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• Vad är Kooperativt lärande?

• Kooperativa verktyg för att främja lärandet och interaktionen 

mellan eleverna?

• Vad i det kooperativa skapar en meningsfull undervisning?

• Hur möter jag olika kunskapsnivåer och elever?

• Hur aktiverar jag alla elever?

• Exempel från min undervisning



Vad barnet inte klarar

Vad barnet klarar med stöd = 
proximala utvecklingszonen

Vad barnet klarar själv

Lev Vygoskij



Kooperativa verktyg 

Positiv förstärkning

Gemensamma mål

Sociala mål

Y-kort
Roller

Grupper och identitet 

Strukturer Strategier

Fraser och frågor



Tre typer av undervisning

TävlingsinriktadIndividuell Samarbetsinriktad

Hattie 
Johnson, Johnson & Holubec



Tanketid Taltid

Stödfras:       
Jag ser….

Tillsammans 
kan vi mer



Kooperativa strukturer 

Forskningsbaserade ramar för 
elevernas:

● interaktion med varandra, läraren och 
lektionsinnehållet

● lärande
● delaktighet och aktivitet

Oberoende av innehåll och målgrupp



Olika typer av grupper

Fasta par/grupper Tillfälliga par/grupper

En lektion/aktivitetNågra veckor

Trygghet
Grupptillhörighet



Att skapa fasta heterogena grupper

Utgångspunkter: 

● Social färdighet
● Kunskapsnivå
● Kognitiv förmåga
● Socioekonomisk bakgrund
● Etnicitet
● Kön

Fysisk lärmiljö

Lärarens undervisningspraktik

Elevgruppens sammansättning



Begrepp för kooperativa par och grupper

● Lärkompis eller andra namn

● Axelkompis

● Ögonkompis

   Grupptillhörighet

● Team

● Hemgrupp

● Basgrupp (längre period)

Lärpar: 

Lärgrupp: 



titta

vänd 
kroppen spetsa 

öronen

le

Träna 

Norm

Förväntan                                

Synliggör                                



● Gruppnamn

● Grupphälsning/move

○ Morgon/emhälsning

● Flagga

● Gruppstärkande övningar 

● Gemensam plan (regler)

● Symbol - maskot, armband

● Tackbrev i slutet

 Gruppidentitet

  

Investera tid för att stärka gruppens 
sammanhållning, skapa gemenskap, tillit 
och trygghet.

Gör att medlemmarna anstränger sig mer 
för att stötta gruppen.



Struktur: Alla-Par-Enskilt (APE)

“Students learn it 
together and then 
perform it alone”

Johnson & Johnson



Demokratiskt 
arbetssätt

Strategi: Roller 

En strategi som tränar eget ansvar, 
organiserar samarbetet i lärgruppen 
och samtidigt inkluderar fler elever. 



Roll: Coach 

Stöttar sin lärkompis för att hen ska lyckas med 
uppgiften. Coachen använder sitt kroppsspråk, 
stödjande och klargörande frågor för att stötta 
utan att ge svar eller lösa uppgiften åt 
lärkompisen.

Fraser och frågor:

- Berätta hur du tänkte.

- Vi läser uppgiften tillsammans...

- Vad börjar du med…och sen…?

- Jag hör att du säger...stämmer 

det? 

- Det börjar på bokstaven…

- Kan du göra momentet på något 

annat sätt?



Berättar, förklarar, visar, 
modellerar

Gör tillsammans med 
eleverna 

(Formativ bedömning)

Observerar, coachar
(Bedömer F/S)

Bedömer
Utmanar
Stöttar

Lyssnar

Gör tillsammans
med axelkompis + lärare

Arbetar självständigt i par 
eller grupp

Arbetar enskilt/i homogen grupp/bedöms

Lärarens roll

Elevens rollOmarbetad version:
Liz Fristedt och Anna Jacobsson

    Lärarens roll                                                 

Elevens roll



Berättar, förklarar, visar, 
modellerar

Gör tillsammans med 
axelkompis + lärare

Observerar, coachar

Bedömer
Utmanar
Stöttar

Lyssnar

Gör tillsammans
med axelkompis + lärare

Arbetar självständigt i par 
eller grupp

Arbetar enskilt

Lärarens roll

Elevens roll



● Skriva på egen hand
● Skriva tillsammans



Stödmall - lässtrategier och studieteknik

2. 

4. 5. 

1. 3. 

6. 

Lärresurs





Icke verbalt Verbalt

Det stämmer! Där ett 
adverb! Den skriver vi ner.  

Vänta lite…jag har en fråga?  
Jag har skrivit så här… 
Behöver vi fråga om hjälp?

Bra försök, men det är ett 
verb, inte ett adverb. “Den 
får stanna i ditt hörn.”

Komma till konsensus



Stöttning 

Språkligt och visuellt:

● Fraser och frågor för 

interaktion
○ lärare - elev

■ positiv förstärkning

○ elev - elev
■ vänliga fraser

● Ämnesspecifika begrepp

● Modellering

● Bildstöd

● Y-kort

Personer:

● Lärpar

● Lärgrupper

● Lärresurser:

○ Lärkompis

○ Resurs

○ Lärare

○ Studiehandledare

Ramar:

● Strukturer

● Strategier

● Roller

● Sociala mål

● Stödmallar

● Modelltexter

“By increasing the 
support student 

have, we increase 
students’ chances of 

success”
Jacobs, Power, Inn

2002



Grundprinciper i teorin: SPEL3F

Samarbetsfärdigheter

Positivt ömsesidigt beroende

Eget ansvar

Lika delaktighet 

S

E L

P



Samarbetsfärdigheter

titta

vänd 
kroppen

le

spetsa 
öronen “If the teamwork skills 

are not learned, then 
the taskwork cannot 

be completed 
effectively”

Johnson, Johnson och Holubec
2009

Förväntning Träning 



Positivt ömsesidigt beroende
“Students must 

interact with and 
depend on one 

another for 
cooperative learning to 

be successful.”

Jacobs, Power, Inn 
2002



Eget ansvar “Students learn it 
together and then 
perform it alone”

Johnson, Johnson och Holubec
2009

GRIT



Lika delaktighet och samtidig stödjande interaktion

Students demonstrate 
their competence both 

by mastering the 
material and by helping 

their group mates.

Jacobs, Power, Inn
2002 Genus



3F: Feedback, Feedup, Feedforward

“Medlemmar i 
högpresterande team 

ger varandra 
konstruktiv feedback 

på individuella 
prestationer och 

bidrag.”

Wheelan 2013


