
Förmiddag – gemensamma föreläsningar

08.30–09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09:00–09:10 Studentlitteratur och KoLiS (Kooperativt lärande i Sverige) hälsar välkomna

09.10–10.30 Cooperative Learning: its Roots and Relevance in the 21st Century Classroom
This keynote will present the history and evolution of cooperative learning, the contribution of the 
key people in the field and will then focus on what cooperative learning can offer to support 21st 
century learning and skills.

Wendy Jolliffe

10.30–10.50 Kaffe

10.50–12.00 Vad kan kooperativt lärande ge skolan?
I föreläsningen får ni veta hur kooperativt lärande kan användas för att lösa de problem som skolan 
brottas med. Vidare beskrivs hur kooperativt lärande kan utveckla en likvärdig skola där elever får 
stöd att uppnå läroplanernas mål i en stödjande gemenskap med varandra.

Niclas Fohlin 

12.00–13.00 Lunch

Eftermiddag – valbara workshops

Pass 1
13.00–14.15

Kooperativt 
lärande i den 
tidiga läs-  
och skriv-
inlärningen

Jennie  Wilson 
och Lisa 
 Westman

Vi bygger 
broar

Maj Stoddard 
och Anna-Lena 
Ekström

Att undervisa 
i matematik 
utifrån koope-
rativt lärande

Amira Ribic 
 Ramic och 
 Camilla Larsson

Kooperativt 
lärande med 
lärgrupper – 
ett inkluderan-
de klassrum

Mathias 
 Lindberg och 
Ninne Lindgren

Att komma 
igång med 
kooperativt 
lärande i klass-
rum, arbetslag 
eller skola

Anneke 
 Moerkerken

Målgrupp  Lärare åk 1–3 Lärare åk 4–6, 
teknik och fysik

Lärare åk 7–9 
och gymnasie
skolan

Lärare, skol
ledare, elevhälsa 
m.fl.

Lärare, arbets
lagsledare/
förstelärare och 
skolledning

14.15–14.45 Kaffe och kaka

Pass 2
14.45–16.00

Matematik och 
kooperativt 
lärande för 
yngre åldrar

Niclas Fohlin

Kooperativt 
 lärande i 
ämnes- 
integrerad  
undervisning, 
SO

Linda  Sikström 
och Daniel Prsa

 Kooperativt 
lärande 
och genre-
pedagogik

Liz Fristedt och 
Malin Bergdahl

Cooperative 
Learning in the 
Intercultural 
Classroom: 
Putting it into 
Practice

Wendy Jolliffe

Inkludering 
genom lärande 
i grupp – före-
läsning om  
aktuell forsk-
ningsstudie 

Nina Klang

Målgrupp Lärare förskole
klass samt  
åk 1–3

Lärare åk 4–6 Lärare åk 3–9 
samt gymnasie
skolan

Åk 1–9 samt 
gymnasieskolan

Åk 1–9 samt 
gymnasieskolan

16.00–16.15 Studentlitteratur och KoLiS avslutar



Workshops pass 1, kl. 13:00–14:15 Föreläsare

Kooperativt lärande i den tidiga  
läs- och  skrivinlärningen

Målgrupp: Lärare åk 1–3

I denna workshop visar vi hur du med enkla övningar 
aktiverar alla elever och utmanar dem på deras nivå. Ni 
prövar olika övningar som kan användas i den tidiga 
läs och skrivinlärningen för att stärka elevernas inlär
ning och göra eleverna till lärresurser för varandra. 

LISA WESTMAN och JENNIE  WILSON 
är lärare i åk 1–6 och har arbetat med 
kooperativt lärande i flera år. De driver 
tillsammans med Niclas Fohlin  bloggen 
kooperativt.com och FBsidan Koopera
tivt lärande. Medförfattare till  Grundbok 
i kooperativt lärande (2017). Jennie är 
förstelärare i kooperativt lärande.

Vi bygger broar

Målgrupp: Lärare åk 4–6, teknik och fysik

Här presenteras ett exempel på ämnesintegrerat arbete 
där eleverna verkar i lärande grupper, med olika roller 
och uppgifter: Ett fysik och teknikuppdrag där elev
erna bildar byggföretag och bygger broar. Allt arbete 
utgår från att man lär av och med varandra med 
 kooperativt lärande som grund. 

ANNA-LENA EKSTRÖM förstelärare 
i kooperativt lärande på Vänge skola, 
 Uppsala. MAJ STODDARD är lärare 
samt handledare i en studie på Uppsala 
universitet: ”Inkludering genom lärande 
i grupp”. Har arbetat med kooperativt 
lärande på låg och  mellanstadiet. 

Att undervisa i matematik utifrån  
kooperativt lärande

Målgrupp: Lärare åk 7–9 och gymnasieskolan

I workshopen beskrivs på ett konkret sätt hur man 
kan använda kooperativt lärande i matematikunder
visningen. Exempel ges på strukturer som kan skapa 
variation i matematikundervisningen. Dessa bidrar till 
ökad kunskap, djupare förståelse och lust hos eleverna 
att hjälpa varandra och lära av varandra. 

AMIRA RIBIC RAMIC och CAMILLA 
LARSSON är lärare i gymnasieskolan 
inom matematik och biologi respek
tive matematik och naturkunskap. De 
har använt kooperativt lärande i sin 
undervisning i flera år samt föreläst på 
Matematikbiennalen 2018. 

Kooperativt lärande med lärgrupper  
– ett inkluderande klassrum

Målgrupp: Lärare, skolledare, elevhälsa m.fl.

I arbetet med otrygga och oroliga grupper är kombina
tionen lärgrupper och kooperativt lärande ett kraftfullt 
verktyg för att skapa trygghet, gemenskap och ökad 
elevaktivitet. Workshopen visar hur du skapar demo
kratiska klassrum där alla kommer till tals och allas lika 
delaktighet och ansvar är avgörande.

NINNE LINDGREN och MATHIAS 
LINDBERG, arbetar på Pedagogiskt 
Stödteam inom Elevhälsan i Umeå 
Kommun. Arbetet innehåller förebyg
gande och hälsofrämjande insatser 
samt stöttning vid problematiska skol
situationer på kommunens skolor med 
fokus på att skapa god lärmiljö.

Att komma igång med kooperativt lärande  
i klassrum, arbetslag och skola  

Målgrupp: Lärare, arbetslagsledare/förstelärare och 
skolledning

Workshopen börjar med de olika områdena inom 
klassrumsmanagement som är basen för arbete med 
kooperativt lärandestrukturerna. Därefter får du arbeta 
med de färdigheter som är grunden till samarbete 
mellan elever (och lärare) samt får förslag på hur man 
implementerar kooperativt lärande i ett arbetslag. 

ANNEKE MOERKERKEN moders
målslärare, grundskollärare och 
specialpedagog samt medförfattare till 
Grundbok i kooperativt lärande (2017). 
Utbildar och handleder skolor och en
skilda lärare i kooperativt lärande samt 
undervisar på lärarutbildningen.



Workshops pass 2, kl. 14:45–16:00 Föreläsare

Matematik och kooperativt lärande  
för yngre åldrar

Målgrupp: Lärare förskoleklass samt åk 1–3

Workshopen visar på hur du kan använda kooperativt 
lärande för att stärka elevernas problemlösningsför
måga inom matematik. Bland annat är den dialogiska 
förmågan viktig att utveckla hos eleverna. I worksho
pen får du resonera och tänka tillsammans med andra 
och uppleva hur samarbete kan utveckla dina elever.

NICLAS FOHLIN är grundskollärare 
F–9, förskollärare och specialpedagog. 
Han har arbetat med kooperativt 
lärande i flera år med elever i behov av 
särskilt stöd. Nu handleder han lärare 
och har utbildning för skolor. Niclas 
Fohlin är medförfattare till Grundbok i 
kooperativt lärande (2017).

Kooperativt lärande i ämnesintegrerad 
 undervisning, SO

Målgrupp: Lärare åk 4–6

I denna workshop får du inspiration och ideér om hur 
du kan använda kooperativt lärande i din SOundervis
ning. Du kommer att få prova strukturer och se hur det 
går att ämnesintegrera SO med andra ämnen för att 
skapa en helhetssyn hos eleven samtidigt som eleverna 
blir varandras lärresurser. 

LINDA SIKSTRÖM och DANIEL PRSA 
är lärare sedan 1997. De arbetar på 
 Pedagogisk Inspiration Malmö och 
 driver fortbildningen Lärare som 
 ledare. De utbildar och handleder 
 lärare samt arbetar med skolutveck
lingsuppdrag kring bl. a. matematik 
och ämnesintegrerad undervisning.

Kooperativt lärande och genrepedagogik 

Målgrupp: Lärare åk 3–9 samt gymnasieskolan

Möt kooperativt lärande i samspel med genrebaserade 
undervisning. Kombinationen ger ett språkutveck
lande och flerstämmigt klassrum där eleverna genom 
strukturer och strategier får möjlighet att utveckla olika 
förmågor och sociala färdigheter. 

LIZ FRISTEDT är grundskollä
rare åk 4–9. Har tillsammans med 
 Studentlitteratur varit delaktig i 
fram tagandet av Kooperativt lä-
rande –  samarbetsstrukturer för elev-
aktiv  undervisning (2017). MALIN 
 BERGDAHL är grundskollärare åk 1–7, 
klasslärare samt  KLinspiratör.

Cooperative Learning in the Intercultural 
 Classroom: Putting it into Practice

Målgrupp: Åk 1–9 samt gymnasieskolan

What are the key demands of an intercultural class
room? In this workshop you will learn about barriers 
and how cooperative learning can provide inclusive 
learning for all. There will be activities that demonstra
te how this learning can take place in the classroom, 
such as working in heterogeneous teams.

WENDY JOLLIFFE är professor och 
har varit ledare för “Head Teacher 
Education at the University of Hull” 
i 10 år. Hon har skrivit ett flertal 
böcker om kooperativt lärande och 
är medlem i styrelsen för IASCE 
( International  Association for the Study 
of  Cooperation in Education).

Inkludering genom lärande i grupp  
– föreläsning om en aktuell forskningsstudie 

Målgrupp: Åk 1–9 samt gymnasieskolan 

I en forskningsstudie gjord vid Uppsala Universitet un
der 2018 har lärare implementerat kooperativt lärande 
i matematik och svenska. Man har undersökt upplevel
sen av inkludering och kunskapsökning hos eleverna. 
Projektledaren Nina Klang berättar i denna föreläsning 
om studien, som ännu ej publicerats.

NINA KLANG, fil.dr i handikapp
vetenskap och universitetslektor vid 
Institutionen för pedagogik, didak
tik och utbildningsstudier, Uppsala 
 universitet. Hon forskar om lärares 
strategier för att möta elevers olikheter 
och villkoren för lärande, delaktighet 
och  inkludering.


