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Definition av kooperativt lärande

● Skapa möten mellan 
människor

● Demokrati i 
undervisningen

● Relationellt lärande
● Samarbete som ett 

värde i skola och 
samhälle

● Strukturer
● Strategier
● Par och grupper
● Roller
● Samtal
● Samarbetsfärdigheter
● Pedagogens roll

Förhållningssätt: Metodik:



Utmaningar i mitt klassrum
- Tysta elever
- Elever som har svårt att hålla fokus
- Elever med stort rörelsebehov
- Elever som har svårt att komma igång
- Elever med olika språksvårigheter
- Utåtagerande elever
- Elever med svåra hemförhållanden
- Elever med kunskapsluckor
- Elever som inte förstår
- Elever som är omotiverade
- Elever som behöver utmaningar
- Elever utan vänner
- Elever som mår dåligt

Vad kan jag förändra 
i undervisningen, 

på gruppnivå, för att 
stötta fler och för att 

räcka till?

1: Stödjande relationer
- Skapa möten mellan elever där de får positiva upplevelser av varandra
- Bygga en stödjande gemenskap

Lärkompisar



2: Ge alla en röst
Elevaktiva samtalsmönster

Strategi: Multisvar

3: Hjälp att minnas



4: Stötta förståelse
JämföraBeskriva Sammanfatta

Förklara

Ställa 
frågor

Intervjua Uppmuntra
Reflektera

Berätta

Redovisa

5: Stöd att hålla fokus



6: Stöd inför egen produktion

Mina ord, dina ord

Stöttning i kooperativt lärande

Lärkompis

Axel/ögonkompis

Lärgrupp

Tillfälliga par

Klassen

Läraren

Strukturer

Strategier

Roller

Sociala mål

Gemensamma mål

Modellering

Stödfraser för interaktion

Illustrationer
Förklara hur jag tänker

Hur 
tänker 
du?

Jag tänker… 
därför att...

Hur kan 
du veta 
det?

Pekar

Visar

Ritar

Personer: Struktur: Språkligt och visuellt:



Aktivera eleverna som 
en lärresurs för 

varandra!

En skola där alla får plats
Mitt bidrag är viktigt

Min roll är tydlig

Jag är nyfiken på andra

Jag stöttar och får stöd av andra

Vi gläds med varandra

Jag är aktiv och delaktig

Jag får direkt feedback och stöd

Jag får sätta ord på min kunskap 

En 
förändrad 
lärarroll!

Jag får hjälp och 
det blir inte lika 

svårt.

Jag slipper vara 
själv.Jag får fler 

kompisar.

Det känns bra 
när vi skrattar 
tillsammans.

Jag vågar säga 
vad jag tycker.

Om någon inte 
kan något ställer 

man upp och 
hjälper till.

Min grupp 
hjälper mig att 

vara lugn.

Alla får göra 
något.



Reflektion
Hur kan jag skapa positiva möten mellan eleverna?

Hur ser jag till att allas röster blir hörda?

Hur kan jag aktivera eleverna som lärresurser för varandra?

Hur kan jag skapa en stödjande gemenskap där vi lär tillsammans?
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