömsesidiga beroendet. Man kan säga att det sker en formning, shaping, i 

elevernas utveckling av beteenden. I gruppen formas eleverna i samarbetet med varandra och 

under ledning av läraren. Inom båda undersökningsgrupperna förstärkte läraren beteenden 

genom sin respons på elevernas svar och prestationer. Vi noterade att inom KL nåddes fler 
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elever av denna förstärkning av läraren eftersom fler elever interagerade med läraren. Under 

intervjuerna resonerade lärarna enskilt om det tävlingsinriktade lärandet. Lärarna, såväl inom 

KL som TU, såg det som något som kunde sporra eleverna att tävla mot sig själva genom poäng 

i till exempel multiplikationstest. Ur behavioristisk synvinkel förstärker dessa goda poäng 

elevernas beteende, sporrar dem att fortsätta prestera bra och till och med bättre. Lärarna 

poängterade även att de svaga eleverna inte gynnas av detta. De menar att det rentav kan ge 

motsatt effekt. Inom KL såg vi en tydlig progression i elevernas sätt att arbeta inom de 

kooperativa strukturerna när vi jämförde elevernas arbete i årskurs 1 med elevernas arbete i 

årskurs 3. Vilket kan ses som att eleverna genom formning, shaping, i det kontinuerliga arbetet 

i KL har nått nya nivåer i att behärska och bemästra arbetssättet i det dagliga arbetet.  

 

De undervisningsmaskiner som skapades inom behaviorismen var även uppbyggda enligt 

förstärkningsprincipen samt individualisering (Säljö 2014:263). Inom många pedagogiska 

applikationer, som används på digitala verktyg i undervisningen, är dessa principer synliga även 

idag. Under vår observation i årskurs 1 inom TU användes en sådan applikation på en av 

stationerna. Själva uppbyggnaden av stationer var även den uppbyggd så att eleverna arbetade 

genom en station i taget och tränade på olika sätt på veckans bokstav på dessa. När eleven klarat 

en station gick hen vidare till nästa. Dock fanns inte en tydlig respons vid flertalet av dessa 

stationer. Vid den station där responsen kom via applikationen i det digitala verktyget samt vid 

stationen där läsläxan lästes fanns förstärkande respons. Läraren hade en överblick från 

läsningen i klassrummets ena hörn, men hen hade inte därifrån möjlighet att återkoppla och 

förstärka elevernas lärande 

 

Inom det konstruktivistiska synsättet menar Piaget att vi människor anpassar oss till 

omgivningen och organiserar samt omorganiserar våra tankar och handlingar. Vår intelligens 

är adaptiv (Ruuth 2008:7–12). Under intervjuerna samt observationerna fann vi kopplingar till 

konstruktivismen. Inom båda undervisningsinriktningarna anpassar sig eleverna till de 

förutsättningar de ges att utvecklas tillsammans med de andra eleverna. Lärarnas övertygelser 

och erfarenheter styr vad eleverna skall anpassa sig, sina tankar samt handlingar till.  

 

Vygotskij (2001:10,13) menar att elevernas språk behöver utvecklas genom social 

kommunikation. Vygotskij ansåg det som helt avgörande i språkutvecklingen. Inom KL var 

uppgifterna i form av problem som löstes genom diskussion, där samtliga i gruppen behövde 

vara aktiva. Vygotskij såg fördelar med problemlösningsarbete, bland annat eftersom det 

fångade elevernas intresse (Bråten&Thurmann-Moe 1998:105; Vygotskij 1999:20–21). De 

kooperativa lärarna ansåg att alla elever såväl lågpresterande som högpresterande gynnas av 

samarbetsinriktat lärande. Den synen på lärande kan kopplas till Vygotskijs proximala 

utvecklingszon, eftersom eleverna oberoende av var de befinner sig i sin färdighetsutveckling 

kan med varandras stöd i gruppen nå vidare, positivt ömsesidigt beroende. 

 

Enligt Vygotskij hade sagor en stor betydelse i barns undervisning. Barn får genom sagor stöd 

att tolka sin egen verklighet menade han. Språket har en viktig social roll när barnet genom 

andra lär känna sig själv (Vygotskij 1999:133,183). Samtliga lärare i undersökningen använde 



 

54 

 

skönlitteratur i sin undervisning, både genom högläsning av gemensam bok samt genom egen 

läsning av självvald bänkbok. 

 

Dewey, pragmatismens grundare, talade om begreppet growth, formbarhet. Denna growth 

menade Dewey var betydande för samhällsutvecklingen. Den enskilda individen skall ges 

förutsättningar och utrymme till growth (Liedman 2014:239–241). Under intervjuerna 

tangerade lärarna inom KL vikten av att eleverna utvecklade förmågor för livet. Dewey talade 

om intelligent action med vilket menades att tanke och handling hör ihop och att barnet lär först 

när det genom sociala situationer ställs inför krav. Att kliva ur sin bekanta roll och göra det 

bästa för gruppen menade Dewey att utvecklade lärandet (Hartman et al. 2008:7–19; Dewey 

2008:46–47). Inom KL är det sociala samspelet arenan för lärandet. Genom uppgifter som 

behöver fleras kunskaper och engagemang för att lösas når KL Deweys tankegångar. Inom KL 

upplevde vi att eleverna var trygga i att fråga varandra samt läraren när oklarheter uppstod. De 

var vana vid att ge och få hjälp genom det positiva ömsesidiga beroendet. Eleverna var vana 

vid att interagera med varandra. Dewey beskrev individen som en samhällsmedborgare som 

genom kunskaper och färdigheter kunde leva ett aktivt liv i det demokratiska samhället (Säljö 

2014:291, 293–296). Lärare 2 talade om de sociala färdigheter som livskunskap vilket eleverna 

uppnår genom arbetsmetoden. Skolans viktigaste uppgift var att rusta individen med dessa 

färdigheter och kunskaper menade Dewey. Språket sågs som ett verktyg för att nå dessa 

färdigheter. Den envägskommunikation som präglat skolan tog Dewey avstånd ifrån. Barnet 

skall inte tvingas in i en passiv roll i skolan utan få följa sin sociala natur menade Dewey 

(2008:48–56). Under observationerna noterade vi att envägskommunikation fortfarande är 

tydlig inom TU. 

 

Enligt Maslow är människans kontaktsökande genom kommunikation ett mänskligt 

grundbehov (Kagan & Stenlev 2017:14). Vi observerade att inom KL såg lärarna positivt på 

detta sökande efter kontakt genom kommunikation. När vi jämförde taltiden inom de olika 

undervisningsformerna fann vi markanta skillnader i elevernas taltid. När eleverna inom KL 

arbetade med ordförståelse diskuterade samtliga elever alla ord. Jämfört med de klasserna som 

arbetade enligt TU där endast den elev som markerat och läraren valt ut kom till tals. Eventuellt 

kom någon annan elev till tals, om den hade en annan åsikt eller om läraren ställde en följdfråga. 

Inom KL gavs eleverna ofta betänketid om frågor riktades till helklass. Syftet med betänketiden 

var att flera elever skulle ges chans att svara och inte enbart de snabbaste. Inom KL användes 

även strukturer där eleverna i par eller mindre grupp tillsammans nådde svaren och lösningarna, 

vilket gjorde att samtliga kunde svara. Maslow menade att om eleverna inte får de sociala 

behoven tillgodosedda i undervisningen kommer de själva att se till att de tillfredsställs (Kagan 

& Stenlev 2017:14). Det kan vara det kontaktsökandet som leder till lärare 6:s tankegångar 

kring samarbetsinriktat lärande som stökigt. Eftersom hen arbetar enligt den traditionella 

skolkulturen och eleverna ofta arbetar enskilt kan hen ha upplevt elevernas naturliga 

kontaktsökande som störande moment och därför ställer sig tveksam till att utöka denna 

aktivitet. 
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8.1.3 Resultatet diskuterat utifrån forskningsbakgrunden  

Resultatet av testet i årskurs 3 visar att eleverna i den traditionella undervisningen presterar 

bättre i läsförståelse och ordförståelse än eleverna som undervisas enligt KL. Differensen visar 

sig genomgående genom testresultaten. Resultatet i denna studie skiljer sig från resultatet i 

Salehs (2011) studie där den kooperativa inlärningsstrategin visade sig vara effektivare än 

individuellt lärande. Orsaken kan vara att KL är bättre lämpat för ämnet kemi än ämnet svenska. 

Resultatet i vår studie kan vara missvisande på grund av skillnader i prestationsnivå hos elever 

i de två undersökningsgrupperna. Vi noterade att i den ena kooperativa klassen verkade flera 

elever ha svårigheter med koncentrationen. Lärarna i de aktuella klasserna kan ha lagt olika stor 

vikt vid genomgången av informationen rörande testet, kring möjligheten att avbryta sin 

medverkan i testet. Därför kontaktade vi lärarna igen för att klargöra om det förekommit 

skillnader i hur de diskuterat möjligheten att avbryta testet. Dock visade det sig att det inte fanns 

betydande skillnader i hur lärarna diskuterat testet med eleverna och möjligheten att avbryta. I 

den ena kooperativa klassen var frekvensen av elever som valde att avbryta samt hoppa över 

uppgifter, utan att försöka, märkbart högre. Dessa variabler noterades inte märkbart inom de 

klasser som arbetade enligt TU och deltog i studien. Enligt Boström (2004) är det inom TU 

vanligt att kunskapskontrollen sker genom skriftliga övningar, förhör och prov. Det kan för de 

eleverna ha varit det idealiska sättet att prestera, vilket gjorde att de klasserna fick ett bättre 

resultat i testet. Vi noterade att samtliga elever fick taltid i de klasserna som arbetade enligt KL, 

vilket vi uppfattade som att alla aktivt deltog i arbetet och därför skulle lära sig stoffet på ett 

effektivt sätt. Vi kunde under observationerna i de klasserna som arbetade inom TU, även se 

att majoriteten av eleverna arbetade effektivt i sina läromedel eller tog del av läromedlet. Enligt 

vår hypotes skulle eleverna inom KL prestera bättre i testet eftersom de använde språket mer 

aktivt i undervisningen. När vi ställde hypotesen beaktade vi inte faktorer som att eleverna inom 

TU hade en större vana att arbeta fokuserat enskilt samt att de eventuellt hade större vana av att 

utföra test.  

 

En annan möjlig anledning till skillnaderna i testresultaten kan vara att fokus inom KL läggs på 

sociala färdigheter och att det går ut över kunskapsförmågor. Lärarna inom KL uttryckte i 

intervjuerna att det kändes som att tiden inte räckte till för undervisningens upplägg. Det är 

även något som överensstämmer med Buchs et al. (2017) studie, där lärarna menade att de var 

tidskrävande med KL. Lärarna från vår studie betonade att det kunde vara genomgången av de 

sociala målen samt utvärderingen av dessa som drabbades. De tog i svaren inte upp ifall 

kunskapsinnehållet drabbades av tidsbristen. De poängterade även att det är som med alla 

förändringar, att det tar lite tid innan man har kommit in i det. Det skulle kunna förklara 

skillnaden mellan lärarnas åsikter i Buchs et al. (2017) studie och studien genomförd av Gillies 

och Boyle (2011), där den senare var en uppföljningsstudie och hade därav gett lärarna 

ordentligt med tid att utvärdera det nya arbetsmetoden. Lärarna i vår studie kommenterade även 

att det var lättare att arbeta enligt KL när arbetsmetoden hade använts en längre tid. Lärarna i 

Buchs et al. (2017) studie tyckte att det var svårt att koppla innehållet i läroplanen till det KL, 

vilket lärarna i vår studie tänkte helt annorlunda kring. De kooperativa lärarna i vår studie 

menade att de utgick från läroplanen och därefter planerade in en struktur eller strategi som 

överensstämde med stoffet eleverna skulle lära sig.  
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I Yin-Kums studie (2013) fanns det skillnader i resultatet beroende på hur strukturerade 

grupperna hade varit samt vilken prestationsnivå eleverna befann sig på. De lågpresterande 

eleverna vann på att ha mera struktur medan de högpresterande eleverna presterade sämre med 

mera struktur. Det finns etiska aspekter i att dela in elever enligt prestationsnivå. Det blir lätt 

en uppfattning om att vissa elever är duktiga elever. Lärarna som vi observerade delade in 

eleverna heterogent, vilket även förespråkas inom KL. I Baines et al. (2015) studie 

konstaterades att lärare såg svårigheter i att integrera elever med särskilda utbildningsbehov i 

samarbetet. I de observerade klasserna fanns elever med koncentrationssvårigheter integrerade 

i grupperna.  

 

Under observationerna i de klasserna som arbetade enligt KL, när eleverna tillsammans med 

läraren gjorde återkopplingar till orden och fraserna de hade arbetat med, upplevde vi att 

responsen eleverna fick ibland var lite tvetydig. Vi upplevde ibland att lärarens respons därför 

kunde uppfattas som positiv trots att elevernas uppfattning kring ordet egentligen inte var helt 

korrekt. Till skillnad från de klasserna, som arbetade enligt TU, där eleverna direkt fick respons 

på om deras förklaring gällande ordet eller frasen var korrekt eller inkorrekt. Den uppfattningen 

vi hade kan dock ha blivit felaktig, eftersom vi inte var med på efterföljande lektion och såg 

hur arbetet fortskred. Genom intervjun vet vi att de klasserna som arbetade enligt KL i årskurs 

1, hade de en repetitionsvecka kontinuerligt inplanerad. Vidare kan de elever som undervisas 

inom TU vara mer bekväma i strukturen av ett test, som var utformat som ett traditionellt test, 

och därav prestera bättre. Genom att utforma ett test enligt de kooperativa strukturerna som 

även skulle genomföras i de klasserna som arbetade enligt TU skulle resultatet kunnat te sig 

annorlunda. Det kooperativa testet skulle utformas så att det även testade elevernas sociala 

färdigheter. Testet kunde till exempel innehålla uppgifter där det krävdes att eleverna 

samarbetade för att kunna lösa uppgiften. Den typen av uppgift skulle kräva att de som 

genomför studien inte bara skulle kunna rätta svaren på testet. Det skulle krävas att 

observationer utfördes på denna del av testet, för att få empiri till en bedömning av förmågor 

som utvecklas inom KL.  

 

Tre av lärarna inom KL använde sig av strukturen sortering, inom vilken eleverna sorterade 

ordlappar på papper i olika färg beroende på om de visste ordets betydelse, hade en aning om 

betydelsen eller inte visste betydelsen. Denna struktur går att koppla till de ordkunskapsnivåer 

flertalet forskare, enligt LukiMat (u.å.d), beskriver. Dessa nivåer benämns då som obekant, 

bekant och etablerad. 

 

8.2 Nackdelar med kooperativt lärande 

Barn inom autismspektrumet samt barn med samarbetssvårigheter menar många inte bör delta 

i kooperativ undervisning på grund av att de ofta har svårigheter med förändringar (Fohlin et 

al. 2017:61). I Baines et al. (2015) studie framkom det att alla elever behöver få träna på 

samarbete. Barn med särskilda undervisningsbehov skall delta i grupparbeten och annat 

samarbetsinriktat lärande, eftersom de barnen behöver få utveckla sina sociala färdigheter. Ett 

av de bästa sätten att träna upp beteendefärdigheter och socialt samspel är att arbeta tillsammans 

med sina klasskamrater. Det framkom under intervjuerna att de kooperativa lärarna i studien 
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ansåg att samarbetsfärdigheter är något som behöver läras för livet. Vilket är något som 

stämmer överens med åsikter i Baines et al. studie (2015), där man menade att färdigheten att 

kunna samarbeta är något som samhället kräver. 

 

Putnam (2010:18) menar att KL kan vara svårt att implementera. Lärare som arbetar kooperativt 

behöver bygga upp en förståelse för vilka faktorer som leder till lyckade respektive misslyckade 

grupparbeten. Det tar 2–3 år innan ett lärarlag implementerat och känner sig trygga i det 

kooperativa arbetssättet. Genom att dela med sig av framgångar och misslyckanden når 

lärarlaget denna trygghet. Kagan och Stenlev (2017:29) beskriver hur lärare som arbetar i 

klasser med sociala problem visat sig tveksamma till att implementera metoden. De menar att 

dessa klasser har ännu mer att vinna och att det är just för dessa sociala problem som KL 

utvecklats. Elevernas sociala kompetens och kommunikationsförmåga utmanas och utvecklas i 

samband med att de blir tvungna att diskutera med klasskamraterna (Fohlin et al. 2017:57).  

 

I Buchs et.al (2017) studie ansåg lärarna att det var svårt att koppla KL till läroplanen. De ansåg 

även att arbetssättet var tidskrävande och att det var svårt att utvärdera elevernas arbete när de 

arbetade kooperativt. De lärare som arbetade kooperativt och deltog i vår studie tyckte att KL 

inte lämpade sig för vårt inrutade system med 45-minuterslektioner. Lärare i vår studie som 

arbetade enligt TU uttryckte oro kring ljudnivå och koncentration vid samarbetsinriktat lärande. 

En av de traditionella lärarna var orolig över att en svagare elev i samarbete med en stark elev 

bara skulle hänga med och skriva av, till exempel när de sitter parvis på matematiken. Att det 

sedan på ett test skulle vissa sig att den eleven inte behärskar stoffet. De kooperativa lärarna 

upplevde sämre överblick som någonting negativt under de observerade lektionerna.    

 

I Yin-Kums studie (2013) framkom det att högpresterande elever inte gynnades av mycket 

struktur. De presterade sämre i grupper med tydliga roller och diskussionsunderlag. Motsatsen 

visade sig gälla för de lågpresterande som gynnades av mera struktur. Samtliga lärare inom KL, 

i vår studie, ansåg att det kooperativa arbetssättet passade alla elever oavsett prestationsnivå. 

Under observationerna såg vi inte någon anpassning av strukturnivå för att gynna någon 

specifik elev. 

 

8.3 Metoddiskussion 

De metoder vi valt: test, observation samt intervju har gett oss ett djup i vårt insamlade material 

utöver den använda litteraturen. När nya frågeställningar uppstod under analysen av materialet 

fanns det inom de valda metoderna en möjlighet att även bredda materialet genom till exempel 

fler intervjufrågor eller fler test.  

8.3.1 Test 

Testresultatet visade till den traditionella undervisningens fördel, därför blev vi osäkra kring 

valet av att ha ett traditionellt test i klasser som undervisats enligt KL. Vi försökte utöka antalet 

elever inom KL som kunde genomföra testet, vilket eventuellt kunde ha jämnat ut differensen 

i resultaten. Detta skulle också ha lett till ett jämnare antal respondenter i de båda grupperna, 

vilket skiljde sig med tio elever. Vi har bedrivit vår studie på Åland där urvalet av lärare som 

undervisar enligt KL är begränsat. När vi ville utöka antalet respondenter i testet avböjde 
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resterande lärare inom KL vår förfrågan. Det var enbart gällande testet vi upplevde ett behov 

att öka deltagarantalet. Observationer samt intervjuer, vardera sju till antalet, täckte studiens 

behov. 

8.3.2 Observation 

Även fast vi hade ett observationsschema tolkade vi inte alltid en händelse på samma sätt. Till 

exempel kan nämnas att vi tolkade kategorierna på observationsschemat (bilaga 5): Läraren 

ger eleven feedback på elevens svar/arbete samt Läraren stöttar enskild elev/par/grupp olika. 

De olika tolkningarna ledde till diskussion efter observationerna eftersom interbedömar-

reliabilitet enligt Bryman (2011:160) skulle beaktas. Vi hade inte förberett observationsschemat 

för att rymma observationer som rörde interaktion mellan assistent och elever. Vi löste dock de 

situationerna med att markera en sådan observation med ett vågigt streck istället för ett rakt. 

Under observationerna valde vi vid några tillfällen att dela på oss och observera halva klassen 

var. Dessa observationer markerades i höger sida av den aktuella kolumnen. Utöver dessa 

händelser fyllde observationsschemat sin funktion i studien.  

8.3.3 Intervju 

Begreppet Individuellt lärande, som användes i en av intervjufrågorna kunde tolkas på två sätt. 

Begreppet används även i litteraturen på olika sätt. Begreppet individuellt lärande i litteraturen 

syftar ibland till att undervisningen anpassas till varje enskild elev och i andra fall syftar det till 

individuellt arbete, där eleverna arbetar självständigt. Inom den traditionella undervisningen 

arbetar eleverna oftast individuellt, självständigt, menar Fohlin et al. (2017:20–21).  Lärarna 

har under intervjun tolkat begreppet på olika sätt och baserat på det varieras deras svar. Vi 

noterade detta redan medan intervjuerna genomfördes, men vi valde att inte avbryta och 

korrigera deras olika tolkningar. Vi avvaktade för att se om skillnaderna i deras tolkningar 

kunde relateras till de olika metoderna. Vi fann inget samband mellan tolkning och metod vilket 

gjorde att svaren inte var jämförbara. I övrigt fungerade frågeschemat tillfredsställande och 

genererade användbart material för att besvara studiens frågeställningar. 

8.3.4 Reliabilitet och validitet 

Forskningskriteriet reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om huruvida det resultat som 

framkommer av en undersökning skulle bli likadant om undersökningen görs igen. Eftersom 

undersökningen gjorts i en mindre grupp respondenter, kan inte slutsatsen dras att samma 

resultat skulle framgå om undersökningen görs igen. Våra observationer bestod endast av ett 

lektionstillfälle per deltagande klass, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av de två 

undervisningsgrupperna som undersöktes. Det gör också att det är svårt att fastställa vilka de 

avgörande faktorerna är som kan ha påverkat resultatet.  

 

Forskningskriteriet validitet handlar om de resultat som framkommit från undersökningen har 

samband eller inte. I studien presenteras resultaten från testet med enheten procent. Procent kan 

te sig missvisande när det är en liten population som genomfört testet. En person kan vara 

detsamma som 3% i testgruppen medan 3% kan vara flera personer i kontrollgruppen. Ur den 

synvinkeln kan detta mått inte ge helt mätningsvalida resultat. Dock ger diagrammen och 

tabellerna en tydlig överblick av resultaten.  
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När det gäller den interna validiteten, vad som påverkat vad, har intressanta reflektioner och 

diskussioner kring kausalitet väckts gällande testets resultat. Vi diskuterade till exempel 

orsaken till att flera i den ena kooperativa klassen valde att inte slutföra testet. Vidare frågade 

vi oss om testet var för långt eller för svårt. Fanns det skillnader i prestationsnivåer mellan 

klasserna. I efterhand slog oss tanken att vi kunde begärt in klassernas medeltal i svenska. 

Eftersom Sveriges och Finlands betygssystem ser olika ut valde vi att inte rikta in studien även 

på detta område. Borde testet innehållit en kooperativ del för att även den metoden skulle fått 

likvärdig del av testet? Hade lärarna introducerat testet olika innan vi kom? Slutsatsen av 

diskussionerna är att vi inte genom vår studie kan avgöra vilka variabler som varit avgörande 

för testets resultat. 

 

Extern validitet syftar till om resultatet kan generaliseras. Studiens frågeställningar kan tolkas 

som generaliserande. Populationen den utförts i är dock inte tillräcklig för ett generaliserande 

resultat.  

 

Testresultaten kan inte ses som ekologiskt valida, eftersom vi interagerade med eleverna när 

instruktionerna gavs. Vi instruerade dem i ett test som var ovant för dem och situationen i sin 

helhet var ovan för eleverna. Observationerna var icke-deltagande och eleverna arbetade i sin 

vanliga miljö enligt sitt normala arbetssätt. Även intervjuerna genomfördes i en för lärarna 

naturlig miljö. Av dessa anledningar tolkar vi resultaten från intervjuer samt observationer som 

ekologiskt valida. 

 

Kan sambandet mellan bedriven undervisning och resultatet i ett test svara på vår 

frågeställning? Med kausalitet i åtanke kan vi i efterhand resonera kring vad vi egentligen mätt 

och om resultatet i testet kan ses som ett resultat av den bedrivna undervisningen enligt 

arbetsmetoderna KL och TU. Är det möjligt att vid ett testtillfälle mäta elevernas kunskaper 

inom ordförståelse och läsförståelse. Vi diskuterade att ett förtest och eftertest samt att eleverna 

hade arbetat med samma material mellan de olika testtillfällena hade varit bättre ur en kausal 

synvinkel. 

 

8.4 Slutsats 

Vi fann skillnader i elevernas arbetssätt samt lärarnas tillvägagångssätt i arbete med 

läsförståelse och ordförståelse. Lärarna som arbetade enligt KL lät eleverna dominera taltiden 

i undervisningen. Lektionerna var tydligt lärarstyrda och arbetet skedde strukturerat. Inom TU 

förlitade sig lärarna mycket till läromedel och taltiden dominerades av läraren. Under de 

observerade lektionerna i KL användes inte läromedel, men det framtagna materialet under 

samtliga lektionerna var baserat på läromedel. Testet i läsförståelse och ordförståelse visade ett 

bättre resultat i de klasserna som arbetade enligt TU, med undantag från uppgift ett som inte 

visade en märkbar skillnad. Reliabiliteten samt validiteten av den insamlade empirin genom 

testet diskuteras i arbetet. Slutsatsen är att testet kan ifrågasättas både sett ur antalet 

respondenter samt flertalet andra påverkande faktorer. I efterhand ter sig en studie inriktad 

enbart kring lärares tillvägagångssätt samt elevers arbetssätt inom de olika 

undervisningsmetoderna som mer relevant. För att något nytt skulle framgå av vår 
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undersökning, valde vi att göra ett test och därigenom använda både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Valet att använda två metoder gjorde att undersökningen blev rätt omfattande, trots 

att den inte genererade valida resultat från testet. Undersökningens teoretiska utgångspunkt 

lämpade sig väl till det genererade resultatet.  

 

8.5 Slutord 

Inledningsvis ställde vi hypotesen att eleverna inom KL använder språket mer aktivt under 

lektionerna och på detta vis får ökad språklig stimulans samt ökad prestation gällande 

förmågorna läsförståelse och ordförståelse. Denna tanke ledde, i begynnelsen av 

arbetsprocessen, oss till våra frågeställningar. Genom våra observationer fick vi detta bekräftat. 

I samarbetet var språket det viktigaste verktyget och eleverna i de klasserna som arbetade inom 

KL hade ett märkbart större talutrymme i undervisningen jämfört med de klasserna som arbetar 

enligt TU. Testresultatet falsifierade dock vår hypotes.    

 

8.6 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att utföra studien i en skola, årskurs 1–6, i vilken samtliga 

lärare och klasser arbetar enligt KL. Som kontrollgrupp skulle en skola som under samma 

kriterier arbetar enligt TU användas. Testet skulle kunna utföras i årskurs 5 och 6, då eventuella 

skillnader hunnit utvecklas samt elevernas vana att utföra test är större. För att ge KL större 

plats i testet kunde en del uppgifter utföras genom samarbete där både observation samt 

testresultat skulle utgöra empiri. Som tidigare nämnts skulle ett förtest samt ett eftertest vara att 

föredra, samt att eleverna mellan testtillfällena arbetade med samma material. 
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Bilaga 1 Missiv 

Förfrågan om att delta i en studie om  

Vi är två lärarstuderande, Åsa Henriksson och Malin Rajalin, som läser sista året på 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–

3 vid Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete inom ämnet svenska med 

didaktisk inriktning. Vi undersöker skillnader mellan traditionell undervisning och kooperativt 

lärande i arbetet med läsförståelse och ordförståelse. Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur 

kooperativt lärande påverkar elevers ordförståelse samt läsförståelse, i jämförelse med 

traditionell undervisning. Våra frågeställningar är: 

 

1a. Har elever som arbetar kooperativt en större ordförståelse och/eller bättre 

      läsförståelse i årskurserna 1–3 jämfört med elever i mer traditionell 

      undervisning? 

1b. Om det finns en skillnad, vilka skillnader finns det i lärarens     

      tillvägagångssätt samt elevernas arbetssätt. 

 

 Vi skulle därför vilja komma till din klass och göra ett kort skriftligt test (endast i åk 3) där 

eleverna kommer att vara helt anonyma. Testet kommer i sin helhet ta cirka 45 minuter. Vi vill 

också gärna göra en icke - deltagande observation på en av dina lektioner där eleverna arbetar 

med läsförståelse och/eller ordförståelse. Observationen kommer att ske vid ett enskilt tillfälle 

efter att eleverna har genomfört testet. Vi skulle även vilja intervjua dig efter att vi har gjort 

observationen. Vi genomför helst inte intervjun i direkt anslutning till observationen, eftersom 

nya frågeställningar lär växa fram när alla observationerna är gjorda. All data vi får fram under 

dessa tillfällen kommer att hanteras med sekretess, så varken ert namn, elevernas namn eller 

skolans namn kommer att finnas med i vårt arbete. Intervjun skulle vi gärna spela in, endast för 

att underlätta vid transkriberingen. Ni har möjlighet att närsomhelst avbryta ert deltagande i 

studien. Vid intresse får ni naturligtvis ta del av resultatet när det är sammanställt. Vid frågor 

kontakta gärna oss. 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Åsa Henriksson     mail: ofk15ahk@student.hig.se    telefon: 040 52 11 099 

Malin Rajalin        mail: ofk15mrn@student.hig.se    telefon: 040 84 86 085 
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Bilaga 2 

Brev till vårdnadshavare 

Vi, Åsa Henriksson och Malin Rajalin, läser Grundlärarprogrammet med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 vid 

Högskolan i Gävle. Vi skriver nu vårt examensarbete inom ämnet svenska. I vårt 

examensarbete undersöker vi hur man arbetar med läsförståelse och 

ordförståelse i årskurserna 1 och 3 och skulle därför vilja göra en observation i 

ditt barns klass. Observationen kommer att ske under en lektion i svenska, där 

eleverna arbetar precis som de är vana vid. Vi kommer att observera klassen i 

sin helhet, ingen enskild observation på specifik elev kommer att utföras och 

varken skolans eller elevens namn kommer att figurera i vårt examensarbete. 

Ditt barn ska även utföra ett kort skriftligt test inom läs- och ordförståelse. 

Testet är helt anonymt. Ditt barn har möjlighet att avbryta sin medverkan. 

Vänligen fyll i talongen nedan och returnera till klassläraren så fort som möjligt. 

Vid frågor kontakta gärna oss. 
  
Med vänlig hälsning 

Åsa Henriksson     mail: ofk15ahk@student.hig.se          telefon: 040 52 11 099 

Malin Rajalin        mail: ofk15mrn@student.hig.se         telefon: 040 84 86 085 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---Klipp bort och returnera till klassläraren 

  

            ⬜ Vårt barn får delta i studien 

            ⬜ Vårt barn får inte delta i studien 

  

            Vårdnadshavare 1 

  
      __________________________________________________________________ 

          Underskrift och namnförtydligande                                                            ort/datum       
 

  

               Vårdnadshavare 2 

  
       __________________________________________________________________ 

           Underskrift och namnförtydligande                                                            ort/datum       
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Bilaga 3 Test  

1.   Vad tror du att kommer att hända i berättelsen när du ser 

bilden? 

           __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_____________________________________ 
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Tandproblem 

  
Hej! 

  
Som du kanske minns tappade jag en av mina mjölktänder i torsdags. Den hade 

varit lös ganska länge och till slut dinglade den bara i en liten skinnslamsa. Det 

såg ganska äckligt ut. Min pappa tyckte att jag skulle rycka ut den, men jag ville 

inte göra det. Jag gillar inte när det smakar blod i munnen. 
  
Till slut lossnade tanden i alla fall. Den blev kvar i fruktköttet när jag bet i ett av 

de där röda äpplena som man kan plocka i vår trädgård. Kanske du har sett det 

stora trädet som står bredvid vedlidret när du har hälsat på hos oss? 

  
Först tänkte jag att det var tur att jag inte svalde tanden, för då hade jag inte 

kunnat lägga den under kudden. Och då hade jag ju inte fått någon peng av dig, 

tandfen. 
  
Men nu har jag ändrat mig. Min kompis Micke säger att om man lägger en tand i 

ett glas Coca-Cola över natten så har den frätts sönder och är försvunnen på 

morgonen. Därför skulle jag vilja ha tillbaka min tand, så att vi kan testa om det 

är sant. 
  
Var förvarar du förresten alla tänder som du samlar in av barnen? Ligger de bara 

i en hög någonstans, eller ordnar du dem i askar med namn och datum på? 

  
Pengen har jag kvar. Så om jag lägger den under kudden kan du väl ta den och 

lägga tillbaka tanden? Det gör inget om jag skulle råka få någon annans tand, 

men helst vill jag ha min egen. 
  
Det här borde hända i natt, för i morgon ska jag sova över hos Micke och hans 

mamma har redan köpt Coca-Cola. Hoppas det passar dig. Tycker du om 

äpplen? Det ligger många i gräset under äppelträdet, så det är bara att ta för sig. 
  
Tack på förhand. 
  
Hälsningar från Anton 
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2.   Vad betyder ordet? Sätt kryss i rätt ruta 

  
Mjölktänder 

⬜ Tänder gjorda av mjölk                              

⬜ Våra första tänder              

⬜ Löständer      
  

Dingla 

⬜ Hänga 

⬜ Dansa 

⬜ Nynna 

  
Förresten 

⬜ För alla 

⬜ För övrigt 

⬜ Förut 

                                                                         

Skinnslamsa 

⬜ Liten skinnbit                

⬜ Läderplånbok             

⬜ Skinnjacka 

  
Vedlidret 

⬜ Vedkorgen 

⬜ Vedboden 

⬜ Vedspisen 

  
Fruktkött 

⬜ Kött som är format som en frukt 

⬜ Insidan av en frukt 

⬜ Insidan på en biff 

  
Det är bara att ta för sig 

⬜ Det är okej att ta något 

⬜ Du får inte gå där 

⬜ Hämta till mig 
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Tack på förhand 

⬜ Tack skrivet med penna 

⬜ Tacka före 

⬜ Tack för handen 

  
Förvara 

⬜ Parkera 

⬜ Rädda 

⬜ Lägga undan 

  
  
  
  
  
  

3.   Ringa in rätt svar 

  
Vad hade Anton tappat? 

En tand 

          Ett äpple 

          En peng 

  
Vad har äpplena för färg som växer i Antons trädgård? 

Gröna 

Röda 

Gul-röda 

  
           Vad har Anton kvar? 

           Coca – cola 

           Pengen 

           Cykeln 

  
Vad berättar Micke att händer om man sätter tanden i ett glas coca-cola? 

Man får en peng av tandfen 

Tanden fräts sönder 

Coca-colan ändrar färg 

  
           Varför frågar Anton om tandfen gillar äpplen? 

           För att han inte vill att tandfen ska ta äpplen från trädgården 

           För att Anton vill ta med äpplen till Micke 

           För att han vill att tandfen ska ta äpplen från trädgården 

 
 



 

72 

 

4.   Dra streck till ordets synonym (ord som betyder samma sak) 

             

            Tappa                                                 Hindra            

            Sönder                                               Förlora 

            Problem                                            Diskussion 

            Spannmål                                          Trasig 

            Samtal                                                Sädesslag 

            Blockera                                             Svårighet                   
  
  
  
  
                                                                                                 

5.   Svara på frågorna 

  
            Hur lossnade Antons tand? 

          __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  
            Hur tror du det kändes i Antons mun när tanden lossnade? 

        __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  
            Varför skrev Anton brev till tandfen? 

          __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  
            Vad tror du att det är för årstid i berättelsen? 

        __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

  

            Vad tror du har hänt när Anton vaknar på morgonen? 

        __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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6.   Sätt siffrorna framför meningarna så de blir i rätt ordning.    Sätt 

1 framför den meningen som kommer först, 2 framför den som kommer sedan, 3 

framför nästa och 4 framför den som kommer sist. 
  

            ___ Först tänkte jag att det var tur att jag inte svalde tanden, för då hade   jag     

                    inte kunnat lägga den under kudden. 

  

            ___ Min pappa tyckte att jag skulle rycka ut den, men jag ville inte göra det. 

  

            ___ Det här borde hända i natt, för i morgon ska jag sova över hos Micke och 

                    hans mamma har redan köpt Coca-Cola. 

  

            ___ Hej! 

  

  

  

  

7.   Skriv och berätta vad texten handlade om: 

        __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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8.   Fyll i det ord som passar. Välj ord från rutan. Orden ska bara 

användas en gång. 

  

Majken var alldeles andfådd när hon _______________ in över tröskeln i farfars 

hus. Hon hade ________________ hela vägen för att hon var ivrig att 

___________________ för ____________ vad som hänt i skolan. 

__________________ Anna hade sågat sig i handen och ______________ åka 

ambulans till sjukhuset. På akuten blev Anna sydd med sju__________ och fick 

ett stort ___________ runt handen. När Anna kom tillbaka till skolan ville alla 

eleverna höra _________________ berätta om ________________ på sjukhuset. 

  

  

henne  Slöjdläraren farfar  

behövde                         snubblade  besöket 

sprungit       berätta           stygn   bandage 
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Bilaga 4  

Manus för instruktioner till testet 

 

Presentation av oss och varför vi är där, vad vi testar. 
 

Testet är i två delar. 
 

Ni kommer alla att få ett papper först, ni har fem minuter att fylla i det. 
Blir ni klara innan väntar ni utan att störa de andra. 
 

Läs instruktionerna och lös uppgifterna efter bästa förmåga. Vi svarar 
inte på frågor.  
 

Ni får flera uppgifter att lösa när vi samlar in det första pappret. 
 

När ni är klara räcker ni upp handen och vi samlar in era papper. 
 

Ni som är klara får arbeta med ……………… tills lektionen är slut. 
 

När det är dags för rast samlar vi in resterande test.  
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Bilaga 5 Observationsschema  

 

Kategorier för 
observation 

Intervall 1 
á 15 min 

Intervall 1 
á 10 min 

Intervall 1 
á 10 min 

Intervall 1 
á 10 min 

Läraren ställer en fråga riktad 

till hela gruppen 
        

Läraren ställer en fråga riktad 

till enskild elev 
        

Läraren ger samtliga elever tid 

att reflektera över 

frågeställningen 

        

Läraren ger eleven feedback på 

elevens svar/arbete 
        

Läraren stöttar enskild elev         

Läraren stöttar par/grupp         

Läraren tillrättavisar enskild 

elev 
        

Läraren tillrättavisar par/grupp         

Enskild elev ställer en fråga om 

uppgiften till läraren 
        

Enskild elev ställer en fråga 

som inte rör uppgiften 
        

Eleverna diskuterar i par kring 

ämnet/uppgiften 
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Eleverna diskuterar i par något 

som inte rör ämnet/uppgiften 
        

Eleverna/gruppen diskuterar 

ämnet strukturerat 
        

Eleverna/gruppen diskuterar 

ämnet ostrukturerat 
        

Eleverna/ gruppen diskuterar 

annat än ämnet   
        

 

Möblering (hur sitter eleverna: enskilt, par eller grupp) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Introduktion av lektionen (t.ex. Elevaktiv, mest lärarledd, tydliggörande 
av mål, tid o.s.v.) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

  

Arbetet under lektionen (enskilt, par, grupp, tid, tydligt avslut samt 
koppling till kommande lektion) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

  

Material 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Bilaga 6  

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? Vad har du för utbildning och vilka eventuella 

fortbildningar har du gått? 

2.  Skulle du beskriva den observerade lektionen som en typisk lektion? I så fall, på 

vilket sätt? Om inte, vad var annorlunda? 

3. Är det något under lektionen som du är särskilt nöjd med? 

4. Är det något under lektionen som du är mindre nöjd med?                                         

5. Är det något som ändrats i lektionsplaneringen inför observationstillfället? I så fall 

vad? 

6. Beskriv lektionens kontext. Vad var det primära syftet med lektionen? Ingår lektionen 

i något övergripande tema? 

7. Vad hände på lektionen innan och vad är planerat för nästa lektion? Är det något som 

du tänker ändra på i kommande undervisning? 

8. Är eleverna medvetna om syftet och målet med lektionen? 

9. Anser du att det är lätt att koppla ditt val av arbetsmetod till läroplanen? 

10. Synliggör du dina förväntningar? 

11. Beaktar du i din planering förmågor eleverna bör utveckla? 

12. På vilket sätt tar du reda på vilka elever som nått det mål som du satte upp för 

lektionen? 

13. Hur ser du på elevers egna ansvar i sitt lärande? 

14. Vad lägger du stor vikt vid när det gäller ordförståelse? Hur märks det i din 

undervisning? Varför? 

15. Vad lägger du stor vikt vid när det gäller läsförståelse? Hur märks det i din 

undervisning? Varför? 

16. Hur arbetar eleverna i din klass med högläsning respektive tyst läsning? 

17. Ser du någon skillnad i hur hög- respektive lågpresterande elever utvecklas genom din 

arbetsmetod i läsförståelse och ordförståelse? 

18. Finns det några nyanlända i din klass eller elever med svenska som andraspråk? 

Påverkar det isåfall hur ni arbetar med ord- och läsförståelse i klassen? 

19.  Hur ser du på samarbetsinriktat/ tävlingsinriktat samt individuellt lärande? Var ser du 

styrkor respektive svagheter i dessa? 

20. Hur har undervisningen i ordförståelse samt läsförståelse utvecklats under din karriär, 

fördelar samt nackdelar? 

21.  Skulle du vilja göra undervisningen på något annat sätt, gällande läsförståelse och 

ordförståelse? 

 

  

  
 


