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This is a comparative study between traditional group work and cooperative learning 
among 9 graders at a Swedish high school. The classes did an assignment that involved 
translating and then both students and teachers answered a questionnaire. An example of 
how profitable cooperative learning is is the fact that the speech activity was more equal 
in the cooperative groups. All the students in the cooperative groups had to contribute to 
the assignment in order to fulfill the assignment. The reason for higher speech activity is 
the structure of cooperative learning, which involves roles suited for the assignment. The 
study contains observations of four classes, student reflections and teacher reflections 
from a compulsory school in the middle of Sweden. The results of these observations 
support each other and they point to the same direction, cooperative learning seems to be 
a successful didactic approach in the socio cultural perspective. Since the students learn 
important socio cultural rules, which is useful in society. The students working in 
cooperative learning show that students cooperate more and enjoy their work when they 
have their defined roles in the group. 
________________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
Skolan och tiden som man utbildas under är en tid som alla går igenom, en tid som alla 

har rätt till. Skolan skall stå för den utbildning som samhället grundar för. En del i 

skolans uppdrag är att utbilda och fostra goda samhällsmedborgare som har vad som 

krävs när de möter samhället (Skolverket, Lpo94, s.5). Den moderna skolan, skriver 

Sahlberg och Leppilampi (2005, s.17), skall utveckla elevers tänkande samt sociala 

färdigheter genom att kunna hantera kunskap och information, och även klara av att 

samarbeta med andra. Ett annat exempel på skolans uppdrag är att elever ska få 

möjligheten att utveckla sin kommunikativa förmåga i samtal, skrift samt genom läsning 

(Skolverket, Lpo94, s.5). En väg som öppnar upp för respekt, likvärdighet i gemenskap 

och samarbete genom kommunikation, är att lära sig hur man samarbetar i grupp 

(Sahlberg och Leppilampi 2005, s.40). 

När elever lär sig att arbeta utifrån ett kooperativt lärande utvecklas elever till de 

sociala individer som samhället kräver. För vid ett kooperativt arbetssätt lär elever sig att 

inte bara ansvara för sitt lärande utan även ansvara för de andra gruppmedlemmarnas 

lärande. Eleverna blir ömsesidigt beroende av varandra då förutsättningen för allas 

lärande kräver gemenskap och delaktighet. I Lpo står det: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Skolverket, 
Lpf94). 
 

Lärandet i ett kooperativt arbetssätt skapar de förutsättningar som krävs för att eleverna 

skall lära sig att arbete genom delaktighet. Delaktigheten utformas genom tydlig struktur 

av bland annat roller som skapar möjligheten att lösa uppgiften (Johnson & Johnson 

1999, s.72-73). Dessa roller gör i sin tur att eleverna lämnar sina ”ordinarie” roller 

baserade på identitet och kan då arbeta utifrån de nya tilldelade rollerna. Detta medför, 

menar Leppilampi & Sahlberg (2005, s.75) att eleverna styrs in i en annan gruppkultur än 

den vanliga klassrumskulturen med dess normer. 

En annan viktig nyckel i lärandet är samtalet, det är genom samtal som kunskap 

förmedlas och utvecklas. I en grupp där delaktigheten är hög blir samtalet den viktiga 

länken i kunskap. Samtalet öppnar upp för att kunskapen skall konstrueras och utvecklas 

tillsammans med gruppen av elever som bär den. Samtalet, menar Wittgenstein (1996, 
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s.45-46), öppnar upp för meningsfullheten som gör att vi utvecklas med andra. Samtalet 

blir meningsfullt när betydelsen i det som sägs skapar en gemensam förståelse. Att lära 

genom samtal i kommunikation diskuterar Dewey (1997, s.39) som en del i det sociala 

spel i vilket vi fostras, om det finns en strävan mot samma mål. 

I samförståndet mellan människor ingår det regler, reglerna gör att bland annat 

samtalen mellan oss blir begripliga och det är via samtalet i kommunikationen som vi 

utvecklas. I samtalet sker inte bara uttalandet av ord och satser utan dessa förstås i 

förhållande till gester och rörelser som sker i ögonblicket. Wittgenstein (1996, s.131) 

skriver att det som förstås utöver det som sägs, är språket som visas men inte hörs. Det är 

reglerna som finns mellan individer i deras gemensamma förståelse av ett samtal. Skolan 

är en plats där många individer möts och kommunikationen är konstant. Dock sker 

kommunikationen i huvudsak utifrån lärarens sida i klassrummet. Även då kunskap 

utvecklas, då den kommuniceras i form av dialog i samspråk med andra (Sahlberg och 

Leppilampi, 2005, s.55). I transaktionen mellan individerna i samspråk skapas ett tredje 

rum där förståelse och utveckling skapas mellan individerna… 

Denna undersökning ämnar belysa ett didaktiskt förhållningssätt som visat positiva 

resultat i hur elever fungerar tillsammans i grupp. Kooperativt lärande skapar goda 

lärmiljöer och utvecklar de sociala färdigheter elever behöver i samhället, såsom 

samarbetsförmåga, respekt gentemot andra och förmågan att se omvärlden utifrån ett 

brett perspektiv. Det intressanta i förhållningssättet är att det skapar ett ömsesidigt 

beroende mellan elever, vilket idag kan lysa med sin frånvaro i klassrummet. I ett 

kooperativt lärande lär sig elever också samtala i verkliga samtal med varandra, vilket 

ökar till en större förståelse hos eleverna i gruppen. Jämförelsen mellan kooperativt 

lärande och traditionellt grupparbete blir viktig då aktiviteten mellan de två arbetssätten 

mäts och jämförs. För att kunskap samt de sociala färdigheterna skall utvecklas bör 

eleverna deltaga aktivt i grupperna, och med aktiv menas språklig delaktighet i gruppen. 

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att jämföra ett ”traditionellt” grupparbete med ett 

kooperativt grupparbete. Min hypotes är att eleverna i det traditionella grupparbetet 

kommer att styras utifrån de roller som eleverna redan har i klassen, vilka bygger på 

personlig identitet såsom status, vänner, kunskap, samt att delaktigheten under ett 
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grupparbete inte blir likvärdig. Det traditionella grupparbetet kommer att innebära att 

någon eller ett par av eleverna kommer att dra arbetet medan några av eleverna i gruppen 

förblir passiva, då fokus kommer att ligga på produkten snarare än processen. Samtidigt 

som det kooperativa lärandet i grupp kommer att bygga på samarbete utifrån tilldelade 

roller som gör att eleverna kan ta ett steg från sina traditionella roller byggda på personlig 

identitet. I det kooperativa arbetet kommer eleverna att styras till delaktighet genom de 

tilldelade rollerna, vilket kommer att skapa en bättre gruppkänsla och gemenskap, i 

förlängningen också ökad kunskap. Rollerna kommer också att skapa jämn fördelning av 

arbete samt högre delaktighet i form av en språklig aktivitet och att processen kommer att 

vara viktigare än produkten. 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur synliggörs processen kontra produkten i de två arbetsmetoderna? 
 
2. Hur upplever eleverna arbetsprocessen? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Arbetet inleder med en definition av de två metoderna som undersöks, ”traditionellt” 

grupparbete samt kooperativt lärande. Det kooperativa lärandet namnges med många 

benämningar såsom, cooperative learning, samarbetsinlärning eller samspelslärande i 

litteratur. Men i detta arbete används benämningen kooperativt lärande. I inledningen 

beskrivs också de etiska ställningstaganden som har används för att möjliggöra denna 

undersökning. 

I forskningsbakgrunden redogörs för teorierna bakom de två metoderna samt tidigare 

forskning. Fyra teorier har beskrivits för att tydliggöra det kooperativa lärandet. Sedan 

presenteras metod och material där det traditionella grupparbetet separeras från det 

kooperativa för att förtydliga de tillvägagångssätten som har används. Vidare redovisas 

det material som ligger till grund för uppsatsen. Sedan diskuteras metod och material 

likväl som uppsatsens validitet och reliabilitet. Det slutliga i denna del är en diskussion 

över metod samt material. 

I resultatdelen presenteras resultatet från undersökningarna både i tabellform och 

löpande text. Delarna är uppdelande i redovisningen av det traditionella grupparbetet och 
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det kooperativa lärandet i grupp. Elevernas reflektioner är sammanställda som ett 

underlag, för att få en tydlig bild av hur elever upplever de två arbetsmetoderna. 

Aktivitet/delaktighetsschemat som beskriver processen i grupperna och de reflekterande 

frågorna eleverna och undervisande lärare svarade på bifogas som bilagor i slutet av 

arbetet. Avslutningsvis kommer en diskussion av resultatet samt en analys som 

presenterar framtida tankar och möjligheter. 

1.4 Definition av grupparbete 
Ett grupparbete är när två eller flera individer arbetar tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål. Under processen mot målet utvecklar individerna i gruppen en social 

förmåga, vilket förbereder dem för vad samhället kräver. De samhälleliga kraven är bland 

annat att klara av att fungera enligt de normer som finns såsom respekt gentemot andra, 

förståelsen för olikhet och kunskapen att samarbeta med andra individer. I ett grupparbete 

är målet viktigare än processen mot målet. 

1.5 Definition av kooperativt lärande 
Ett kooperativt lärande är när två eller flera individer arbetar i grupp och strävar efter att 

nå ett gemensamt mål. Individerna i grupperna är styrda utifrån sina tilldelade roller samt 

det ansvar som rollerna inbegriper, vilket är beroende av uppgift. Även i ett kooperativt 

lärande utvecklar individerna i gruppen en social förmåga som förberedelse inför de 

samhälleliga kraven, vilka är att kunna samarbeta med andra individer, respektera andra 

människor och ha förståelse för olikheter. I ett kooperativt lärande är processen viktigare 

än målet då individerna skall skapa ett ömsesidigt beroende för att lära sig tillsammans av 

och med varandra. Ömsesidigt beroende är ett nyckelord för kooperativt lärande. 

1.6 Etiska ställningstaganden 
Innan undersökningen gjordes, uppfylldes informationskravet då alla medverkande elever 

tilldelades ett missivbrev som informerade om undersökningen och dess syfte. Missiven 

innehöll information om att de medverkande deltog frivilligt och att de hade rätt att 

avsluta sin medverkan när de ville under undersökningens gång. Då missiven också 

beskrev att eleverna hade valmöjligheten att deltaga eller inte, gav de sitt samtyckte innan 

undersökningen startade, vilket uppfyllde samtyckekravet. Alla deltagare var över 15 år. 
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Därför behövdes inga vårdnadshavares godkännande för medverkan. Missiven 

informerande även om att de deltagande inte kommer att namnges och inte heller själva 

skolan, och därmed förblir anonyma, viket uppfyllde konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet uppfylldes då uppgifter som rör undersökningen inte kommer att 

hanteras av annat ändamål än i denna undersökning (Vr 2002). Missiven ligger som 

bilaga ett i uppsatsen. 

2. Forskningsbakgrund 
Med grupparbete i den traditionella formen menas att ett antal elever sätts ihop till en 

grupp och att de sen ska (sam)arbeta mot ett mål och att det viktiga i grupparbetet är att 

eleverna får både sociala och de kunskapsmässiga vinningar beskriver Stensmo (2006, 

s.150). Dessutom skall gruppen vara heterogen och noga utvald, vilket betyder att det bör 

vara läraren som styr över gruppindelningen (s.153). Detta samstämmer även till viss del 

med det kooperativa arbetet men där är processen är viktigare än målen. Den sociala 

utvecklingen gynnas av samarbetet. Skillnaden är att elever i kooperativt lärande arbetar i 

grupp men de har en bestämd roll i arbetet för att maximalt samarbete skall uppstå 

(Johnsson & Johnsson, 1999, s.70). Något som är gemensamt för de båda 

arbetsmetoderna är att det skall vara ett samarbete i grupper där individen lär sig att 

arbeta med andra individer samtidigt som det blir en kunskapsutveckling hos den egna 

individen. Förutsättningen för ett lyckat samarbete är att det måste finnas en gemenskap i 

gruppen samt en gemensam förståelse av vad som ska ske i gruppen. Förutom det 

beskriver Johnson & Johnson (1999, s.68-69) att det måste finnas en struktur och 

bestämda roller i gruppen. I det kooperativa lärandet finns det många utarbetade 

arbetsmetoder från de främsta forskarna inom det kooperativa lärandet: Roger och David 

Johnson, Robert Slavin och Spencer Kagan, därefter finns Elizabeth Cohen, Shlomo och 

Yael Sharan. I Finland har Viljo Kohonen börjat sprida arbetsmetoden (Sahlberg och 

Leppilampi, 2005, s.36). Men utgångspunkten är alltid densamma; att elever arbetar i 

samarbete och ansvar för sitt eget lärande samt även de andra elevernas lärande och att 

det skapas ett ömsesidigt beroende av varandra i gruppen. 
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2.1 Grupparbete 
Definitionen som Stensaasen & Sletta (2008, s.26) använder sig av är att en grupp består 

av två eller flera individer som är ömsesidigt beroende av varandra samt påverkar 

varandra i sitt samspel. I gruppen utvecklas ett demokratiskt samspel samt att det sker en 

utveckling av sociala förmågor inom gruppen och de får uppgifter eller problem som 

skall lösas menar Stensmo (2006, s.150). Vidare poängterar han att det essentiella i ett 

grupparbete är att gruppen skall vara heterogen, samt att förberedelse för arbetet är noga 

planerat. Förutom att medlemmarna i gruppen skapar ett socialt samspel, utvecklas även 

individen till att bli en självständig och stark individ (Stensaasen & Sletta, 2008, s.13). I 

grupper sker dessutom en social utveckling där medlemmarna tillsammans skapar 

förståelse för varandra, utvecklar empati och lär sig att lösa sociala konflikter. Vidare 

skriver Stensmo (2006, s.150-151), att för att ett grupparbete skall bli lyckat krävs det att 

medlemmarna samarbetar, att de diskuterar samt att de tillsammans kan leda arbetet 

framåt. I grupparbetet i dess traditionella form föreskriver Stensmo att eleven skall lära 

sig något som gruppen i sin tur kan ha nytta av samt att eleven skall vara aktiv i 

kommunikationen och elever ska bidra med sina åsikter. 

Vid ett traditionellt grupparbete finns det kända problem, till exempel en ojämn 

fördelning av arbetet. Ofta blir den starka eleven som drar arbetet, vilket skapar att andra 

elever åker snålskjuts på de duktiga elevernas prestationer (Stensmo 2006, s.155). I en 

grupp där en eller ett par elever i gruppen drar hela arbetets last, skapas inget självklart 

lärande mellan elever, utan det blir snarare en kunskapsmedling mellan eleverna utifrån 

vad de gjort. Historiskt sett har skolan stått för den behavioristiska traditionen där läraren 

stod för kunskap och skulle förmedla den till eleverna, samt att eleverna skulle vara 

passiva. Kunskap blir till något som delas ut och kunskapen samt hur den lärs ut riktar sig 

till elevernas yttre. Kunskap är något som ansågs förändra beteenden (Sahlberg och 

Leppilampi 2005, s.22). I ett grupparbete där eleverna fördelar arbetsuppgifterna mellan 

varandra i gruppen, skapas det en kunskapsmedling mellan eleverna, i stället för det 

samtal som kan leda till ökad förståelse samt utveckling av kunskap. Normer som har 

funnits och ännu finns i klassrummet kan prägla ett grupparbete i den traditionella 

formen. Det är bland annat att eleverna sköter sin arbetsuppgift, ger inga råd, ber inte 

andra elever om hjälp och arbetar endast med eget arbete, menar Sahlberg och 



8 

  

Leppilampi. Därför kan det vara svårt att lära in nya normer, då normer är regler som 

finns runt omkring oss.  

2.2 Kooperativt lärande 
Det kooperativa lärandet kan ses som en vidareutveckling av det traditionella 

grupparbetet, men det kooperativa arbetet är inget nytt påfund. Idéer bakom det 

kooperativa lärandet kan spåras ända tillbaka till Sokrates. Som använde sig av dialogen i 

samtalet som vägledning i processen mot målet, beskriver Sahlberg och Leppilampi 

(2005, s.35). I ett kooperativt grupparbete hjälper eleverna varandra att nå framgång, 

ansvarar för både en själv samt de andra i gruppen, fråga andra om hjälp och diskutera 

med den andra i gruppen, (Sahlberg och Leppilampi, 2005, s.41). I en språklig 

kommunikation mellan eleverna skapas ett ömsesidigt och flerstämmigt 

meningsskapande, beskriver Tornberg (2007, s.42). Vidare beskriver hon att 

”kommunikation är ett öppet åtagande där minst två samtalsparter är inblandade och med 

ett oförutsägbart meningsskapande som följd” (s.42). De namn som idag är aktuella och 

återkommer inom forskning kring kooperativt lärande är som nämnt ovan, Roger och 

David Johnson, Robert Slavin och Spencer Kagan, samt Elizabeth Cohen, Shlomo och 

Yael Sharan. Dessa forskare har samma grundteori i det kooperativa lärandet, bland annat 

att grunden ligger i ett ömsesidigt beroende av varandra i gruppen samt att det krävs en 

tydlig struktur och bestämd ordning i det kooperativa lärandet. Detta är viktigt för att ett 

resultat skall nås. Därefter närmar de sig tillvägagångssättet för det kooperativa lärandet 

på något olika sätt genom deras egna metoder i hur elever ska arbeta kooperativt. Johnson 

& Johnsons metod är applicerbar i många läroplaner och kursplaner, där vikten ligger på 

att integrera akademiska färdigheter med sociala färdigheter. Kagans metod riktar sig till 

ett aktivt lärande i grupp, för att öka de sociala färdigheterna för gruppdeltagarna. Slavins 

metod har blivit influerad av både Johnson & Johnsons arbete och Kagans. Däremot är 

Slavins metoder specifika arbetsmetoder inom det kooperativa lärandet, enligt Miller & 

Peterson (2010). 

De sociala färdigheter som eleverna utvecklar är bland annat hur de lär sig att 

respektera varandra. Detta var något som uppmärksammades när färgade och vita elever 

samspelade i lagidrott (Stensaasen & Sletta, 2008, s.40). Under den formen av samspel 

avtog fördomar och eleverna blev vänner. Målet, menar de, är att det byggs broar mellan 
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gruppmedlemmarna. Därför ligger en stor vikt på lärarens roll i konstruktioner av 

grupper, beskriver Stensaasen & Sletta (2008, s.40), både på grund av att grupprocessen 

måste vara styrd och att läraren måste observera grupperna noggrant för att följa deras 

utveckling samt deltagande. Att arbeta i ett kooperativt lärande betyder att elever lär sig 

genom sin och andras kunskap i grupp. Noddings (2006, s.146-147) diskuterar hur elever 

som arbetar i grupp konstruerar sin egen kunskap tillsammans med andra och hon kallar 

det för social konstruktivism. Noddings menar att individer som talar om sin kunskap 

omformulerar den och tar till sig den genom att lyssna på hur andra beskriver sin 

kunskap. Detta för också Forsell (2007, s.121-122) fram, i sin syn på hur Vygotskij 

beskrev lärandet hos människan, att varje individ lär sig genom samspel med andra. 

Vygotskij menar att läraren, också kallad Den andre, Den vuxne etc., är den vägledare 

som hjälper elever vidare i deras Proximal Zone of Development. Vygotskij menade att 

då människan ständigt är i förändring är det i ögonblicket vi kan förmedla och ta över 

kunskap från andra människor. Förmedlingen sker då via språket, menade Vygotskij, 

vilket är en essentiell nyckel i samspelet med andra och likaså grunden för ett kooperativt 

lärande, då gruppmedlemmarna måste kommunicera med varandra. Barnen/eleverna i 

grupp utvecklar då sin och andras kunskaper/erfarenheter för att lära samt ta fasta på ny 

kunskap. Något som kan liknas vid vad Vygotskij menade med ”den andra” är hur alla i 

gruppens resurser frigörs vid ett kooperativt lärande, på grund av det ömsesidiga 

beroendet, vilket leder till att elever som inte förstått förstår med hjälp av de andra i 

gruppen (Tornberg 2007, s.67). 

 Samtal i grupp skapar kommunikation och det är genom kommunikationen som 

kunskap och sociokulturella färdigheter skapas och utvecklas, menar Säljö (2000, s.104-

108, 114). Människan är en social varelse och det är med andra människor vi lär och 

utvecklas och det är språket, kommunikationen som öppnar upp detta. Vidare beskriver 

Säljö att möjligheten för ett levande samtal sker genom meningsskapande spelregler som 

de samtalande delar. Spelregler i ett verkligt samtal är något som diskuteras av 

Wittgenstein då de regler som uppstår mellan individer skapar förståelse i det som sker 

(1996, s.51). Vidare menade Wittgenstein (J Öhman U o D, 3/2008), att eleverna skapar 

kunskap tillsammans, för det är i ögonblicket som förståelse och mening skapas. Elever 

som talar i grupp använder sig av olika källor i sitt tal när de samtalar med andra, men 
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mottagaren av samtalet förstår samtalet då denne kan läsa av situationen. När individer 

samtalar är exempelvis ögonkontakt viktigt då ögonkontakten har en roll som återkopplar 

signaler mellan talare och lyssnare (Ferm & Malmberg 2001, s.209), När elever samtalar 

med varandra uppstår meningsskapande ur alla de olika sociala språkformer som samsas i 

samma dialog som omskapas mellan eleverna till en gemensam förståelse. I en grupp som 

delar en språklig gemenskap ”gör att språk snarare skulle kunna beskrivas som ett 

ständigt dialogiskt meningsskapande” (s.183). Dessa språkgemenskaper skapas likaså när 

elever arbetar tillsammans, i vilket samtalet blir genuint. Dessa spelregler och den 

mening som skapas i kommunikation är viktig för att förståelse av vad som sägs ska 

utvecklas menade Wittgenstein (1996, s.51), då en gemensam bild kan skapa förståelsen 

och meningen mellan de samtalande. Dessutom, menar Sahlberg och Leppilampi (2005) 

att samtala, anses vara ”det viktigaste redskapet för socialisation och utveckling” (s.53). 

Det kooperativa lärandets struktur sker genom roller, ansvar, samt en känsla för en 

för alla och alla för en, detta är lika hos alla aktuella forskare. Läraren strukturerar 

grupperna med roller och ansvar som eleverna måsta ta sig an. Dessa är väldigt 

strukturerade och läraren måste se till att elever kan bidra med något som samtidigt ökar 

deras inre självkänsla. Rollerna som tilldelas är till för att skapa ett gott arbetsklimat samt 

en jämn arbetsfördelning inom gruppen där alla tar lika mycket ansvar. Rollerna 

beskriver Tornberg (2009 s.66), motverkar det som ibland kan ske i ett grupparbete av 

den traditionella formen, vilket är hur grupper kan återspegla maktstrukturer i samhället 

där starka elever dominerar på grund av bra betyg eller popularitet medan andra elever 

körs över. Rollerna skapas efter de förutsättningar som uppgiften har, exempelvis läsare, 

skrivare, materialinsamlare och kontrollerare. Rollerna, menar Johnson & Johnson (1994, 

2-3), skall vara flexibla för att alla deltagare ska kunna ta sig an olika roller i ett lärande 

syfte. Dessutom har eleverna olika roller från gång till gång. Ansvaret som eleverna får, 

skapas för att alla deltagare skall känna att de bidrar med något till gruppen. Ansvaret kan 

till exempel vara att en deltagare ansvarar för att materialet finns tillgängligt för alla 

gruppmedlemmar samt att alla förstår det. En ytterligare del i rollernas betydelse är att 

eleverna måste lämna sina ordinarie roller som bygger på personlig identitet, bland annat 

kunskapsnivå, popularitet eller status (Sahlberg och Leppilampi, 2005, s.47-49). När 

eleverna får arbeta utifrån tilldelade roller utvecklas en annan gemenskap som för 
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samman gruppen, nämligen andra gemensamma spelregler som gör att eleverna kan 

lämna de gamla normerna i hur de skall bete sig (Sahlberg och Leppilampi 2005, s.39-

40).  

2.2.1 Self Interdependent Theory 

Self Interdependent Theory skapas utifrån de faktorer som utgör det kooperativa lärandet. 

Denna teori grundas i att eleverna blir genom gemensamt ansvar ömsesidigt beroende av 

varandras utveckling och lärande. Likaså blir eleverna beroende av varandra i gruppen på 

grund av de roller med vilka delat ansvar medföljer (Johnson & Johnson, 1994, s.2). 

Vidare beskriver Johnson & Johnson hur denna teori är sammankopplad med kooperativt 

och tävlingsinriktat lärande. Dessa två läranden skall ses som något gemensamt, inte 

enskilt, menar Johnson & Johnson (2005, s.338-339). Denna teori uppkommer när 

individer delar samma mål och resultatet påverkas av varandras handlingar. Individerna 

blir ömsesidigt beroende av varandra (Johnson & Johnson, 2005, s.3). 

2.2.2 Sociokonstruktivism - Vygotskij 

Vygotskij ansåg att det var genom de sociala samspelen och erfarenheterna som 

människan utvecklades. Genom samtal med andra används och blir språket till ett 

kollektivt redskap som formar och nyskapar kunskap (Forssell, 2007, s.117). Enligt 

Vygotskij är språket en nyckelfaktor, då språket kopplar samman tanke och verklighet. 

Det är inte förrän barnet kan använda sig av språket och talet, som kultur och de sociala 

faktorerna börjar forma barnet. Vygotskij gör en liknelse med krattan och språket och 

menar att krattan är ett redskap att bruka jorden med, och språket är ett redskap för att 

bruka kommunikation, skriver Forssell (2007, s.119). ”Språket är med andra ord länken 

mellan samhället och individen” (s, 119). Vidare blir länken mellan eleven och dess 

utveckling läraren, som med sin högre kunskap ska kunna finna elevens kunskapsnivå 

och utifrån den leda eleven vidare. Detta kallade Vygotskij för Proximal Zone of 

Development, vilket menas den närmaste utvecklingszonen. Det är dessa 

utvecklingszoner som barnet/eleven går igenom med hjälp av den andre eller den vuxne, 

den som kan vägleda eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Kroksmark, 2003, s.452). 

Detta lärande ”kan ske då barnet handlar och interagerar i samklang med sin omgivning 

och i samarbete med någon som redan kan” (s.452). 
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2.2.3 Pragmatism – Dewey 

Enligt Dewey kan vi inte skilja utbildning från en social utveckling, en lärprocess kan 

därför inte skiljas från hur samhället ser ut eller vad samhället kräver. Skolan måste 

därför följa samhällets process. Om eleven märker att skolans innehåll är i likhet med 

livet i samhället kommer eleven att finna mening i skolans verksamhet. För att det skall 

skapas livskunskap och mening i vad som sker i skolan, ansåg Dewey att elever/barnet 

skall lära genom erfarenhet. Dewey ansåg att barnet (eleven) ska lära sig genom 

erfarenhet, learning by doing (Kroksmark, 2003, s.374-375). Ett sätt att lära genom 

erfarenhet, är att arbeta tillsammans med andra. När elever arbetar gemensamt i grupp 

och känner att de har en gemenskap i gruppen kommer eleverna i gruppen dela med sig 

av sina kunskaper. Detta sker genom språket, i samtal med andra medlemmar i gruppen. 

Det sker en kunskapsförmedling. I kommunikationen utvecklas kunskap i formen av både 

sociala färdigheter och rena kunskaper (Dewey, 1997, s.48-49). Dewey beskriver liksom 

Vygotskij att språket används som en mediering mellan individer. Till skillnad men också 

i likhet med Vygotskij, ser Dewey läraren som den som kopplar samman lärandet med 

eleven och görandet, medan Vygotskij menade att läraren var den faktor som ledde 

lärandet vidare, inte görandet i sig. Dewey menade också att individen lever i 

kommunikation med samhället. Och för att ett samhälle ska kunna leva och överleva 

måste det finnas gemensamma mål, föreställningar, kunskap med mera och för att detta 

skall bli gemensamt, används kommunikationen (Dewey, 1997, s.38-39). 

2.2.4 Wittgensteins teorier 

Kommunikationen mellan individer skapar ett meningsskapande som ökar förståelsen om 

det som samtalas. När elever kommunicerar med varandra i grupp kommunicerar de 

utifrån olika källor, men då en grupp skapar en gemensam förståelse av samtalet gör det 

att mottagaren kan läsa av situationen (J Öhman U o D, 3/2008). Förståelsen i språket, 

enligt Wittgenstein (1996, s.22-23), skapas utifrån bilder som individer förmedlar mellan 

varandra. Genom bilderna som språket beskriver bildas en förståelse som utvecklas 

genom att fler bilder beskrivs. Bilderna skapar en gemensam bild där vi tillsammans med 

andra skapar en meningsfullhet i vårt språk, vilket utvecklas tillsammans med andra. Det 

är inte bara vad orden säger utan hur de sägs som gör att de förstås, språket förmedlar 

orden men själva förståelsen kommer i ögonblicket tillsammans med den andre. Det är 
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med rörelser och uttryck som det riktiga förståelsen utvecklas och ger mening. Genom 

förmedlingen av språket skapas en betydelse som i sin tur skapar en mening hos 

mottagaren, och det sker i det ögonblick språket används. Därför, är det av stor vikt att de 

som samtalar har ett gemensamt språk med gemensamma spelregler, då en bild kan 

illustreras på olika sätt, (Wittgenstein, 1996, s.25-27), likaså gäller detta även inom vårt 

eget språk (s.55). I samtalet utvecklas bilden i sin tur och blir då till mening, genom 

gemenskapen i spelregler och samspel och utifrån dem kan språket med dess bilder 

utvecklas till betydelse och mening (1996, s.51). 

3. Metod och material 
Denna undersökning är en kvalitativ studie där metod i form av observationer och egna 

reflektioner av elever och lärare har används. Då detta arbete bygger på fler än en 

undersökning har jag namngett den första undersökningen A och nästa B. Klasserna har 

fått namnen ett, två, tre och fyra beroende på i vilken klass undersökningen startade. Då 

både strukturerad observation och ett frågeformulär användes i undersökningen kallas 

metoden triangulering. Anledningen till att göra en triangulering var förhoppningen om 

att resultaten från båda undersökningarna skulle styrka varandra (Denscombe 2009, 

s.184-185). Den första metoden som användes var systematisk observation där elevernas 

aktivitet mättes utifrån ett schema. Aktivitet räknas när eleverna bidrar språkligt till 

arbetet med målet att lösa uppgiften. Uppgiften var att översätta en låttext från Engelska 

till Svenska. Eftersom eleverna skulle översätta en text räknades en aktivitet vid varje ny 

idé om vad som skulle kunna vara rätt i översättningen. Valet av uppgift var att den är 

beprövad av mig vid tidigare undersökningar. Anledningen till valet av systematisk 

observation var att kunna visa en trovärdig bild av observationen. Just för att minska de 

risker i hur det som observerats blir tolkat (Denscombe 2009, s.274). Den andra metoden 

gick ut på att eleverna och lärarna fick besvara ett frågeformulär som belyste hur de 

upplevde kooperativt lärande och traditionellt grupparbete, och syftet med 

frågeformulärets var att få fram informanternas åsikter (Denscombe 2009, s.209). 

3.1 Urval 
Studien gjordes på en grundskola i Mellansverige. Eleverna som deltog i studien gick i år 

9. Anledningen till att det endast var niondeklasser som deltog i studien var att de 
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eleverna hade den form av kunskap i engelska som behövdes för att studien skulle vara 

möjlig. Klasserna hade både flickor och pojkar, ungefär lika många flickor som pojkar, 

men då avsikten med arbetet inte var att belysa ett könsperspektiv kommer därför inga 

diskussioner ske utifrån det perspektivet. Sammanlagt var det 76 elever som deltog i 

undersökningen. Av de 78 elever var det tre elever som inte deltog i att svara på 

frågeformuläret. Men då det inte var fler elever som saknades fanns inget behov av 

bortfallsanalys då resultatet inte påverkades märkbart. 

 

3.2 Kooperativt lärande 
I undersökning A i klass ett som deltog i det kooperativa lärandet deltog 19 elever och de 

blev indelade i grupper om fem, utom i en grupp som bestod av fyra elever. De fyra 

grupperna bestod av både pojkar och flickor men merparten av klassen bestod av flickor. 

I undersökning B klass tre deltog 20 elever och i denna klass var det fler pojkar än 

flickor, men inte någon markant skillnad. 

3.2.1 Observation 

Fyra nionde klasser deltog i undersökningen varav två klasser deltog i det kooperativa 

grupparbetet, klass ett och klass tre. Undersökningen inleddes med en presentation av 

uppgiften. Därefter blev eleverna indelade i grupper som undervisande lärare satt ihop för 

att skapa fungerande och heterogena grupper. Heterogen i den bemärkelse att det 

grupperna består av individer med olika status. I klass ett där det kooperativa arbetssättet 

undersöktes blev det sammanlagt fyra grupper med fem elever i vardera förutom en 

grupp som bestod av fyra elever. I klass tre i den kooperativa undersökningen var det fyra 

grupper med vardera fem elever i varje grupp. 

Uppgiftens form var att skapa motivation hos eleverna och tanken bakom låtvalet var 

att eleverna skulle bli intresserade då det är en populär låt som användes. Dessutom är det 

en uppgifts som visats sig fungera då jag använt mig av låttexter i uppgifter vid tidigare 

undersökningar. Varje elev blev tilldelad en bokstav A-E och varje grupp fick en siffra 1-

4 för att det skulle vara möjligt att koppla ihop alla delar i undersökningen. Alla elever i 

grupperna blev tilldelade roller: en som kontrollerade, en som skrev, en som talade, en 

som läste och en som peppade. I den grupp som endast bestod av fyra elever tillföll den 
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peppande rollen den som kontrollerade. Rollerna som eleverna blev tilldelade gick ut på 

att ansvaret skulle delas upp inom gruppen så arbetsfördelningen skulle bli så jämn som 

möjligt. Kontrolleraren (Elev A) ansvarade för att alla gruppmedlemmar fick lika mycket 

talutrymme genom tidtagning, samt att alla i gruppen bidrog till uppgiften och att fick 

komma till tals. Skrivaren (Elev B) ansvarade för sammanställningen av uppgiften som 

alla i gruppen hade ansvar för. Talaren (Elev C) ansvarade för att redovisa uppgiften för 

ansvarig lärare. Läsaren (Elev D) ansvarade för att läsa uppgiften för gruppen samt att se 

till att alla förstod vad som skulle göras. Pepparen (Elev E) ansvarade för att uppmuntra 

alla gruppmedlemmar till att tala och att alla åsikter blev hörda och respekterade. För att 

kunna kontrollera detta samt att mäta elevernas aktivitet i grupperna användes ett 

aktivitets/delaktighetsschema. Schemat finns som bilaga till denna uppsats, se bilaga två. 

Det användes genom att en pin markerades vid varje tillfälle en elev deltog och var aktiv i 

gruppen. När eleverna blivit indelade i grupper beskrevs uppgiften. Eleverna skulle 

översätta en svensk text som var översatt från en amerikansk låttext. Låtarna var vid 

undersökning ett: Rihannas Russian roulette (Rated R, 2009) samt vid undersökning tre: 

Ayo Technology framförd av Milow (Universal Music Domestic Pop, 2009). Anledningen 

till att det var två olika låtar var för att minimera risken för att undersökningen skulle bli 

känd innan undersökningen. Eleverna fick cirka 20 minuter på sig att lösa uppgiften och 

varje grupp observerades i sammanlagt fem-sju minuter. Men för att inte missa viktig 

aktivitet observerades varje grupp i cirka två-tre minuter.  När eleverna började närma sig 

slutet på översättningen spelades originallåten upp för att ge en ledtråd och se hur 

samarbetet utvecklades när grupperna fick en sista motivation till att slutföra 

översättningen. Uppgiften ligger som bilaga tre. 

3.2.2 Frågeformulär: elevreflektion 

Undersökning A och B i klass ett och tre. När översättningen var färdig fick eleverna som 

deltagit i undersökningen svara på frågor som rörde deras upplevelse av hur den 

arbetsmetod de fått prova på. Klasserna som arbetat med den kooperativa arbetsmetoden 

svarade på frågor som reflekterade över hur eleverna upplevde det kooperativa 

arbetssättet. Elevreflektionerna sammanställdes till ett material och presenteras i tabeller 

samt i löpande text. Se bilaga fyra. 
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3.2.3 Frågeformulär: lärarreflektion 

I undersökning A och B fick undervisande lärare svara på frågor som skapade en 

reflektion över hur eleverna fungerat i grupperna när de arbetat på ett kooperativt sätt 

jämfört med hur de arbetar i grupp i vanliga fall. Se bilaga fem. 

3.3 Traditionellt grupparbete 
Vid undersökning A i klass två, som deltog i det traditionella grupparbetet, deltog 14 

elever. De blev indelade i grupper om fem, utom i en grupp som bestod av fyra elever. 

Vid undersökning B i klass fyra deltog 25 elever varav ett bortfall vid deltagandet av 

frågeformuläret. Eleverna blev sedan indelade i grupper om fyra men i två av grupperna 

var det fem elever. Bland de elever som deltog i undersökning A klass två var merparten 

flickor samtidigt som det var merparten av pojkar som deltog i undersökning B klass 

fyra. 

3.3.1 Observation 

Fyra nionde klasser deltog i undersökningen varav två klasser deltog i undersökningen av 

det traditionella grupparbetet, klass två och klass fyra. Klasserna blev indelade i grupper 

med fyra till fem elever i varje. Grupperna formades heterogent i den mån det var 

möjligt. Även här har heterogen betydelsen att grupperna skulle vara indelade utifrån 

individer med olika status.  

Likaså här var syftet med uppgiften att skapa motivation hos eleverna och tanken var 

att eleverna skulle bli intresserade av uppgiften då en populär låt användes. 

Undersökningen inleddes med en presentation av uppgiften. Därefter blev eleverna 

indelade i grupper som undervisande lärare satt ihop. Därefter instruerades eleverna i vad 

de skulle göra och hur uppgiften de skulle lösa var utformad. Eleverna blev tilldelade 

varsin bokstav A-E för att möjliggöra ett sätt att mäta aktiviteten samt delaktigheten. En 

pinn markerades vid elevens bokstav varje gång eleven var aktiv och deltog i 

grupparbetet utifrån ett aktivitets/delaktighetsschema (se bilaga sex). Låtarna var; vid 

undersökning två Rihannas Russian roulette (Rated R, 2009) samt vid undersökning fyra 

Ayo Technology framförd av Milow (Universal Music Domestic Pop, 2009). Anledningen 

till att det var två olika låtar var för att utesluta risken för att eleverna skulle ha känt till 

undersökningen innan. Likaså vid det traditionella grupparbetet baserades valet av 
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uppgift på att skapa motivation hos eleverna, då musik är något i elevernas vardag. 

Eleverna fick cirka 20 minuter på sig att lösa uppgiften och varje grupp observerades i 

sammanlagt fem-sju minuter. Men för att inte missa viktig aktivitet observerades varje 

grupp i cirka två-tre minuter. När eleverna började närma sig slutet på översättningen 

spelades originallåten upp för att ge en ledtråd och se hur samarbetet utvecklades när 

grupperna fick en sista motivation till att slutföra översättningen. Uppgiften ligger som 

bilaga sju. 

3.3.2 Frågeformulär: elevreflektion 

Undersökning A och B i klass två och fyra. När översättningen var färdig fick eleverna i 

som deltagit i undersökningen skriva en egen reflektion utifrån några frågor som rörde 

deras upplevelse över den arbetsmetod de fått prova på. Resultatet av elevernas 

reflektioner sattes samman med båda klasserna vid båda undersökningstillfällena som 

presenteras i tabellform samt förklaras i löpande text. Se bilaga åtta. 

3.3.3 Frågeformulär: lärareflektion 

I undersökning A och B fick undervisande lärare svara på frågor som underlag till en 

reflektion över hur eleverna hade fungerat i grupperna när de hade arbetat kooperativt 

jämfört med hur de arbetar i grupp i vanliga fall. Se bilaga fem. 

3.4 Material 
Materialet som användes till detta arbete var ett aktivitets/delaktighetsschemat från 

observationstillfällena, elevernas reflektioner utifrån frågeformuläret samt lärarnas 

reflektioner utifrån frågeformuläret. Aktivitets/delaktighetsschemat visade hur stort 

deltagande samt aktivitet som skedde i båda klasserna i grupperna. Elevernas reflektioner 

användes för att få ta del av elevernas upplevelse av arbetsmetoderna. Klasserna som 

provade kooperativt grupparbete fick jämföra med traditionellt grupparbete medan 

klassen som provade traditionellt grupparbete fick jämföra med individuellt arbete. 

Lärarens reflektion användes för att se huruvida undervisande lärare, som känner 

eleverna, såg någon skillnad i arbetsmetoderna, och hur eleverna brukar deltaga samt 

deras aktivitet i grupper. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten är god i undersökningen men validiteten är inte fullt så god. Metoden som 

användes vid undersökningen kallas systematisk observation. För att styrka det som 

skedde vid observationen fick elever och lärare svara på ett frågeformulär som avsåg att 

belysa informanternas åsikter. Systematisk observation användes som metod då 

observation i sig kan vara tvetydig. Men tydlighet framgick i form av själva 

aktivitets/delaktighetsschemat, där aktiviteten och delaktigheten mättes i form av 

markerandet av en pin, kunde observationen styrkas med hjälp av det schemat. Elevernas 

aktivitet mättes utifrån deras delaktighet i processen mot att klara uppgiften. Men då det 

är svårt att definiera vad som är en aktivitet går det att diskutera undersökningens 

validitet. En aktivitet kan vara en svårdefinierbar och vag term som betyder olika 

beroende på vem som tolkar den. Det går även att diskuterar validiteten då uppgiften 

eleverna fick göra kanske endast skapade motivation hos vissa elever. Det finns trots allt 

inget som säger att alla elever gillar musik eller den låten som uppgiften avsåg. Men 

uppgiftens utformning har provats tidigare, då med andra låtar, och det har fungerat bra, 

och därför valdes denna uppgift även denna gång. Uppgiften skapade motivation hos 

eleverna men det går som sagt att diskutera huruvida det var den bästa uppgiften för alla 

elever. Data som resulterades av undersökningsformerna är noggrant presenterade och är 

ett bra underlag för att visa undersökningens utgång. Men resultatet som undersökningen 

gav går inte att generalisera då undersökningen inte var stor.  

3.6 Diskussion metod och material 
Metoden som användes, systematisk observation och elev- samt lärarreflektion utifrån ett 

frågeformulär, gav en god bild av samarbetet i grupperna samt att elevernas reflektioner, 

likaså undervisande lärares reflektioner stödde vad observationen visade. Metoderna var 

tillförlitliga då de stödjer varandra men för att skapa ytterligare tillförlitlighet, skulle 

möjligen gruppdiskussionerna ha spelats in. Utifrån inspelningarna skulle elevernas 

exakta delaktighet samt aktivitet ha mätts samt visats. Nu kan det hända, då 

observationerna cirkulerade mellan grupperna, att närvaron av observatör skapade oro 

och/eller att de väldiga diskussionerna missades då observatören observerade en annan 

grupp vid ett sådant tillfälle. Vid första observationstillfället var det en grupp som 
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tystande var gång observatören kom. Detta är något att beakta då den naturliga miljön 

ändras när en ny individ träder in i klassrumsmiljön. Detta i sig påverkade inte resultatet 

märkbart men samtidigt gav det ingen positiv inverkan på resultatet heller. Utöver 

observatörens påverkan måste elevers möjliga talängslan beaktas då en ny individ träder 

in i deras naturliga klassrumsmiljö. Talängslan är inte ovanlig, därför skulle 

undersökningen kanske ha gjorts under en längre tid så observatörens närvaro blev 

naturlig. För det är inte förrän närvaron av en ny individ blir naturlig som elever vågar 

vara sig själva. En ytterligare svårighet är svårigheten att avgöra vad en aktivitet är, vilket 

försvårar mätningen utifrån aktivitets/delaktighetsschemat. Dessutom måste det tilläggas 

att det ligger stor vikt på undervisande lärare då denne präglar sin klass från grunden. 

Sedan är det som med alla undersökningar där individer är inblandade, att den omgivande 

miljön samt tidigare eller framtida händelser kan spela en avgörande roll för 

undersökningens slutliga resultat. 

Bakgrunden som ligger till grund i arbetet ger en god grund för de olika 

arbetsmetoderna. Då det är svårt att få fram kritik riktat till det kooperativa lärandet, finns 

det en svaghet, men å andra sidan kan det bevisa att metoden i sig är stark och tillförlitlig. 

Kritik riktat till den traditionella grupparbetsformen framkommer då metoden skapar en 

ojämn fördelning i grupparbeten samt att ansvaret förblir enskilt i stället för gemensamt. 

Den kritik som kan tilläggas är att i andra texter och arbeten, blandas begreppen samman, 

det traditionella grupparbetet särskiljs inte från det kooperativa arbetet, många gånger på 

grund av okunnighet. Vissa tidigare uppsatser likväl som litteratur skiljer inte på 

arbetsmetoderna, trots att de är två helt separata arbetsmetoder. Särskilt viktigt är det då 

det lägger stor vikt på de lärare eller andra ledare som tar sig an metoden, den kräver sitt 

engagemang samt kunskap om ämnet. Det går inte att göra en variant av detta. 

Då den kooperativa arbetsmetoden inte är ett vanligt arbetssätt i de svenska skolornas 

klassrum kan möjligen frågetecken riktas mot övningen eleverna fick pröva, då eleverna 

fick pröva ett arbetssätt som de absolut inte var vana vid. Därför kan eleverna ha 

missuppfattat, inte förstått vikten av att arbeta på detta nya sätt eller saknat motivation att 

göra det då det är ”enklare” att göra på det traditionella grupparbetssättet. Samtidigt som 

andra elever kan reagera positivt på nya arbetsmetoder. Men spontant fungerade det 

kooperativa arbetet väldigt bra, oavsett klass – stark eller svag, då det verkar som om 
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rollerna skapade en viss ansvarskänsla hos eleverna, vilket medför de en gemenskap som 

gav mening. Styrningen utifrån rollerna i det kooperativa lärandet visade en ökad 

aktivitet som kan visa en bättre process mot målet. Men om det skapade ett bättre lärande 

för just detta tillfälle går inte att säga, men i förlängningen i ett kooperativt lärande ökar 

nog lärandet då elever blir styrda till delaktighet och aktivitet. 

4. Resultat 
Först presenteras resultatet av undersökningen av det traditionella grupparbetet sedan 

resultatet från det kooperativa lärandet. Först presenteras vad observationen visade i form 

av aktivitet och delaktighet. Därefter presenteras elevernas svar på frågeformuläret. 

4.1 Traditionellt grupparbete 
Först presenteras vad som skedde under grupparbetena vid observationen, hur aktivitet 

och delaktigheten såg ut mellan gruppmedlemmarna. Efter presentationen av 

observationen kommer elevernas svar på frågeformuläret som gav deras reflektioner över 

hur de tyckte arbetet hade fungerat. Elevernas reflektioner från klass två och fyra är 

hopslagna. Sist kommer svaren utifrån frågeformuläret som undervisande lärare svarat på 

baserat på båda av arbetsmetoderna. 

4.1.1 Observation 

Intrycket av denna arbetsmetod med traditionellt grupparbete var att det var generellt mer 

prat om annat i grupperna, samt att det oftast var en som skrev medan de andra pratade 

om annat. Vissa elever valde till och med att inte deltaga alls. Klasserna som deltog i 

denna del av undersökningen bestod av både flickor och pojkar. Flertalet var flickor i 

klass två medan det var fler pojkar i klass fyra. I klass två var det 14 elever som deltog 

och delades in i tre grupper varav två av grupperna bestod av fem gruppmedlemmar och 

en grupp bestod av fyra gruppmedlemmar. I klass fyra var det 25 elever där merparten 

var pojkar. Eleverna blev indelade i heterogena grupper. Grupperna bestod av fyra elever 

samt fem elever i en grupp. Även i denna undersökning observerades grupperna 

sammanlagt fem till sju minuter vardera men observationstillfällena cirkulerade för att få 

en så övergripande bild av undersökningen som möjligt. Eftersom en elev kan vara 
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språkligt aktiv mer än en gång under observationen så är aktivitets/delaktighetsstaplarna 

högre än elevantalet. 

Tabell 1 Traditionellt grupparbete 1 
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Undersökning ett i klass två presenteras i tabell ett. Vid denna observation deltog 14 

elever. Observationen startade i grupp ett och varade i ungefär två tre minuter. Därefter 

observerades grupp två och vidare sen grupp tre. Det som kan ses i tabell ett är att i grupp 

ett (blå stapel) var aktiviteten och delaktigheten relativt jämn, men elev B var minst aktiv, 

elev A och C var de som inledde de flesta diskussionerna och elev D deltog när elev A 

och C startat upp. I grupp två (röd stapel) var aktiviteten och delaktigheten inte fullt så 

jämn utan där var elev A och elev D mest drivande medan elev B, C och E mest satt med 

i gruppen. I grupp tre (grön stapel) hade eleverna svårt att hålla sig till ämnet och pratade 

generellt mycket om annat, men det var en av dem som försökte hålla gruppen på spåret. 

I den gruppen var det elev A som drog mest och elev B och elev D deltog men inte som 

drivande i arbetet. Elev E deltog inte alls, utan talade om annat under hela uppgiften men 

drog sitt strå till stacken genom att skriva rent uppgiften. 

Sammanfattningsvis arbetade grupperna bra med uppgiften, men på ett traditionellt 

sätt. Det var mer prat om annat och en mer ojämn fördelning. Eleverna var inte 

intresserade av att vara delaktiga eller jämställt aktiva utan den starkaste/ de starkaste 

eleverna drog arbetet. Men eleverna arbetade bra utifrån det arbetssätt de var vana att 

arbeta på. 
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Tabell 2 Traditionellt grupparbete 2 
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Undersökning två i klass fyra visas i tabell två. Vid denna observation deltog 25 elever 

uppdelade i grupper om fyra men en grupp betod av fem elever. Observationen började i 

grupp ett och varade i cirka två tre minuter. Därefter observerades grupp två, tre, fyra, 

fem och sist grupp sex. Varje grupp blev observerad vid två tillfällen, inte fler för att de 

var många grupper. Det som framkommer i tabell två är att i grupp ett (blå stapel) är 

aktiviteten och delaktigheten relativt jämn. I grupp två (röd stapel) är det två elever, elev 

C och elev D, som drar hela arbetet och två elever, elev A och elev B, sitter med passivt. 

I grupp tre (grön stapel) är det en elev som gör allt; elev C, och även skrivuppgiften. 

Eleven som gör allt ber om hjälp en gång och det är en annan i gruppen som deltar då. I 

grupp fyra (lila stapel) är det också den som skriver som gör allt; elev C. De andra 

eleverna hjälper till när de blir tillfrågade. I grupp fem (turkos stapel) är det två elever 

som drar arbetet framåt, elev B och elev C, och en av dem skriver och det är den eleven 

som är mest aktiv. En elev valde att sova och två andra i gruppen talade mest om annat. I 

grupp sex (orange stapel) är det någorlunda jämn aktivitet men det är den som skriver 

som är mest aktiv; elev B. Den som skriver ställer frågor men får sällan svar. De andra i 

gruppen pratar mest om annat och stojar. 

Sammanfattningsvis var den språkliga aktiviteten i det kooperativa lärandet 206 

språkaktiviteter. 206 baseras på alla elevers språkliga aktivitet som skedde under 

observationen. En språklig aktiviteten räknas när en elev bidrar språkligt i processen mot 
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målet. Varje språklig del som skapade en lösning i översättningen räknades som en 

aktivitet. 

4.1.2 Frågeformulär: elevreflektion 

I båda klasserna (klass två och fyra) fick eleverna svara på reflekterande frågor om 

arbetet. Fråga ett, två, tre samt fem presenteras i tabeller nedan medan fråga fyra 

presenteras i löpande text. Sammanlagt var det 37 elever, varav två bortfall då en elev 

valde att inte deltaga och en annan elev som inte lämnade in sina svar. 

Tabell 3 Traditionellt grupparbete elevreflektion, fråga 1 

 

På den första frågan, som visas i tabell tre, när det frågades om vad eleverna tyckte om 

arbetet, var de flesta positiva. Svaren är uppdelade utifrån deras positiva och negativa 

inställning till arbetet. 

Tabell 4 Traditionellt grupparbete elevreflektion, fråga 2  
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På den andra frågan som presenteras i tabell fyra, när eleverna tillfrågades huruvida 

arbetsfördelningen var jämt fördelad gav eleverna liknande svar. En del upplevde att den 

var jämn medan andra beskrev arbetsfördelningen som ojämn. 

 
Tabell 5 Traditionellt grupparbete elevreflektion, fråga 3 

 

På fråga tre fick eleverna bedöma sin egen insats. Detta synliggörs i tabell fem. Eleverna 

fick svara på hur de såg på sin egen aktivitet och delaktighet under grupparbetet. 

Eleverna beskrev det som att den som skrev, bidrog alltid lite mer. 

På fråga fyra bad jag eleverna bedöma sina egna insatser i poängskalan 1-3 där 1 var 

låg medverkan och 3 var hög medverkan. Frågan är inte presenterad i ett diagram. De 

svar som eleverna gav stämde relativt bra överens med vad observationen visade. Några 

elever gjorde mer än andra, så fördelningen var inte jämn mellan gruppmedlemmarna. 

Eleverna var dock väldigt solidariska mot varandra och gav varandra lite högre poäng än 

vad en del kanske skulle ha fått. De elever som gett sig själva låga poäng blev likaså lågt 

graderad av sina gruppmedlemmar, vilket tyder på elevernas faktiska medvetenhet och 

ärlighet. 
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Tabell 6 Traditionellt grupparbete, elevreflektion, fråga 5  

 

Tabell sex visar slutligen att majoriteten ansåg att de lärde sig bäst genom andra, då man i 

samtal tar del av varandras kunskaper. Givetvis fanns det även elever som gillade 

individuellt arbete bättre men det var inte så många. 

4.1.3 Frågeformulär: lärareflektion 

Undervisande lärare i klass ett och två i undersökning A svarade på den första frågan: 

Hur upplever du att eleverna brukar arbeta tillsammans i traditionella arbeten?: 

Arbetsinsatsen brukar vara ganska ojämn. Eleverna brukar ofta fördela 

arbetsuppgifterna så att var och en jobbar individuellt med en egen del och de brukar 

ofta missa att samarbeta kring helheten. Svar på den andra frågan – Går det att säga om 

någon av metoderna skapade ett bättre samarbete än det andra?: Ja jag upplevde att det 

kooperativa var mer effektivt och givande. Alla blev delaktiga genom sina roller och det 

var mer av ett riktigt grupparbete. Jag fick känslan av att eleverna tyckte att det var 

roligare att jobba på det här sättet. 

Undervisande lärare i klass tre och fyra i undersökning B svarade på den första 

frågan – Hur upplever du att eleverna brukar arbeta tillsammans i traditionella arbeten?: 

Det blir ofta så att en eller två är aktiva och ett par andra bara lyssnar eller inte deltar 

alls. Den andra frågan – Går det att säga om någon av metoderna skapade ett bättre 

samarbete än det andra?: Jag tror att samarbetet blir bättre med kooperativt lärande. 

4.2 Kooperativt lärande 
Nedan kommer resultaten av undersökningen utifrån det kooperativa lärandet. Först 

presenteras resultaten av observationen och hur eleverna var aktiva och deltog i 

arbetsuppgiften. Efter det kommer en presentation av elevernas utifrån frågeformuläret 
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som är en sammanställning av båda undersökningarna medan aktivitetsschemat medan 

lärareflektionerna redovisar enskilda resultat. Sist kommer undervisande lärares 

reflekterande svar gällande de båda arbetsmetoderna. 

4.2.1 Observation 

Vid undersökning A deltog 19 elever och vid undersökning B deltog 20 elever. 

Inledningsvis vill jag presentera hur eleverna i klass tre tog sig an det kooperativa 

grupparbetet. Till en början hade eleverna svårt att hitta sina roller men efter ungefär tio 

minuter av de 20 minuter uppgiften tog, började de använda sig mer av rollerna som de 

blivit tilldelade. Observationen startade i grupp ett och varade i två till tre minuter. 

Därefter observerades grupp två, tre och fyra på samma sätt. Det som gick att se var att 

alla elever i grupperna var mer aktiva samt att de tog rollerna på stort allvar och försökte 

skapa balans utifrån dem. Dessvärre var det en grupp som tystande var gång de skulle 

observeras. Aktiviteten mättes i form av språklig aktivitet som bidrog i processen till att 

lösa uppgiften och då en elev kan vara muntligt aktiv flern än en gång under 

observationen är aktivitet/delaktighets staplarna högre än elevantalet. 

Tabell 7 Kooperativt arbete 1 
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Det som framkommer i tabell sju är att i grupp ett (blå stapel) är aktiviteten relativ jämn, 

elev A bidrar dock inte mer än en av de gångerna gruppen blev observerad, men förutom 

elev A var diskussionen jämn. Grupp två (röd stapel) är den grupp som tystnade var gång 

de skulle observeras. Det är även i grupp två som en av deltagarna inte vill ta sig an sin 

roll som talare, men då trädde en annan gruppmedlem in och ansvarade för den rollen 
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också. I Grupp tre (grön stapel) tar de ungefär lika mycket ansvar för uppgiften och 

diskuterar utifrån sina roller. Grupp fyra (lila stapel) är jämn i diskussionerna men det är 

en gruppmedlem som inte talar lika mycket. Men då trädde kontrolleraren in och sa ifrån 

att alla i gruppen skulle säga något. Sammanfattningsvis diskuterade eleverna utifrån sina 

roller och de försökte aktivera varandra genom att påpeka vilka roller de hade blivit 

tilldelade. Trots att de var ovana att arbeta i grupp på detta sätt tog de sig an uppgiften 

och utförde den väl. 

I undersökning B var det 20 elever som deltog, varav en elev som inte svarade på de 

reflekterande frågorna. Liksom den första klassen som fick prova på ett kooperativt 

grupparbete tog sig även denna klass sig an metoden med stort ansvar. De flesta eleverna 

tog uppgiften seriöst. Men trots att denna klass möjligen var något svagare tog de sig an 

uppgiften och arbetsprocessen i gruppen såg bra ut. Viktigt att poängtera är att 

undervisande lärare har stor betydelse för hur elever tar sig an nya arbetsmetoder. 

Observationen startade i grupp ett och varade i två till tre minuter därefter observerades 

grupp två, tre och fyra på samma sätt. Eleverna var aktiva men denna klass tog inte denna 

arbetsmetod på lika stort allvar som den första undersökningklassen. Det var en elev som 

kom sent och inte fick någon grupp. Den eleven störde mest ”sin” grupp, men gruppen 

gjorde ändå så gott de kunde. I en annan grupp var det en elev som inte tog sig an sin roll 

utan körde sitt ”race” och ville styra alla andra i gruppen, men gruppen löste detta och 

fördelningen i gruppen blev relativt jämn. Men det märktes att denna elevs närvaro gjorde 

att andra elever fick mindre talutrymme. 
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Tabell 8 Kooperativt arbete 2 
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Det som kan ses i tabell åtta är att i grupp ett (blå stapel) var aktiviteten relativ jämn. 

Grupp två (röd stapel) var aktiva och hade ett bra samarbete och aktivitet och delaktighet 

var jämn. Grupp tre (grön stapel) var relativt jämn i sin diskussion, men det är i denna 

grupp som en elev tar mer talutrymme, vilket minskar andra elevers utrymme. Grupp fyra 

(lila stapel) var relativt jämn i den lilla diskussion som fanns. 

Sammanfattningsvis var den språkliga aktiviteten i det kooperativa lärandet 223 

språkaktiviteter. 223 baseras på alla elevers språkliga aktivitet som skedde under 

observationen. En språklig aktiviteten räknas när en elev bidrar språkligt i processen mot 

målet. Varje språklig del som skapade en lösning i översättningen räknades som en 

aktivitet.  

4.2.2 Frågeformulär: elevreflektion 

Elevreflektionerna är sammanställda till ett material och det var sammanlagt 39 elever 

som deltog i undersökningen men endast 38 av dem svarade på de reflekterande frågorna, 

en elev valde att inte svara på frågorna. 
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Tabell 9 Kooperativt lärande elevreflektion, fråga 1  

 

På den första frågan var det en majoritet av de 38 deltagande eleverna som upplevde en 

skillnad mellan detta kooperativa arbetssätt och ett vanligt arbetssätt. Tabell nio visar att 

28 elever upplevde en skillnad, nio elever upplevde ingen skillnad och en elev visste inte. 

Några av skillnaderna som eleverna beskrev var: Man var tvungen att tänka efter 

vilken uppgift man har i gruppen, alla fick ett speciellt ansvar som de var tvungna att 

utföra. Men det var lite svårt samtidigt eftersom några fick uppgifter de absolut inte 

gillade, alla var mer delaktiga och yttrade sig mer. Vanligtvis gör någon allt men nu när 

man blev tilldelad sin uppgift i gruppen medverkade alla, annars brukar man automatiskt 

ta uppgiften som passar en bäst. Nu när man blev tilldelad ansvar kände jag mig mer 

osäker eftersom jag skulle hålla mig till mitt ansvarsområde, att man fick ett speciellt 

ämne eller uppgift. Även att man var tvungen att utföra uppgiften även om man inte 

gillade den, annars kan man ju lämna över uppgiften till någon annan i gruppen, det var 

mest att man fått i uppgift i vad det var man skulle göra och därför inte bara kunde sitta 

och göra ingenting. Eftersom vi blivit tilldelade uppgifter så skulle man ”lyda” dom. 

Vilket i vanliga fall inte brukar vara så, Alla pratade mer än vad de brukar göra, det blev 

mer ett grupparbete för annars delar vi upp arbetet i gruppen och jobbar sen enskilt. Vi 

var mer som en grupp som hjälpte varandra och vågade göra fel, Ja, alla fick ett uppdrag 

så alla fick nåt att göra. Det vi gjorde nyss var mycket roligare och alla ville vara med 

och hjälpa till. Ingen tog över, så det här var ett bättre arbetssätt än det vanliga, Den 

bestod av att alla fick varsin uppgift men arbetade ändå tillsammans och alla hade en 
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lika stor roll i gruppen, Lättare att komma överens, Mindre rörigt, Alla fick säga lika 

mycket, Eget ansvar, vilket var kul. 

De elever som inte upplevde någon skillnad skrev: Vi har alltid bra samarbete i 

grupperna, kunde ha varit bra men fungerade inte i vår grupp, Lättare med vanligt 

grupparbete. 

Tabell 10 Kooperativt lärande elevreflektion, fråga 2 

 

Fråga två undersökte huruvida eleverna ansåg det vara positivt med styrning i 

grupparbetet. Även här svarade här en majoritet av de 38 deltagande eleverna att det var 

positivt, vilket visas i tabell tio.  

Motiveringarna eleverna gav av dem som var positivt inställda var: Man fick lära sig 

att ta annat ansvar, Kul, bra, men lite svårt, Det blev bättre då, För annars blir det lätt 

att någon bara sitter och inte gör något, Men inte så stor skillnad, Man får veta vad man 

gör och man får bättre arbete, Det kändes bra med att bli tilldelad en roll och sen se till 

att man gjorde det man skulle, Man hade mer koll på vad man skulle göra så det inte blev 

så rörig, Alltid positivt när den här klassen blir styrd, Jämnare fördelning så inte en gör 

allting, Roligare. 

De elever som inte tyckte om styrningen motiverade det med: För att vissa kanske 

inte känner att de får göra något som passar dom. Man hålls tillbaka och får inte göra 

saker på den nivån man ligger, Man hade inte lika mycket frihet runt ämnet, Det är bättre 

att välja själv, Jag föredrar individuellt arbete, Jag gillar inte att bli styrd, jag vill göra 
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allt på mitt sätt, Alla borde få göra det som de är bäst på, lätt att fel person får fel roll 

och blir tjurig, Enklare att få välja själv.  

Eleverna som svarade nej på frågan motiverade det med: Vi hade bra och är nöjd, 

märkte knappt av dem. 

Tabell 11 Kooperativt lärande elevreflektion, fråga 3  

 

På den tredje frågan hur de upplevde rollerna svarade en majoritet av de 38 eleverna att 

de upplevde rollerna som bra vilket visas i tabell elva.  

Eleverna som upplevde rollerna bra motiverade det med: Alla höll sig till sina roller, 

Alla jobbade bra och rollerna var bra och det fungerade, För alla gjorde det de skulle 

göra, Bra med roller, annars kommer alla att prata i mun på varandra och alla kommer 

vilja styra för att uppgiften är så kul, Alla visste vad de skulle göra och var ej 

fundersamma, Ja för då visste var och en vad de skulle göra, Allas roller passade dom, 

Alla utförde sin roll väldigt bra, Roliga, Alla hade ett eget ansvar.  

Eleverna som inte upplevde att rollerna var bra motiverade det med: Fel personer får 

fel uppgifter. Det på så sätt att man inte får göra utlopp för det man kan och känner sig 

bekväm med, Det kunde ha blivit bra om alla gjort det de skulle.  

De elever som inte visste kunde inte heller motivera svaret. 
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Tabell 12 Kooperativt lärande elevreflektion, fråga 4 

 

På den fjärde frågan om det skulle vara mer eller mindre styrning av läraren var det en 

majoritet som svarade att de inte visste, vilket syns i tabell tolv.  

Eleverna som ansåg att det skulle vara mer styrning skrev: Läraren är tvungen att gå 

runt och lyssna på alla grupper, Det skulle bli lättare för grupperna att fungera då, Mer 

styrning så det blir mer gjort.  

Eleverna som ville ha mindre styrning motiverade det med: Man ska ändå få chansen 

att välja så man känner sig bekväm i situationen, Vi är bättre än de tror. Vi behöver inte 

massa papper och info om hur vi ska göra, Roligare att bara jobba på, Så man kan göra 

det man kan bäst.  

Eleverna som inte visste skrev: Jag tänkte inte så mycket på läraren under arbetets 

gång. 

Tabell 13 Kooperativt lärande elevreflektion, fråga 5 

Fråga fem: Fick du mycket eller lite hjälp

 av gruppmedlemmarna i din grupp?
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På den sjätte frågan visar tabell tretton om de tyckte att de fått mycket hjälp av sina 

gruppmedlemmar svarade en majoritet av de 36 elever att de fått mycket hjälp. Det var 

två elever som inte hade svarat på denna.  

Exemplen som eleverna gav, som ansett sig fått mycket hjälp skrev: Var det någon 

som inte kunde hjälptes vi åt att komma fram till en vettig översättning, Vi hjälpte med att 

översätta. Hjälptes åt att lyssna på varandra och vågade säga fel utan att bli utskrattad, 

Vi alla hjälpte varandra genom att peppa varandra och komma med olika förslag, idéer 

och frågor, Hjälpte varandra med ord och så, Alla bidrog med det de kunde bidra med, 

Vi såg till så att alla fick säga som de tänkte och även om man råkade säga/skriva nåt fel 

så var det lugnt.  

De elever som fått lite hjälp av sina gruppmedlemmar gav ingen motivering. 

4.2.3 Frågeformulär: lärareflektion 

Lärare till klass ett och två i undersökning A gav sin reflektion av de båda 

arbetsmetoderna och svarade på fråga 1 – Hur upplever du att eleverna arbetade utifrån 

det kooperativa lärandet?: Alla ”tvingades” att på något sätt vara delaktiga och ta lite 

ansvar för att samarbetet fungerade. Det verkade fungera mycket bra och de tog sina 

uppgifter på allvar. På fråga 2 – Vilka faktorer bidrog till samarbete i grupperna?: Den 

tydliga ansvarsfördelningen gjorde att alla visste sin uppgift. Dessutom gjorde själva 

rollerna att de var tvungna att samarbeta för att klara uppgiften. Det gick inte att bara 

dra iväg med ”sin del” av arbetet. Elever som annars brukar vara ganska osynliga fick 

ta mer plats. På fråga 3 – Går det att säga om någon av metoderna skapade ett bättre 

samarbete än det andra, i så fall på vilket sätt?: Jag upplevde att det kooperativa var mer 

effektivt och givande. Alla blev delaktiga genom sina roller och det blev mer av ett riktigt 

grupparbete. Jag fick känslan av att eleverna tyckte att det var roligare att jobba på det 

här sättet. Fråga 4 – Hur upplevde du att diskussionerna var fördelade i grupperna?: I de 

flesta grupper kom alla till tals och pratade kring arbetsuppgiften. I en av grupperna 

förekom det knappt någon diskussion alls och de verkade inte utföra sina uppgifter enligt 

rollfördelningen. De gjorde det traditionella och den bäst lämpade att utföra uppgiften 

med hjälp av kommentarer från övriga gruppen. Fråga 5 – Anser du som känner eleverna 

att de tog sig an sina roller och frångick sina ordinarie roller som de brukar ha i gruppen?: 

I de flesta fall ja, men ganska försiktigt. Jag tror det kändes ovant för en del att behöva 
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vara aktiva när de annars är mest passiva. Jag tror dock att om man använder den här 

modellen ofta så blir eleverna vana med rollerna och utvecklas positivt. För att de elever 

som annars brukar vara drivande och aktiva så föll det sig naturligt att följa sina 

rollinstruktioner. 

Lärare till klass tre och fyra i undersökning B gav dessa svar på samma frågor som 

föregående lärare. Fråga 1 – Hur upplever du att eleverna arbetade utifrån det kooperativa 

lärandet?: Bra att få indelat i roller, ett mycket bättre deltagande. På fråga 2 – Vilka 

faktorer bidrog till samarbete i grupperna?: Att de tydligt fick sin roll. På fråga 3 – Går det 

att säga om någon av metoderna skapade ett bättre samarbete än det andra, i så fall på 

vilket sätt?: Jag tror att samarbetet blir bättre med kooperativt arbete, på det sättet att 

ingen blir utanför. Fråga 4 – Hur upplevde du att diskussionerna var fördelade i 

grupperna?: Bättre i kooperativa gruppen. Fråga 5 – Anser du som känner eleverna att de 

tog sig an sina roller och frångick sina ordinarie roller som de brukar ha i gruppen?: Ja! 

5. Diskussion av resultat 
Då skolan är den plats där kunskap och sociala färdigheter utvecklas speglar skolan och 

samhället varandra. Individer lever sida vid sida i samhället och i mötet mellan individer 

uppstår kommunikation. För att den kommunikationen ska vara av värde är det essentiellt 

att individerna förstår varandra, respekterar varandra och har förståelse för varandra. 

Dewey (1997, s.38-39) menade liksom Vygotskij att språket används som mediering 

mellan individer. Det som förs vidare mellan individer är kunskap och genom att 

individer kommunicerar utvecklas också sociala färdigheter. Dewey menade också att 

skola och utbildning går inte att separeras (Kroksmark, 2003, s.374-375), han beskriver 

hur skola måste utvecklas i takt med samhället, för att skapa mening för eleverna. 

Dessutom menade Dewey att för att ett samhälle ska kunna fungera måste individerna i 

samhället sträva efter samma mål. Det kooperativa lärandet skulle därför kunna göra 

skolan mer lik samhället då elever lär sig att samarbeta och ta ansvar för sig själv och 

andra. Detta var just det som eleverna som deltog i det kooperativa lärandet fick prova 

på, att ansvara för sig själv och de andra i gruppen. Detta genom rollerna med dess ansvar 

och att uppgiften som grupperna skulle lösa krävde allas deltagande. Det som skedde vid 

undersökningen var att gruppmedlemmarna i de kooperativa grupperna blev styrda till att 
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sträva mot samma mål. Eleverna blev styrda till ett gemensamt ansvar för uppgiften. 

Styrningen i gruppen gjorde att de var tvungna att samarbeta. Ur elevernas reflektioner 

gick det att utläsa att de upplevde det som om de var tvungna att lyda läraren. I en 

förlängning skulle troligen eleverna inte uppleva det som om de var ”tvungna” att ”lyda” 

utan de skulle formas och utvecklas till att klara av att lösa uppgifter tillsammans. 

Negativa aspekter utifrån elevernas svar i frågeformuläret var att en del inte kände att de 

fick den roll som passade dem bäst, man hålls tillbaka och får inte arbeta på den nivån 

man ligger och att de inte gillade styrningen för att de ville bestämma själva. Detta är 

viktigt att beakta då elever många gånger vill känna tryggheten i att vara den roll som de 

är vana vid. Den tryggheten är viktig att ha i åtanke, men genom att arbeta kooperativt lär 

sig elever att träda ifrån sin roll och bredda sitt perspektiv. Eleven som uttryckte att denne 

ville arbeta på sin nivå speglar hur tävlingsinriktad skolan är i form av prov och betyg. 

Detta är i sig inget konstigt då samhället söker och strävar efter en individ som har goda 

kunskaper som skola och utbildning har bekräftat. Men då processen mot ett mål bör vara 

betydelsefullt är det viktigt att få elever att fokusera på processen snarare än produkten då 

lärandet ligger i processen medan målet/produkten inte är utvecklade i sig. Viljan att 

kunna välja själv är också viktigt då elever vill bli självständiga individer, dessutom är 

det lättare att välja själv.  

Då det kooperativa lärandet också gjorde att eleverna fokuserade mer på processen än 

på själva produkten gör att utvecklingen hos elever inte bara sker som en 

kunskapsvinning utan också i form av sociala färdigheter. Det kooperativa lärandet 

grundar sig i att elever blir styrda till en gemenskap, baserad på roller fria från skolans 

normer. Om skolan vill utveckla den sociala kunskapen hos eleverna, så eleverna blir de 

individer som samhället kräver, förutsätter det att eleverna lär sig vad som sker i ett 

samtal, i en dialog med andra. Saknas förståelsen samt respekten skapas även konflikter. 

Detta är något som verkligen ligger i tiden då Sverige och många andra länder inte har en 

homogen befolkning längre. Idag är länder heterogena och då inte på grund av olikheter 

hos människan utan på grund av olikhet i kultur och språk. Därför är en viktig poäng i det 

kooperativa lärandet just den heterogena gruppen, för att elever ska lära sig att respektera 

olikheter. Därför är det viktigt att inte bara se fördelen med den kunskapsutveckling som 

sker när elever kan samtala och kommunicera i grupp utan även den sociala utveckling 
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som sker hos gruppens medlemmar eftersom som den sociala utveckling som formar 

individer är det som skolan bör sträva efter. 

I Vygotskijs socialkonstruktivistiska teorier beskrivs samtalet som kärnan i 

kunskapsutvecklingen. Samtalet är ett kollektivt redskap som används för att förmedla 

kunskap och är samtidigt länken mellan samhälle och individ, menade Vygotskij (Forsell, 

2007, s.117). I skolan blir samtalet länken mellan kunskap och elev, vilket förs vidare vid 

genuina samtal. Detta blev synligt i de grupper som deltog i det kooperativa arbetet, där 

elevernas roller utgjorde en förbestämd del i varje samtal genom deras gemensamma 

ansvar. Om inte alla i gruppen bidrog till lösningen klarade inte gruppen uppgiften. Detta 

medförde ökad aktivitet i samtalen, eftersom alla i gruppen hade ansvar för varandra. I 

gruppen skapas kunskap oavsett om gruppmedlemmarna strävar efter det eller inte och 

det är språket som är länken mellan gruppmedlemmarna och kunskapen. Samtalet blir 

den kunskapsförmedling mellan individer som dagligen sker i skolan. I kooperativt 

lärande är samtalet essentiellt och ses som något kreativt, jämfört med samtalet i det 

traditionella klassrummet som anses vara störande (Leppilampi & Sahlberg, 2005, s.54). 

Likaså Noddings (2006, s.146-147) diskuterar hur språket används vid kommunikation 

och det i sin tur skapar en kunskapsbro mellan individer. Ser vi återigen på hur grupperna 

använde sig av sina roller i det kooperativa lärandet så förmedlade de kunskap mellan 

varandra genom sina roller. Rollerna fungerade som en mall för eleverna i de kooperativa 

grupperna. Jämför vi det med hur eleverna agerade i de traditionella grupparbetena visar 

det hur traditionella grupperna saknade en mall och därför agerade utifrån sina roller som 

de har i vanliga fall, vilket medför ojämn fördelning av arbete i gruppen och ökat fokus 

på resultat. I förmedlingen av kunskap mellan elever i ett kooperativt lärande skapas det 

ny kunskap mellan gruppens medlemmar och tillsammans bildar de ny kunskap. I skolan 

sker ofta kommunikationen till större del från lärarens sida, vilket Sahlberg och 

Leppilampi (2005, s.55) diskuterar. Men då ett samtal innehåller förutom ord en mängd 

regler i det språkspel som sker mellan individer, måste elever få möjlighet att diskutera i 

samspel med varandra. 

Wittgenstein visade genom sina teorier att det som uppstår i ett samtal är inte bara 

den förståelse ur det talade utan även det som visas i form av gester samt rörelser (1996, 

s.151). Bilden som förmedlas i ett verkligt samtal (s.22-23) måste förstås och tas emot på 
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rätt sätt, enligt de spelregler som finns i ett samtal (s.25-27). Men får inte eleverna öva i 

att förstå detta som sker i genuina samtal kommer inte de att uppmärksamma de regler 

som krävs för att skapa förståelse. I ett kooperativt lärande finns förbestämda roller som 

kan fungera som en mall för ett arbete eller en uppgift. Lär sig eleverna att arbeta utifrån 

förbestämda roller skapas naturliga spelregler då de blir ömsesidigt beroende av varandra. 

Men får individer/elever inte öva på verkliga samtal kan förståelsen samt respekten för 

våra olikheter skapa hinder i elevers sociala utveckling. ”I språket berör förväntan och 

uppfyllelsen varandra” (1996, s.151), det som kommer att sägas skapar förväntan 

samtidigt som det slutliga som sägs uppfyller förväntan. I ett samtal sker kommunikation 

som inte alltid hörs och denna kommunikation skapar förståelsen i vad som sägs. Därför 

är det viktigt att elever får öva på att lära sig att deltaga i verklig kommunikation då de 

kommer att behöva det ute i samhället. 

Den ömsesidiga gemenskapen är en viktig del i Self Interdependent Theory (Johnson 

& Johnson, 1998, s.3). Denna teori bygger på att elever strävar mot samma mål och har 

en tydlig struktur i både arbete och roller, vilket skapar ömsesidig beroende av varandra i 

gruppen. Detta i sin tur gör att eleverna tar ansvar för sig själva och de andra i gruppen. 

Eftersom arbetet inte kan avslutas och resultat inte kan uppnås om inte alla 

gruppmedlemmar utför sin del. Eleverna i det kooperativa lärandet beskrev att de var 

tvungna att lyda och att arbetsfördelningen blev jämnare i de kooperativa grupperna. Det 

kan visa ett effektivt arbetssätt i klassrummet där eleverna skulle kunna producera bättre 

resultat och öka den kommunikativa aktiviteten mellan elever. Det eleverna förde fram i 

reflektionsfrågorna var att arbetsfördelningen var ojämn i traditionella grupparbeten och 

att en del elever inte gör det som de ska. För att inte föra fram ”lyda” som ett negativt ord 

vill jag beskriva ordet lyda i dess betydelse. Då eleverna ansåg att de skulle lyda inser de 

också att i och med rollerna ökar ”övervakningen” av läraren och det i sin tur gör att varje 

elev blir uppmärksammad och synliggjord. Detta i sin tur kan höja resultatbilden hos 

eleverna, både i form av ökat lärande samt bättre kommunikation mellan elever. Denna 

tvungenhet kan i förlängningen skapa individer som är redo för samhället. Då samhället 

också har tydlig struktur, tydliga regler och där krävs det verkliga samtal för att samhället 

ska fungera. I den struktur som det kooperativa lärandet skapar blir eleverna styrda till att 
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arbeta tillsammans med andra. Tillsammans med en tydlig struktur och roller skapas en 

ömsesidig gemenskap.  

Den största skillnaden mellan traditionellt grupparbete och kooperativt lärande är 

styrningen med rollerna i de kooperativa grupperna. I stället för att arbeta på det sätt som 

de brukar och använda sig av sina identiteter för att få den plats som gagnar dem bäst i 

gruppen, så gick den kooperativa gruppen in i sina nya roller. Även eleverna själva 

uttrycker upplevelsen av detta. På frågan hur eleverna upplevde rollfördelningen, uppgav 

eleverna att gruppen var mer jämn i sin arbetsfördelning men att det samtidigt var svårt 

att arbeta utifrån rollen som de blev tilldelade. Detta styrker att det var mer fokus på 

processen då fokus låg på elevernas roller. Eleverna visste att de var tvungna att först ta 

sig an sin roll och sedan ta sig an att lösa uppgiften. Rollfördelningen fick därför störst 

fokus vilket ledde till ökad aktivitet och det i sin tur gav en bra process då alla i stort sett 

var delaktiga. De sammanlagda språkliga aktiviteterna i de två arbetssätten var relativt 

lika, aktiviteten var något högre i det kooperativa lärandet jämfört med det traditionella 

grupparbetet. Men skillnaden var inte stor 223 kontra 206 språkliga aktiviteter uppmättes. 

Detta visar att aktiviteten mellan de två arbetssätten är ungefär lika hög men skillnaden 

ligger i fördelningen av den språkliga aktivitet. Ser vi på de olika grupperna, mättes en 

mer jämn språklig aktivitet mellan deltagarna i gruppen jämfört med det traditionella 

grupparbetet där en del medlemmar i grupperna valde att inte deltaga alls. Ökad aktivitet 

medför inte självklart ett ökat lärande men då elever omskapar kunskap i kommunikation 

med andra borde utgången bli att elever får ett ökat lärande. Just på grund av att 

styrningen genom rollerna skapar och kräver en språklig aktivitet och delaktighet. 

Svårigheten i det kooperativa lärandet låg i att eleverna med stor sannolikhet inte hade 

blivit tilldelad den roll som gav de bästa förutsättningarna i gruppen. Därför är det en 

lång process innan ett kooperativt lärande fungerar perfekt. För som eleverna uttryckte 

sig angående de tilldelade rollerna, att det var svårt att göra något man inte var bra på. Då 

den ”vanliga” rollen som de annars brukar använda sig av i ett traditionellt grupparbete är 

lättare för dem att tillämpa då den är grundad på deras identitet samt att eleven då går in i 

rollen som ”sig själv”. Detta är precis det som Sahlberg och Leppilampi (2005, s.75) 

diskuterar, då de för fram aspekterna att eleverna genom rollfördelningen i gruppen kan 

lämna sina ordinarie roller för att ändra den tillhörande norm som klassrummet och eller 
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skolan har gett dem. Det som skedde förutom att processen var jämn i grupperna var att 

eleverna lämnade fokus på att enbart lösa uppgiften. Eleverna ville även genomföra 

uppgiften, inte bara redovisa ett resultat. Eleverna som deltog i undersökningen som 

arbetade utifrån det kooperativa lärandet beskrev hur alla i gruppen var tvungna att vara 

aktiva för att lyckas med uppgiften. När eleverna jämförde det kooperativa lärandet med 

det traditionella grupparbetet, beskrev eleverna att de inte arbetade lika jämställt och att 

det ofta var någon eller några som gjorde lite mer när det var ett traditionellt grupparbete. 

Eleverna i det traditionella grupparbetet upplevde det som om att den som skrev gjorde 

mer än de andra. Eller så kompenserade skrivandet talandet om den skrivande inte hade 

varit lika aktiv som de andra. När eleverna fick ge sig själva poäng för sin aktivitet 

beskrev fler elever att om de också hade skrivit, så hade de gett sig själva en högre poäng. 

Eleverna ser alltså skrivandet som ett bidrag till arbetet, även om skrivandet inte 

innehåller någon kommunikation, utan är en form av reproduktion av andras kunskap, 

vilket visar att eleverna var mer fokuserade på produkten än själva processen. I ett 

skrivande utvecklas eleven men då eleven inte deltog i en språklig aktivitet tillförde 

eleven inget till gruppen, och då skapas ingen ömsesidig gemenskap. Dessutom är det 

intressant hur eleverna ser på skrivandet och talandet i klassrummet. Den speglar hur det 

ser ut i klassrummet där den språkliga aktiviteten ofta sker från lärarens sida medan 

eleverna är passiva samt hur samtalet anses vara störande (Sahlberg och Leppilampi 

2005, s.54-55).  

Det sociala samspelet i det traditionella grupparbetet kontra det kooperativa lärandet 

skiljde sig också. I det traditionella grupparbetet går det inte att säga om det skapades 

något socialt samspel mellan eleverna då en del elever inte deltog i att lösa uppgiften. I de 

kooperativa grupperna skapades en stämning som gjorde det behagligt i klassrummet. 

Även de grupper som var stökiga skapade någon form av trygghet i klassrummet. De 

kooperativa grupper som verkligen tog sig an uppgiften gjorde det på ett strålande sätt. 

Därför är det viktigt med tydlighet och kontinuerlig strukturering från lärarens sida. För 

det märktes att den klass som var van vid att se sin lärare som ledare lyckades bättre i 

mottagandet av detta nya arbetssätt. Den klass som inte såg sin lärare som ledare gjorde 

ett bra jobb men de hade svårare för att ta till sig det nya. Genom att betrakta arbetssätten 

i den klassen blev det tydligt vilka grupper som fungerade bra, medan grupperna i den 
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klassen som hade ett gott förhållande till sin lärare var alla lika duktiga. Detta tyder på att 

läraren har en viktig roll för att få ett kooperativt arbetssätt att fungera. Arbetet skall vara 

väl strukturerat och läraren måste gå in i arbetssättet helhjärtat och vara väl införstådd 

med i hur det fungerar samt ska gå till. Läraren måste liksom eleverna delta i processen 

och ändå ha ett tydligt mål och en struktur för hur han eller hon vill arbetet ska utföras. 

Då det fanns en risk i att tillämpa en ny metod på för mig främmade elever vill jag 

lyfta fram hur jag upplevde att denna metod gav elever variation och hur de reagerade på 

det. Eftersom kooperativt lärande var nytt skapades en nyfikenhet hos eleverna skapades 

en lust att arbeta. Och trotts att eleverna var främmande för mig klarade eleverna 

uppgiften bra och eleverna mottog arbetsmetoden på bästa möjliga sätt. Eleverna gjorde 

sitt bästa vilket visade en verklig bild av hur det skulle kunna vara i skolan med en 

verklig genuin kommunikation mellan elever. Detta borde vara eftersträvansvärt. Samt 

det faktum att i de grupper där det fanns svaga och lite rastlösa elever blev 

arbetsprocessen förvånansvärt väl uppfylld. Viktigt att komma ihåg är att variation är en 

viktig nyckel i lärandet. Då eleverna många gånger finner uppgifter och ibland hela 

lektioner tråkiga, är det viktigt att variera lektionsuppläggen. Vid undersökningen var det 

en elev som utryckte att denne ledsnade ofta snabbt, vilket säkert många elever känner 

igen. Därför är det viktigt med variation i klassrummet, kooperativt lärande är en metod 

bland många. Detta tror jag motverkar det uttråkade och det omotiverade lärandet. 

Känner dessutom eleverna att läraren är engagerad och själv motiverad att göra ett bra 

jobb brukar detta smitta av sig på eleverna. 

Avslutningsvis vill jag återigen ta upp rollerna i de kooperativa grupperna, just för att 

styrningen och rollerna visade sig att vara en nyckelfaktor i undersökningen. Rollerna 

skapade inte bara en jämn fördelning av arbete i gruppen, vilket framkom genom de 

språkliga aktiviteter som mättes, utan rollerna gjorde även att eleverna fick öva på att 

träda in i en roll som de annars kanske inte var vana vid, vilket i förlängningen kan skapa 

individer som möter omvärlden med ett brett perspektiv då de fått öva på att träda in i 

roller andra än sin egen. Då rollerna inte är desamma varje gång utan de anpassas efter 

uppgiftens karaktär får även eleverna öva på att träda in i fler roller. Nackdelar kan vara 

att eleverna till en början tappar motivation då det kräver energi och lust i att ständigt 

förändra sitt tankesätt utifrån roller. Men i en förlängning lär sig eleverna det också och 
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får därmed en ökad förståelse för olikhet. Rollerna beskrevs av eleverna som styrande i 

både positivt och negativt bemärkelse, positiv genom ökad delaktighet i processen mot 

målet och negativ då eleverna kände att de blev tvungna att ”lyda” läraren och att det var 

svårt att göra något som man inte var bra på. Men skulle inte alltid vilja göra det som 

man är bra på och kunna välja själv? Det är ju det lättaste, men då utvecklas man å andra 

sidan inte heller. Genom att träda ifrån sina ordinarie roller som bygger på identitet fick 

eleverna inte bara öva på att träda ur sitt ”rum” och ta sig an en uppgift utifrån ett annat 

perspektiv. De var även tvungna att se någon ta sig an sin ordinarie roll och respektera att 

någon annan också klarar av det eller även inte klarar av att ha den rollen. Detta övar 

verkligen upp eleverna inför deras framtid i samhället där de måste se andra människors 

perspektiv samt respektera att vi alla är olika. I Lpo94 (Skolverket s.5) beskrivs tydligt 

hur elever skall få arbeta på demokratiska sätt där eleven aktivt lär sig att delta i ett 

demokratiskt samhälle och tar ansvar för sig själv och andra. Detta är verkligen något 

som gör det kooperativa lärandet till en arbetsmetod eller ett didaktiskt redskap där vi kan 

leda och öva elever att samarbeta med andra i det samhälle som vi lever i. Därför ställer 

jag mig frågan varför skolvärlden inte vet mer om kooperativt lärande idag. År 1994, 

gavs en bok ut för första gången på finska, skriven av Sahlberg och Leppilampi. Boken 

heter Samarbetsinlärning och den boken ger en tydlig bild av hur ett kooperativt arbete 

går till. De jämför också kooperativt lärande med ett vanligt traditionellt grupparbete. 

Den boken ger inte bara en förträfflig beskrivning av det kooperativa arbetet utan den ger 

också bra material för att visa hur man kan arbeta på det sättet. Om vi ser tvärs över 

Atlanten så är det kooperativa arbetssättet väl utbrett. Det finns till och med skolor och 

universitet som benämns som kooperativa skolor. Dessutom tyder forskning på, att detta 

är ett arbetssätt som verkligen fungerar. Varför har vi då inte provat det? I de fall jag stött 

på att kooperativt lärande och traditionella grupparbeten inte ses som två arbetsmetoder, 

har metoderna på något sätt blivit till ett arbetssätt. Anledningen till det tror jag är för att 

vi ser det enbart som grupparbete, och vi har en så tydlig bild av hur ett sådant ska se ut. 

Den svenska skolan har en tradition av grupparbete, men för att utvecklas måste man 

ibland träda in i andra roller än de vi är vana vid, just för att en utveckling ska ske. Den 

svenska skolan borde utveckla det kooperativa arbetssättet, eftersom det är en metod som 

denna vi behöver. 
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6. Analys 
Enligt den kooperativa läran skall man vara konsekvent i hur man arbetar med metoden, 

menar Johnson & Johnson (1999). De talar om den kooperativt lärande skolan och menar 

att man skall arbeta på detta sätt eller inte. Det måste vara ett konsekvent arbetssätt. Till 

viss del håller jag med, i varje fall om man ser till hur de använder grupperna vid olika 

lektionstillfällen. Jag skulle dock vilja utveckla det ett steg och säga att man kan arbeta 

med ett kooperativt individuellt lärande, för att skapa variation. Elever beskriver ofta hur 

de ledsnar och blir uttråkade. Då kan man låta dem arbeta individuellt i samspel med 

andra: vi kan också lära eleverna att hjälpa varandra i det individuella arbetet. Genom att 

arbeta på det sättet grundar sig lektionerna och lärandet på det kooperativa lärandet. 

Eleverna får även möjlighet att arbeta självständigt. I och med det skapas variation i 

klassrummet. 

Att arbeta med det kooperativa lärandet ger inte bara stora möjligheter att ha ett 

intressant arbete för eleverna i klassrummet utan det skulle även utveckla elevernas 

sociala kompetenser. Men, tyvärr så är det ingen metod som används. I de skolformer 

som jag varit delaktig i har jag aldrig stött på denna metod, eller som det bör beskrivas – 

detta didaktiska förhållningssätt. Vi ser snarare en kombination av något som skulle 

kunna likna det ena eller det andra förhållningssättet men det saknas lärarengagemang. 

Detta didaktiska förhållningssätt må vara svårt och tidskrävande till en början, men 

utdelningen är så pass vinstgivande att alla borde pröva på det. Då skulle kanske skolan 

kunna bli en skola för alla, där alla blir respekterade och ömsesidigt beroende av att ens 

klasskamrater också lyckas. Samhället i stort skulle nog må bra av och kanske rent av 

utvecklas om individerna i samhället kände en gemenskap och en respekt inför andra 

människors kompetens och åsikter. Elever skulle behöva lära sig betydelsen av genuina 

samtal och verklig kommunikation. Det skulle utveckla elevers sociala kompetens som 

goda samhällsmedborgare. 

Frågor jag ställer mig efter denna undersökning är När blir ett samtal genuint, Vad 

händer mellan de individer som samtalar när samtalen blir genuint och Vad är det som 

faktiskt krävs för att ett sådant samtal ska uppstå? Därför vore det intressant att som 

nästa steg mäta hur eleverna faktiskt diskuterar i grupperna genom rollfördelningen, och 

om deras språk kan utvecklas genom kommunikationen. På det sätt som Wittgenstein 
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beskriver språket och dess ord i bilder som förstås genom gemenskap, bör också gruppen 

utveckla ett språk som är deras eget. Det skulle därför vara intressant att identifiera ett 

språksamhälle som uppkommit ur ett kooperativt lärande. Tänk vilka möjligheter och 

intressanta utfall som skulle kunna ske i skolan. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
Hej 
Mitt namn är Jennifer Öman och jag är en lärarstudent som läser vid Mälardalens 
högskola (Mdh). Jag ska göra mitt examensarbete under vårterminen 2010. 
Undersökningen går ut på att jämföra ett grupparbete med ett cooperativt/samarbetes 
lärande. 
 
Undersökningen består av ett observationstillfälle där jag tillsammans med undervisade 
lärare är i klassrummet och observerar det som sker vid grupparbetet samt det 
cooperativa arbetet. Din medverkan är frivillig men mycket betydelsefull för oss. Jag 
kommer endast att studera helheten i undervisningen. Min undersökning berör alltså inte 
enskilda elever och det kommer inte heller framgå i min uppsats vilken skola som jag 
gjort undersökningen i. Om ni inte vill deltaga i undersökningen, var vänliga kontakta 
mig. Om ni har frågor angående detta (nu eller under undersökningens gång), var god 
ring alternativt mejla mig – eller hör av er till ordinarie lärare. 
 
 

Tack för er medverkan! 
 
Mvh, Jennifer Öman 
Kontaktuppgifter: jkn04004@student.mdh.se, mobilnummer: 073-7083934 
 
Handledare: Helena Darnell-Berggren, e-post: helena.darnell-berggren@mdh.se 
 



 

  

Bilaga 2: Aktivitets/delaktighetsschema 
 
Kooperativt lärande                   
Aktivitet/ 
Delaktighet = En 
pinn 

Grupp 1 
(5min) 

Grupp 2 
(5min) 

Grupp 3 
(5min) 

Grupp 4 
(5min) 

Grupp 5 
(5min) 

Elev A 
kontrolleraren  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elev B Skrivaren  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elev C 
Talaren 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elev D Läsaren  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elev E Pepparen  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Summa: 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 3: Uppgiften för kooperativt lärande  
Kooperativt arbete undersökning 1 & 2 
Översätt denna låttext till engelska tillsammans, alla i gruppen ska samarbeta med 
översättningen men var och en ska ansvara för minst två rader. Uppdelningen sköter ni 
inom gruppen. Målet med denna översättning är att ni ska, genom att översätta denna text 
till engelska, komma på vad det är för låt. Ni har ca 20 minuter på er. 
 
Elev A: Gruppmedlemmen med rollen som kontrollerar ansvarar för att alla bidrar med 
sina översatta rader. Samt tar tid så att alla får lika mycket taltid. 
 
Elev B: Gruppmedlemmen som har rollen som skriver ansvarar för att det blir en skriftlig 
sammanställning av låttexten, men alla ska ansvara för låttexten. 
 
Elev C: Gruppmedlemmen som har rollen som talar ansvarar för att redogöra gruppens 
resultat till Jennifer Öman. 
 
Elev D: Gruppmedlemmen som har rollen som läser ansvarar för att läsa upp denna 
uppgift samt låttexten så alla i gruppen vet vad som ska ske. 
 
Elev E: Gruppmedlemmen som har rollen att peppa ser ansvarar för att allas åsikter 
kommer fram och att alla röster räknas i gruppen. 
 
I de grupper med endast fyra medlemmar faller rollen som peppar bort, då får rollen som 
kontrollerar se till att alla elevers åsikter räknas och hörs! Men ni alla ansvarar för 
respekten mellan varandra! 
 
Hela gruppen ansvarar för varandra, ni klarar inte uppgiften om ni inte löser detta 
tillsammans med ett gott samarbete i gruppen. Allas idéer och tankar är lika mycket värda 
och ni måste respektera varandras åsikter i gruppen. Om ni kommer på vad det är för låt 
utan att ha löst uppgiften tillsammans har ni inte klarat uppgiften. Ni måste översätta 
tillsammans och använda er av de roller ni blivit tilldelade för att klara uppgiften. 
 
I det slutliga resultatet när ni skriver ihop låttexten som talaren ska redogöra muntligt vill 
jag att ni skriver vilken gruppmedlem som ansvarat för vilka del av översättningen med 
respektive bokstav. Exempel: A ansvarade för rad 1-4 i översättningen. Så det går att 
kontrollera att alla tagit sitt ansvar. 
_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Undersökning 1 
Ta ett andetag, ta ett djupt 
Lugna dig, säger han till mig 
Om du är med i leken, får du leken tåla 
Ta revolvern, räkna till tre 
Jag svettas nu, rör mig långsamt 
Ingen tid att tänka, det är min tur nu 
 
Ref: Och du kan se mitt hjärta slå 
Du kan se det genom mitt bröst 
Jag är livrädd men tänker inte gå 
Vet att jag måste klara det här testet 
Så kom till skott 
 
Be en bön för dig själv 
Han säger slut dina ögon 
Ibland hjälper det 
Och då får jag en skrämmande tanke 
Att han är här betyder att han aldrig har förlorat 
Ref: Och du kan se… 
 
När mitt liv passerar i revy  
Ställer jag mig frågan om jag någonsin kommer se någon mer soluppgång 
För det är inte många som inte får chansen att säga hej då 
Men det är för sent att söka värdet av mitt liv 
Ref: Och du kan se…   
 
Undersökning 2 
1. Hon jobbar den tjejen, hon jobbar med stången 
Hon bryter ner den, hon tar det lågt 
Hon är fin som fan, hon gör det för pengar 
Hon gör sin sak rakt på golvet 
Pengar, pengar, hon tjänar 
Se på hur hon dansar (skälver) 
Gör att du vill ta på henne, vilja smaka på henne 
Ha dig suktande efter henne, blivit galen - förstå det 
 
2. Hon är så mycket mer än vad du är van vid 
Vet hur hon ska röra sig för att förföra dig 
Hon kommer att göra det rätt och ta på de rätta ställena 
Dansa i ditt knä tills du spricker 
Hon är alltid redo, när du vill så vill även hon 
Som en nymfoman, informationen, visar var du kan möta henne 
På sena kvällar ända fram tills dagsljus är det rörelse på klubben 
Om du vill ha en upplevelse, kommer hon ge dig vad du vill ha 



 

  

Bilaga 4: Reflektionsfrågor för kooperativt lärande 
Egen reflektion kooperativt lärande 
 
Hej! 
Nedan finns det frågor som rör hur du upplevt arbetsmetoden, där jag vill att du 
reflekterar över hur du upplevt arbetsmetoden har varit samt hur ni tycker att ni har 
bidragit och varit aktiva i grupparbetet. 

 

Ringa in vilken bokstav du blivit tilldelad: 
 
A B C D E 
 
Ringa in vilken grupp du tillhörde: 
 
1 2 3 4 5 
 

 

1. Upplevde du någon skillnad i detta arbetssätt jämfört med ett vanligt grupparbete? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
2. Var det positivt att bli styrda i grupparbetet? 
 
Ja 
 
Nej 
 
Motivera ditt svar 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

  

3. Hur upplevde du rollerna i grupparbetet?  

Bra 
 
Dåligt 
 
Vet inte 
 
Motivera ditt svar 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
 
4. Skulle det vara mer eller mindre styrning av läraren i grupparbetet? 
 
Mer 

Mindre 

Vet inte 

 

Motivera ditt svar 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Fick du mycket eller lite hjälp av gruppmedlemmarna i din grupp? 

 
Mycket 
 
Lite 
 
7. Ge exempel: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 



 

  

Bilaga 5: Reflekterande frågor till lärare 

Reflekterande frågor till undervisande lärare som berör skillnaderna mellan de två 
arbetsmetoderna. Svara på frågorna och lämna sedan frågorna och svaren till mig. 
 
Traditionellt grupparbete 

1. Hur upplever du att eleverna brukar arbeta tillsammans i traditionella 
grupparbeten? 

2. Går det att säga om någon av arbetsmetoderna skapade ett bättre samarbete än det 
andra? 

 

 
Kooperativt grupparbete 

1. Hur upplevde du att eleverna arbetade när de arbetade utifrån ett cooperativt 
arbetssätt? 

2. Vilka faktorer bidrog till samarbetet? 

3. Går det att säga om någon av metoderna skapade ett bättre samarbete? 

4. Hur upplevde du att diskussionerna var fördelade i grupperna? 

5. Anser du som känner eleverna att de tog sig an sina roller och frångick sina 
ordinarie roller som de brukar ha i grupper? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

      Bilaga 6: Aktivitets/delaktighetsschema   
 Traditionellt grupparbete 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elev A 
 

     

Elev B  
 

     

Elev C  
 

     

Elev D  
 

     

Elev E  
 

     



 

  

Bilaga 7: Uppgiften för det traditionella grupparbetet 
 

Traditionellt grupparbete undersökning 1 & 2 
Översätt denna låttext till engelska tillsammans, alla i gruppen ska samarbeta med 
översättningen men var och en ska ansvara för minst två rader. Uppdelningen sköter ni 
inom gruppen. Målet med denna översättning är att ni ska, genom att översätta denna text 
till engelska, komma på vad det är för låt. Ni har ca 20 minuter på er. Var och en av er 
kommer att få en bokstav A-E som ni ska komma ihåg. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Undersökning 1 
 
Ta ett andetag, ta ett djupt 
Lugna dig, säger han till mig 
Om du är med i leken, får du leken tåla 
Ta revolvern, räkna till tre 
Jag svettas nu, rör mig långsamt 
Ingen tid att tänka, det är min tur nu 
 
Ref: Och du kan se mitt hjärta slå 
Du kan se det genom mitt bröst 
Jag är livrädd men tänker inte gå 
Vet att jag måste klara det här testet 
Så kom till skott 
 
Be en bön för dig själv 
Han säger slut dina ögon 
Ibland hjälper det 
Och då får jag en skrämmande tanke 
Att han är här betyder att han aldrig har förlorat 
 
Ref: Och du kan se… 
 
När mitt liv passerar i revy  
Ställer jag mig frågan om jag någonsin kommer se någon mer soluppgång 
För det är inte många som inte får chansen att säga hej då 
Men det är för sent att söka värdet av mitt liv 
 
Ref: Och du kan se…   
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Undersökning 2 
1. Hon jobbar den tjejen, hon jobbar med stången 
Hon bryter ner den, hon tar det lågt 
Hon är fin som fan, hon gör det för pengar 
Hon gör sin sak rakt på golvet 
Pengar, pengar, hon tjänar 
Se på hur hon dansar (skälver) 
Gör att du vill ta på henne, vilja smaka på henne 
Ha dig suktande efter henne, blivit galen - förstå det 
 
 
2. Hon är så mycket mer än vad du är van vid 
Vet hur hon ska röra sig för att förföra dig 
Hon kommer att göra det rätt och ta på de rätta ställena 
Dansa i ditt knä tills du spricker 
Hon är alltid redo, när du vill så vill även hon 
Som en nymfoman, informationen, visar var du kan möta henne 
På sena kvällar ända fram tills dagsljus är det rörelse på klubben 
Om du vill ha en upplevelse, kommer hon ge dig vad du vill ha 
 



 

  

Bilaga 8: Reflekterande frågor för traditionellt grupparbete 
 
Reflektion traditionellt grupparbete 
 
Hej! 
Nedan finns tre frågor där jag vill att ni reflekterar över hur arbetsmetoden varit samt hur 
ni tycker att ni har bidragit och varit aktiva i grupparbetet. 
 
Ringa in vilken bokstav du blivit tilldelad: 
 
A                    B                    C                    D                   E 

 
Ringa in vilken siffra din grupp blivit tilldelad: 
 
1                     2                     3                     4                    5 
 
 
 
1. Vad tyckte du om arbetet? Motivera ditt svar! 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
2. Upplevde du att arbetsfördelningen var jämn i din grupp? Motivera ditt svar! 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
3. Vad anser du om din egen insats, bedöm med poängskalan 1-3 där 1 är låg 
medverkan och 3 är hög medverkan. Motivera ditt svar/bedömning. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

  

4. Bedöm dina gruppmedlemmars insats, i poängskalan 1-3 där 1 är låg medverkan 
och 3 är hög medverkan. Namnge gruppmedlemmarna utifrån era tilldelade 
bokstäver A, B, C, D och E (om ni är fem i gruppen). 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Lär du dig genom samtal med andra eller bäst ensamt? Motivera ditt svar! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


