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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares olika erfarenheter och attityder till 

grupparbete som arbetsmetod i undervisningen i Uppsala kommuns kommunala skolor. För att 

ta reda på detta gjordes en enkät som skickades till 494 lärare som har erfarenheter och har 

arbetat eller arbetar i årskurs 1-3. Det var 60 lärare som svarade på enkäten och de resultatet 

sammanställdes och analyserades. Resultatet utgjorde en delstudie där ena delen handlar om 

skillnader i lärares erfarenheter och attityder utifrån lärares år som verksam lärare. Den andra 

delen handlar om det finns några skillnader utifrån lärarnas huvudsakliga undervisningsämne. 

Resultatet analyserades utifrån den didaktiska triangeln som är den teoretiska utgångspunkt för 

studien.  De slutsatser som kan dras från undersökningen är att det finns mer likheter än 

skillnader kring lärarnas erfarenheter och attityder till grupparbete. De skillnader man kan se 

utifrån lärarnas år som verksamma lärare är att det finns en större osäkerhet hos de lärare som 

har varit verksamma som lärare en kortare tid än hos de som har arbetat en längre tid. Det är 

angående självförtroende och kunskaper hos sig själv samt att bedöma eleverna. Det som också 

skiljer sig är att de lärare som har varit verksamma en kortare tid väljer könsblandade grupper 

oftare, även om de lärare som har arbetat en längre tid också gör det. Till sist visar resultatet att 

de lärare som har arbetat en längre tid tycker att konflikter i gruppen uppstår och att eleverna 

skapar tillit till de andra i gruppen, det gör också de lärare som har arbetat en kortare till men inte 

i lika hög grad. Utifrån lärarnas huvudsakliga undervisningsämne finns det skillnader i resultatet 

då de lärare som har angivit att de har svenska, samhällsorienterande eller estetiska ämnen anser i 

högre grad att det uppstår konflikter inom grupparbete, det är svårt att förmedla målet, det är 

svårt att bedöma eleverna, svårt att skapa samarbete i gruppen och få alla elever engagerade. De 

väljer också grupper så att eleverna har olika ambitionsnivå oftare och de tycker inte att det är lika 

viktigt med vad det är för slags uppgift än vad de lärare som har matematik och no som 

huvudsakliga undervisningsämne. 

 

Nyckelord: grupparbete, samarbete, enkät, erfarenheter, ämnestraditioner, profession 
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Inledning 

Som blivande lärare kommer vi att ställas inför olika val om hur vi vill lägga upp vår 

undervisning. Undervisningen kommer bestå av att eleverna samarbetar med varandra och ett sätt 

att samarbeta är att arbeta i grupp. I den här studien ses grupparbete inte bara som de stora 

projekten utan även det vardagliga mindre samarbetet mellan grupper av elever i klassrummet 

och att en grupp består av två eller flera medlemmar.  Det finns olika anledningar till varför vi 

valt att göra en studie om grupparbete i skolan. Utifrån egna erfarenheter från vår egna skolgång 

och från olika praktiktillfällen så anser vi att grupparbete i skolan kan både vara problematiskt 

men även något som eleverna och läraren gynnas av. Under våra praktiktillfällen har vi sett hur 

grupparbete kan variera beroende på vilken klass, lärare, tillfälle, uppgift och ämne. Vissa lärare 

har själv valt att dela in i grupper oavsett tillfälle och uppgift, ibland genomtänkt och ibland 

spontant. Vi har också sett att beroende på vilken gruppsammansättning och vilka 

gruppmedlemmarna är så varierar resultatet av den uppgift som eleverna får. Vi har olika minnen 

från grupparbete från vår egen tid i skolan. Det har funnits tydliga roller i grupperna, det kan 

hända att någon tar det största ansvaret och någon som inte tar något ansvar alls. Ibland kan de 

vara svårt att komma överens eftersom att alla individer i en grupp kan ha olika åsikter, men 

arbetet blir ändå tillslut alltid gjort oavsett eventuella hinder.  

 

När man är lärare så handlar det om att leda, påverka, organisera och motivera elever i grupper så 

att de har ett intresse av skolarbete. Det är mycket som ingår i lärarens jobb och de ska bland 

annat handleda och instruera grupper och ha ett klassrum som har en bra miljö för lärande där 

man kan ha olika aktiviteter. De ska se till att normer och demokratiska värden framställs, ta hand 

om konflikter och motverka mobbning samt kränkningar. Läraren har då har en form av 

auktoritet som blir ganska tydlig och på så sätt kan läraren inverka på samspel i olika former av 

elevgrupper, på ett negativt eller positivt sätt. Gruppernas klimat, roller, attityder och normer till 

andra och varandra påverkas utifrån hur läraren agerar (Thornberg, 2013, s. 79). 

 

I läroplanen står det att skolans uppdrag är att alla elever under sin skolgång ska få tillfälle att ta 

ansvar och initiativ i olika sammanhang i undervisningen. Det är viktigt att eleverna får möjlighet 

att utveckla att arbeta självständigt men även tillsammans med andra (Lgr11, 2017, s. 9). I 

läroplanen framkommer det inte hur man ska arbeta i grupp, på vilket sätt, hur ofta eller när. Det 

står bara att eleverna ska få tillfälle att göra det och därför finns det en nyfikenhet av att ta reda 

på mer om grupparbete som arbetsform. 
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Disposition och arbetsfördelning 

I studien har vissa delar skrivits gemensamt och vissa delar har skrivits enskilt. De delar som har 

skrivits gemensamt är inledningen, bakgrunden och konklusionen. Tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och metoddelen är också avsnitt som har skrivits gemensamt. De som delades 

upp var resultat och analys samt diskussion eftersom att det är en delstudie. Ronja hade ansvar 

över delstudien om lärarnas år som verksamma lärare och om det skiljer sig något i deras 

erfarenheter och attityder. Rebecca hade ansvar för delstudien om lärares huvudsakliga 

undervisningsämne och om det skiljer sig något i deras erfarenheter och attityder. Dessa två 

delstudier besvarar studiens syfte och frågeställningar. 
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Bakgrund 

Tillhörighet i olika grupper är sker i varje individs vardag och det förekommer i skolan, arbetet 

och på fritiden. I skolan arbetar man ofta i grupp, på arbetet är det vanligt att man sitter i möten 

och på fritiden umgås man med familjen, vänner eller är med i olika föreningar. Beroende på 

vilken grupp man är i så påverkar man andra och sig själv på olika sätt (Granström, 1998, s. 2). 

Idag i den svenska skolan används olika arbetsformer i undervisningen, till exempel arbeta i 

helklass, individuellt och även grupparbete (Forslund, Frykedal, 2008, s. 1). Grupparbete är ett 

tillvägagångssätt där eleverna interagerar med varandra och stöttar varandra i deras lärande, det är 

en arbetsmetod som används för att utveckla elevers sociala förmågor till exempel förmåga att 

kunna samarbeta, utveckla den språkliga förmågan, problemlösning och begreppsinlärning. 

Grupparbete som arbetsmetod kan då användas som verktyg för att undervisa eleverna om ett 

demokratiskt samhälle (ibid., s. 2). 

 

Läroplanen tar upp att eleverna ska förberedas för att kunna delta i samhällslivet genom en 

demokratisk undervisning med passande arbetsformer (Lgr11, 2017, s. 8). En viktig uppgift för 

skolan är att utveckla elevernas kreativitet, självförtroende och nyfikenhet. Det är viktigt att 

eleverna får möjlighet att  kunna arbeta individuellt samt tillsammans med andra och på så sätt 

också ta ansvar, lösa problem och ta initiativ (ibid., s. 9). Det här ska eleverna kunna göra i 

samspel med andra oavsett olikheter och likheter mellan individer (ibid., s. 14).  

 

Användning av grupparbete är både en utmaning för elever och lärare. Grupparbete utvecklar 

sociala och intellektuella förmågor som problemlösning, samarbete, demokratiskt arbetssätt, 

språklig kommunikation och begreppsinlärning. Om uppgifterna har en fast form, en 

sammanhållen karaktär, ett gemensamt produktkrav och har ett ospecificerat innehåll så gynnas 

grupparbetet. Om detta inte uppfylls finns en risk att det blir samarbetsproblem inom gruppen 

(Skolverket, 2016). Lärare tvivlar idag på att använda sig av grupparbete eftersom det finns en 

bristande kunskap och en osäkerhet i att hantera den form av arbetsmetod (Forslund, Frykedal, 

2008, s. 7). Med utgångspunkt i de omständigheter som beskrivits ovan är det relevant att 

närmare undersöka lågstadielärares erfarenheter och attityder till grupparbete som arbetsmetod i 

undervisningen i skolans lägre årskurser. 
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Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som är relevant för denna studie om lärares 

erfarenheter och attityder till grupparbete som arbetsmetod i undervisningen. Den forskning som 

presenteras är kopplat till grupparbete och det är kunskaper hos läraren, vad som kan vara svårt 

med grupparbete, gruppsammansättning på olika sätt, uppgiften, mål samt vad som kan ske inom 

en grupp. 

Kunskaper hos läraren  

Läraren har en arbetsledande roll vid grupparbeten och har många uppgifter som är betydelsefulla 

(Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, s. 31). Vilken slags roll läraren har som ledare påverkar hur 

grupparbetet kommer att genomföras. Lärarens roll har också betydelse för hur eleverna kommer 

att uppleva grupparbetet, att leda gruppen är något som läraren gör under hela grupparbetets 

gång (ibid, s. 139). Lärarens uppfattningar kring hur grupparbetet används och av vilken 

anledning påverkar om de använder sig av grupparbete i sin undervisningen och på vilket sätt 

(ibid., 140). De uppfattningar lärare har om grupparbete som arbetsmetod spelar också stor roll 

hur de organiserar och planerar grupparbetet. Uppgiftens utformning kan leda till att de olika 

grupperna arbetar på olika sätt (ibid., s. 141). 

 

Svårigheter med grupparbete 

Utifrån lärares syn på grupparbete så är många skeptiska till att välja det som arbetsmetod. Det 

finns olika anledningar till detta och de kan vara att lärare känner att de inte har den kunskap som 

krävs och att de är osäkra när de gäller grupprocesser, vilket skapas i grupparbete när eleverna 

arbetar. Många lärare anser att det är svårt att få alla elever att ta ansvar, att alla inte alltid arbetar 

samt att det är svårt att skapa ett bra samarbete i grupper (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7).  

 

Att bedöma eleverna vid grupparbete kan vara problematiskt. När eleverna arbetar i grupp kan 

eleverna sitta utspridda eller så sitter inte alla i klassrummet och då blir det svårt för läraren att 

alltid närvara (Forslund, Frykedal & Hammar, Chiriac, 2010, s. 6). Andra saker som kan vara 

problematiskt är att klargöra syftet med bedömning och hur det ska verkställas. Som lärare blir 

man osäker på vad som ska bedömas och om man ska bedöma gruppen eller den enskilda 

individen, det kan också vara svårt att förmedla målen med uppgiften som de använder sig av vid 

ett grupparbete (ibid., 19). 
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Gruppsammansättning  

Den som sätter ihop gruppen påverkar också förutsättningarna för det arbete som kommer att 

ske i grupparbetet. Är det läraren som bestämmer grupperna blir eleverna beroende av varandra 

för att någon utanför gruppen har bestämt det men väljer eleverna grupper själva så är det ett eget 

val och blir då beroende av varandra genom eget initiativ (Forslund, Frykedal, 2008, s. 139).  

 

Vid samarbetsinlärning kan det vara så att lärarna har ansvar för gruppsammansättningar, men 

det finns ändå en möjlighet för eleverna att kunna delta och diskutera villkoren för 

gruppindelningarna och detta är något som eleverna bör få göra. Villkoren för 

gruppsammansättningar kan förändras med tiden på grund av olika uppgifter och att gruppen 

utvecklas. Det finns en stor risk för negativa resultat om det sker en helt fri gruppering, om 

grupperingarna sker på samma sätt varje gång kan elevernas integration med andra elever bli 

begränsad. Det kan hända att de elever med en stor motivation går ihop i en grupp och de elever 

med en liten motivation finner varandra. Vid en fri gruppering kan vissa blyga elever bli utanför 

och de elever som är mindre populära kanske blir utan grupp (Stensaasen, Sletta, 2002, s. 41 ). 

 

Olika ambitioner och förmågor 

Det är viktigt att ha en god sammanhållning, en arbetsfördelning som fungerar inom gruppen och 

ett engagemang som passar mellan de olika individerna i en grupp. Dessa faktorer är viktiga i en 

grupp för att de ska kunna trivas tillsammans, arbeta på ett effektivt sätt och göra de uppgifter 

som gruppen har (Nilsson, 2005 s. 43). Avsikten med grupparbete kan vara att blanda eleverna 

för att lära sig arbeta i grupp och ta del av andras olika kompetenser. När man blandar grupper så 

får man arbeta med elever med andra ambitioner och förmågor än en själv. Dessa olika 

ambitioner och förmågor från eleverna förväntas fungera tillsammans för att komma fram till ett 

gemensamt resultat, man är därmed beroende av varandra. När eleverna är beroende av varandra 

i en grupp behöver man känna tillit till de andra i gruppen. Man ska som eleven känna tillit till de 

andra via de sociala relationerna och till de andras prestationer (Forslund, Frykedal, 2008,  s. 97-

98).  

 

Hur sammansättningen av gruppen ska gå till för att gruppmedlemmarna ska vara produktiva, 

utveckla sina sociala relationer och trivas beror på vilka som ingår i gruppen och vad de ska göra. 

När det huvudsakliga syftet är samarbetsinlärning är första regeln att det är heterogent 

sammansatt. Om det finns möjlighet så bör gruppen innehålla individer med olika förmågor, 

prestationsnivåer, lika många pojkar som flickor och olika etniska bakgrunder om detta är aktuellt 
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(Stensaasen, Sletta, 2002, s. 40). För att detta ska ske behövs det öppna uppgifter där 

gruppmedlemmarna behöver varandra för att bedöma från olika perspektiv, kunna förklara sina 

argument till andra och hitta lösningar på problemet. När heterogena grupper får en 

samarbetsuppgift är det vanligt att de elever som har en mer utvecklad ämneskunskap än sina 

andra klasskamrater kan bidra med mer till gruppen. Dessa elever kan då hjälpa de andra eleverna 

för att få ett annat perspektiv och en ökad förståelse. De elever som då hjälper de andra kan 

samtidigt få en bättre förståelse för innehållet och nya perspektiv (Forslund, Frykedal, 2008,  s. 

119). 

Uppgift och mål  

Vilken typ av gruppuppgift som gruppen använder sig av har kanske den största betydelse för hur 

processen och arbetet går till. Den uppgift som används är viktigare än gruppsammansättningen, 

gruppstorleken och motivationen hos eleverna. Läraren kan påverka det här genom utformningen 

av uppgiften men utan att styra för mycket (Hammar, Chiriac, 2008 s.71). Det är viktigt med tillit 

till de andra eleverna som är med i samma grupp och för att hjälpa eleverna med det så är det 

viktigt hur gruppuppgiften är utformad. Gruppuppgiften får inte vara för svår och eleverna ska 

förstå vad de ska göra (Forslund, Frykedal, 2008, s. 144). En uppgift som kräver att 

gruppmedlemmarna reflekterar, gör gemensamma ansträngningar, använder sig av 

problemlösning och utnyttjar alla kompetenser som finns i gruppen har den yttersta betydelsen 

för hur produktiv gruppen kommer att vara (Hammar, Chiriac, 2008 s. 36). 

 

De mål som finns bidrar till att gruppmedlemmarna kan bestämma olika beslut, organisera 

innehållet och skapa ordning. Ett mål visar gruppen vart de är påväg och om det inte finns några 

mål så kan detta leda till att eleverna inte vet om arbetet leder någonstans eller om deras 

prestation är bra. Tvivel och hopplöshet kan då förekomma och vilket sedan kan leda till 

konflikter och oenighet i gruppen. Om oklara mål förekommer kan enskilda elever skapa en 

arbetsordning för gruppen, det här kan ge anledningar till att missförstånd mellan 

gruppmedlemmarna kan förekomma. För att det här inte ska vara möjligt är det viktigt med mål 

som redan finns och att dessa mål är medvetna, målet eller målen är bra att ägna mycket tid till att 

diskutera (Hwang & Nilsson, 2014, s. 56). 

Inom gruppen  

Gruppen bidrar till att individerna kan inspireras av andra synsätt och får chans att utbyta idéer 

till de andra (Nilsson, 2005 s. 156). Alla elevers prestation i en grupp får konsekvenser och de kan 

både vara positiva och negativa. För att konsekvenserna ska bli positiva krävs det att om en 
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person ska lyckas så måste även alla andra lyckas. Lyckas man tillsammans är det ett gemensamt 

beroende och det blir då ett bra samarbete i gruppen. För att konsekvenserna ska bli negativa så 

sker en individs lycka på bekostnad på de andras motgång. Då blir det ett negativt gemensamt 

beroende och det leder också till att det blir konkurrens i gruppen (Forslund, Frykedal, 2008, s. 

6). Interaktionen i ett grupparbete ska fungera som ett stöd för eleverna i deras lärande. Denna 

arbetsmetod utvecklar elevernas begreppsförmåga, problemlösning, samarbete i grupp och 

sociala förmågor (ibid., 2008, s. 2). Även Granström (1998, s. 16) nämner att en gruppaktivitet 

kan bidra eleverna med att ta fram nya planer, vara kreativ, generera nya idéer och lösa problem. 

 

Roller och relationer 

I en grupp utvecklas många olika roller, detta på grund av att en underförstådd uppdelning av 

psykologiska uppgifter sker. Med hjälp av de olika rollerna så kan medlemmarna beskrivas. Det 

finns gruppmedlemmar som antingen är undergivna eller dominanta, negativa eller positiva, 

oseriösa eller seriösa (Granström, 1998, s. 18).  De olika roller som finns i en grupp och de 

normer som finns kan leda till konflikter mellan gruppmedlemmarna. Konflikterna kan handla 

om att någon bryter mot de normer som finns och att de konkurrerar mot varandra i sin 

prestation (ibid., 19-20). Nilsson (2005, s. 161) skriver att konflikter kan ses som en naturlig del 

när man arbetar i grupp. Tidigare har det bara setts som något negativt men idag kan det även ses 

som något positivt och att det är stärkande för en grupp och arbetet. 
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Teoretisk utgångspunkt 

För att ta reda på lärares erfarenheter och attityder till grupparbete används den didaktiska 

triangeln för att få svar på studiens syfte och frågeställning. Den didaktiska triangeln används som 

teoretisk utgångspunkt för att analysera resultatet från undersökningen.  

 

I undervisningen pågår det olika samspel och dessa integrerar alltid med varandra på olika sätt. 

Det här förhållandet som sker kan förklaras som den didaktiska eller pedagogiska relationen. Den 

didaktiska triangeln granskar den här relationen som har byggts upp av undervisningens innehåll 

och mål. Triangeln består av tre vinklar som man kan betrakta olika undervisningssituationer 

utifrån. Det som granskas är relationen mellan elever och lärare, eleven och innehållet samt 

läraren och innehållet (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Krokmark, 2011, s. 45-46). 

Undersökningen som görs för denna studie utgår från vad lärarna anser om olika delar i 

undervisningen kopplat till grupparbete. Även om det är lärarna som är i fokus så berörs även 

eleverna och innehållet, därför är alla relationer i triangeln relevanta. 

 

 

 

Figur 1.  Den didaktiska triangeln. Källa: Didaktik: teori, reflektion och praktik (Hopmann 

1997, s 201). 

 

Inom didaktiken finns det tre olika klassiska frågor och de är vad, hur och varför. Vad-frågan 

handlar om vad som ska undervisas, målet och innehållet. Varför-frågan handlar om varför just 
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detta innehåll väljs. Hur-frågan handlar om själva undervisningen och hur den ska gå till. Utöver 

dessa tre tillkommer andra didaktiska frågor och en av dessa är vem-frågan. Vem-frågan rör 

eleven och läraren, vem ska lära sig något och vem utformar och bestämmer innehållet i 

undervisningen (Skolverket, 2016). De här didaktiska frågorna kan kopplas till den didaktiska 

triangeln, det är alltså vad, hur och varför som bestäms av vem och i den här studien är det 

läraren. Därför har den didaktiska triangeln valts som teoretisk utgångspunkt, studien undersöker 

lärarnas erfarenheter och attityder. 

 

Den relation som finns mellan läraren och innehållet innebär att läraren ska ha en god 

ämneskompetens gällande de innehåll som ska finnas i undervisningen. Att ha en bra 

ämneskompetens innebär att läraren har kunskaper om olika ämnen i skolan, de vill säga hur de 

används i olika sammanhang i undervisningen samt hur uppbyggnaden av ämnet ska förstås. Det 

innebär också att man som lärare ska kunna integrera olika ämnen när man undervisar och 

reflekterar över innehållet (Lindström & Pennlert, 2017, s. 11). Om läraren har för mycket 

ämneskunskaper kan det lätt bli överflödigt medan för lite ämneskunskaper kan påverka 

undervisningens kvalité negativt (Hansén & Forsman, 2017, s. 45). 

 

Relationen mellan elev och innehåll innebär att eleven ska utifrån ett särskilt 

undervisningsinnehåll utveckla sitt eget tänkande och kompetens. Ett innehåll väljs ut för att 

tillsammans arbeta med det för att eleven ska öka sin handlingsförmåga och förståelse för något. 

För den som väljer innehållet är det viktigt att veta vilka förkunskaper eleven har, vilka 

uppfattningar och känslor eleven har om innehållet. Det kan också vara en idé att låta eleverna ha 

en påverkan på innehållet som ska användas i undervisningen (Lindström & Pennlert, 2017, s. 10-

11). Med det menas att eleven precis som läraren har en koppling till innehållet, det innehåll som 

berörs kan vara varierande (Hansén & Forsman, 2017, s. 45). 

 

Läraren och eleven har också en relation i den didaktiska triangeln och den innebär att läraren ska 

hitta ett relevant innehåll för undervisningen. Det innefattar att välja rätt ämnesurval, skapa en 

bra arbetsmiljö, utgå från läroplaner och veta vilka förkunskaper eleverna har. Som lärare 

analyserar man när eleverna arbetar och formar undervisningen från det man ser (Lindström & 

Pennlert, 2017, s. 12). Det bra att ha en god relation till sina elever och att stödja relationer mellan 

eleverna i klassen. Detta för att ska de ska känna sig trygga och bli bekräftade samt att de 

utvecklar sitt ansvarstagande och sin generositet (ibid, 2017, s. 11). Det är läraren som är ansvarig 
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för undervisningen eftersom att hen har mer kunskap och är mer erfaren än eleverna, eleverna 

saknar alltså något som bara läraren har (Hansén & Forsman, 2017, s. 44). 
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Centrala begrepp 

I det här avsnittet presenteras olika begrepp som är relevanta för den här studien. De begrepp 

som definieras och tas upp är grupp, samarbete, profession och ämnestraditioner. Begreppen är 

relevanta genom studiens gång samt när resultatet analyseras. 

Grupp som definition 

Det finns ingen exakt bestämmelse på hur många individer  som ska ingå i en grupp, ibland sägs 

det att det krävs mer än två personer för att det ska vara en grupp och ibland inte (Hwang & 

Nilsson, 2014, s. 50). Alla samlingar av personer är inte en grupp. Människor som ingår i en 

grupp påverkar varandra ömsesidigt, gruppmedlemmarna är beroende av varandra och det måste 

finnas en tillit för varandra för att de tillsammans ska nå deras mål. Det här är något som kallas 

för en social grupp, motsatsen till en social grupp är en icke-social grupp. Det kan till exempel 

vara när en eller flera människor samlats på samma plats för att kolla på en idrottstävling som 

åskådare eller när människor står i en bilkö. Vid de här tillfällena sker ingen ömsesidig påverkan 

(Stensaasen, Sletta, 2002, s. 25-26). Eftersom att det inte finns någon exakt bestämmelse på hur 

många individer som ska ingå i en grupp så utgår den här studien från att en grupp är två eller 

flera medlemmar. 

Samarbete som definition 

Ordet samarbete består av två delar, den första är “sam” och den andra är “arbete”. Med det 

första ordet “sam” menar man att det är två eller flera som gör något gemensamt. Ordet kopplas 

till andra ord som samtal, samboende och samverka. Med det andra ordet “arbete” menar man 

att man skapar något som får ett resultat som man har satt igång att göra. Ordet kopplas till andra 

ord som jobba, göra, tillverka och skapa. Då kan man säga att det är när några tillsammans 

samarbetar, ofta två eller flera personer och att de går ihop tillsammans för att lösa något, ett 

problem eller en uppgift (Stensaasen, Sletta, 2002, s. 14). 

Profession som begrepp 

Att grunda sin status och inkomst på att vetenskaplig kunskap används är vad yrken som är 

professioner gör (Brante, 2009, s. 16). Inom forskning från skolverket står det så här om 

profession: en skicklig lärare är en professionell agerande person som utifrån kunskaper och 

erfarenheter väljer väl genomtänkta tillvägagångssätt i olika situationer, med tiden blir en sån 
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lärare mer kunnig. Att använda sina kunskaper och erfarenheter om didaktik samt ha ett bra 

professionell omdöme är något som kännetecknar en professionell lärare. Men även att man som 

lärare utformar ett bra inlärningsklimat, har bra kunskaper i ämnet och om elevernas tidigare 

kunskaper samt kan leda en grupp. Men den vägen till att bli en lärare med alla de kunskaperna är 

via både misslyckade och lyckade försök (Skolverket, 2013, s. 7-8). Det här begreppet är relevant 

då en av delarna av studien undersöker lärares erfarenheter och attityder utifrån deras år som 

verksamma lärare. Begreppet används för att förstå resultat och för att kunna analysera resultatet. 

Ämnestraditioner 

Sett till de olika ämnena så finns det en skillnad mellan hur de beskrivs och framställs, vilken 

historia ämnet har samt vilken kunskap man utövar och får via ämnet. Till att börja med så ligger 

fokus i ämnet svenska främst på språket, genom språket kan människan lära sig nya saker, 

kommunicera och tänka. Det utvecklar också människors förståelse hur andra tänker och har för 

känslor, kunna uttrycka sin egen identitet samt kunna visa och uttrycka sina egna tankar och 

känslor. Om det språk individen har är varierat och rikt är viktigt för att kunna verka och ha en 

förståelse i ett samhälle där olika språk, kulturer, generator och livsåskådningar möts (Lgr11, 

2017, s. 252). Utifrån historien om matematik så är den lång och många kulturer har bidragit till 

den. Den har utvecklats via människans nyfikenhet och dess olika praktiska behov och man har 

på så sätt fått lust att utveckla matematiken. Matematiken är reflekterande, kreativ och en aktivitet 

som är problemlösande samt kopplad till den tekniska, sociala och digitala utveckling som finns i 

samhället. De kunskaper människan får via matematik ger oss lämpliga egenskaper för att kunna 

fatta beslut i olika situationer i livet samt för samhällets olika beslutsprocesser (ibid., 2017, s. 56). 

Det här begreppet är relevant då en av delarna i studien undersöker lärares erfarenheter och 

attityder utifrån vilket huvudsakliga undervisningsämne de har. Begreppet används för att förstå 

resultat och för att kunna analysera resultatet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares olika erfarenheter och attityder om 

grupparbete som arbetsmetod i undervisningen i Uppsala kommuns kommunala skolor. 

 

Frågeställningar: 

1. Vilka attityder har lärare till grupparbete och hur utbredda är dessa hos lärare i Uppsala 

kommuns grundskolor? 

2. Hur anger lärare att de genomför val relaterade till grupparbete i sin undervisning? 

3. Vilken självbild har läraren i relation till lärarrollen vid genomföranden av grupparbeten? 

4. Finns det några skillnader i erfarenheter och attityder till grupparbete utifrån hur länge 

lärarna har varit verksamma som lärare respektive vilket huvudsakliga undervisningsämne 

de har? 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som har använts för studien och tillvägagångssättet för 

genomförandet. Avsnittet tar upp de val och reflektioner som har gjorts för att undersöka lärares 

olika erfarenheter och attityder till grupparbete som arbetsmetod i undervisningen. En 

beskrivning av hur analysen gick till samt didaktisk relevans för studien, etiska aspekter och 

validitet och reliabilitet presenteras också. 

Enkät som metod 

Enkät valdes som metod för studien för att ta reda på lärares erfarenheter och attityder kring 

grupparbete som arbetsmetod i undervisningen. Det valdes även för att ta reda på om det fanns 

några skillnader mellan lärare utifrån deras år som verksam lärare samt utifrån huvudsakliga 

undervisningsämne. Frågorna i enkäten utformades utifrån syfte och frågeställningar samt tidigare 

forskning som kopplas till studien. Metoden valdes för att få in fler svar än från till exempel en 

intervju samt att det kan genomföras på ett relativt stort urval (Ejlertsson, 2014, s. 11). Enkäter är 

framför allt en kvantitativ metod på grund av att man kan ta reda på hur stor andel av en grupp 

människors åsikter eller något som de gör på ett specifikt sätt, men även de som inte gör eller 

tänker så (Trost, 2012, s. 17). En undersökning via enkät kan göras direkt via datorn istället för 

att göra det via pappersform. Man kan då enkelt skicka ut enkätet via e-postadresser och ha en 

internetadress som direktlänk. Deltagare i en enkätstudie kan i lugn och ro kolla igenom enkäten 

och svara på frågorna samt att deltagaren kan gå tillbaka och ändra svar under tiden (Ejlertsson, 

2014, s. 12). 

Enkätens uppbyggnad  

Enkäten bestod av 13 frågor, av de fem första frågorna var fyra obligatoriska och en var inte det. 

De två frågorna efter var öppna frågor som inte var obligatoriska och där kunde deltagaren 

besvara två olika frågor med ett längre svar. Efter det var de fem frågor som var obligatoriska där 

deltagaren fick ta ställning till olika påståenden, där fick de välja om de instämmer helt, 

instämmer delvis, instämmer delvis inte, instämmer inte alls eller ingen åsikt. På en fråga fick 

deltagaren välja mellan aldrig, mer sällan än varannan gång, varannan gång, varje gång eller ingen 

åsikt. Det fanns även en sista fråga i slutet av enkäten där det fanns en möjlighet för deltagaren 

att skriva övriga tankar kring de frågor som fanns i enkäten. Valet att ha frågor med bestämda 

svarsalternativ gjordes för att öppna frågor i en enkät kan vara problematiskt. Först och främst 
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kräver det mycket tid att analysera de svar som är skrivna, en del svar kan vara svåra att tolka eller 

att läsa, och en del svar kan bara innehålla några enstaka ord (Trost, 2012, s. 72).  

  

På de frågor där deltagaren fick ta ställning till olika påståenden fanns även en tilläggsfråga där 

deltagaren kunde skriva om de hade något övrigt att tillägga. Ejlertsson (2014, s. 41) skriver om 

detta och nämner att det är en motivationshöjande handling, att ha någon form av öppna svar. 

Det finns då möjlighet att uttrycka sig utanför de fasta svarsalternativen. Även Trost (2012 s. 74) 

rekommenderar att ha ett alternativ där deltagaren kan tillägga något i sitt svar. Detta är något 

som var frivilligt för deltagaren som deltar i enkäten. Valet att ha flest fasta svarsalternativ gjordes 

för att det ska kunna analyseras på lättare sätt utifrån studiens syfte och frågeställningar. Att sätta 

ett kryss eller endast avge ett svar på frågorna i enkäten borde vara det vanliga, de flesta 

människor är vana vid att svara på det här sättet, till exempel från olika blanketter (Ibid., s. 81). 

Ejlertsson (2014, s. 12) skriver om att i en enkät är frågorna begränsade och att en enkät inte får 

ta mer än 15-30 minuter att svara på. Hänsyn har tagits till detta och enkäten var formulerad så 

att den inte kunde ta längre tid än så och den var även uppbyggd på ett enkelt sätt så att det inte 

var för många frågor, det var inte allt för många svarsalternativ och frågorna var enkelt 

formulerade. Trost (2012, s. 84) skriver att långa formuleringar på frågorna kan leda till att 

deltagaren glömmer bort det som tidigare lästs i frågan 

  

Eftersom enkäten skickades ut direkt via datorn genom att skicka e-post till det urval som har 

valts för studien skickades infobrevet samt enkäten via en internetadress som direktlänk. 

Ejlertsson (2014, s. 112) skriver att ett infobrev ska skrivas på ett sakligt och enkelt sätt samt att 

det krävs mycket arbete att skriva det för att målgruppen ska kunna ta till sig informationen. 

Utifrån det här skapades infobrevet till enkäten utifrån Uppsala Universitets infomall, vilket tar 

hänsyn till de forskningsetiska kraven. Några ändringar gjordes i infomallen för att det skulle vara 

mer anpassat åt studiens syfte och frågeställningar samt undersökningens urval. 

 

Genomförande  

 Urvalet till undersökningen var lärare som har erfarenhet av grupparbete i årskurserna 1-3 som 

arbetar i Uppsala kommuns kommunala skolor. Att göra ett urval av en population eller 

befolkning kan vara ett klokt val. Den data som samlas in via en enkät vill man kunna uttala sig 

på ett rättvisande sätt, man vill kunna ange ett precist procentandel av det man undersöker 

(Trost, 2012, s. 29). Friskolorna valdes bort eftersom att urvalet från de kommunala skolorna 

ansågs vara tillräckligt. Det urval som enkäten skickades ut till hittades via hittaochjamfor.se och 

via denna hemsida hittades alla kommunala skolor i Uppsala samt skolornas egna hemsidor. På 

hemsidorna fanns kontaktuppgifterna till lärarna på skolorna. Sammanlagt samlades 494 e-
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postadresser in från lärare som eventuellt har erfarenhet av grupparbete i årskurserna 1-3. 

Eftersom att de kommunala lärarnas e-postadresser var så pass många valdes det att inte fortsätta 

att kolla upp de fristående skolornas lärares e-postadresser.  

 

På de olika kommunala skolornas hemsidor där e-postadresserna hittades var det inte alltid tydligt 

vilken årskurs varje lärare arbetar i och därför togs olika val på hur urvalet skulle väljas. En skola 

hade en gemensam e-postadress för hela skolan och då valdes den skolan bort eftersom att det 

blir då svårt att nå ut till enskild lärare. På vissa hemsidor stod det att några lärare var 

föräldralediga och tjänstlediga, dessa lärare valdes bort eftersom att de förmodligen inte kunde 

svara på enkäten då de inte läste sin e-postadress på arbetet. Några skolor hade endast ett fåtal e-

postadresser och man kan då anta att alla e-postadresser inte finns med på hemsidan men de 

valdes att tas med i urvalet ändå eftersom att de kunde vara de lärare vi sökte till undersökningen. 

På ett antal hemsidor stod det inte tydligt vid alla lärare vilka årskurser de arbetar i utan det stod 

bara “lärare”. Dessa e-postadresser valdes att ta med i urvalet ändå eftersom att de här lärarna 

också kunde vara de vi söker till undersökning. Lärare som det stod att de jobbar i högre 

årskurser än fk-3 har valts bort eftersom att de förmodligen inte är de urval som passar för 

undersökningen. De kan vara så att de lärarna har erfarenhet av grupparbete i årskurs 1-3, men en 

avgränsning valdes här eftersom att enkäten skulle skickas ut till för många som inte kan svara på 

enkäten. Fritidspedagoger och assistenter som arbetar i årskurs fk-3 valdes bort eftersom att det 

kunde vara så att de inte är utbildade lärare. Enkäten skickades ut till alla lärare där de stod att de 

jobbar i förskoleklass eftersom att de kan ha arbetat och har erfarenhet i årskurserna 1-3. De 

skolor som är fk-9 där det inte tydligt stod vilken årskurs lärarna arbetar i har valts bort eftersom 

att de har varit så många lärare men där det stod tydligt i vilka årskurser lärarna arbetar togs med i 

urvalet. En reflektion gjordes under tiden e-postadresserna samlades in från de olika hemsidorna. 

Informationen kan vara felaktig, till exempel de e-postadresser som hittades, lärarna som står 

med på hemsidorna och den årskurs som det står att läraren arbetar i. 

  

Efter att urvalet blev klart till undersökningen skickades enkäten ut till de 494 e-postadresser som 

hittades. I mejlet som skickades ut så bifogades infobrevet och enkäten via en internetadress som 

direktlänk. Lärarna som valdes till urvalet och fick e-posten hade cirka en vecka på sig för att 

svara på enkäten och efter fyra dagar skickades en påminnelse till lärarna. Ejlertsson skriver att 

om en påminnelse skickas ut till deltagarna, så är det ett sätt att få högre svarsfrekvens på 

enkätundersökningen (Ejlertsson, 2014, s. 15). Det fanns en medvetenhet om att de som redan 

deltagit i enkäten även skulle få denna påminnelse e-post, detta var för att de som besvarade 

enkäten är anonyma och då gick det inte att urskilja vilka som hade svarat eller inte. Därför stod 

det att de lärare som redan svarat i enkäten kunde förbise denna påminnelse e-post. Efter en 

vecka stängdes enkäten ner för att en sammanställning och analys skulle göras av enkätsvaren. 

När analysen gjordes kunde det inte komma in fler svar eftersom det kunde påverka analysen. 
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Etiska aspekter 

Enkäten som användes till studien har följt och utgått från de etiska överväganden som 

vetenskapsrådet (2002) beskriver. Det finns fyra etiska överväganden och detta är 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet. 

 

Utifrån nyttjandekravet får endast de kontaktuppgifter som deltagaren har angivit vid 

undersökningen bara användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). De 

kontaktuppgifter som finns om varje deltagare i studiens undersökning är därför endast till för 

forskningsändamål och inte för allmänheten. 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska privat information som eventuellt deltagaren anger till exempel 

vilken skola deltagaren jobbar i och namn på deltagaren ska inte vara möjligt för obehöriga att ta 

del av (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). Detta tas till hänsyn genom att alla deltagare är anonyma när 

de svarar på enkäten och de privata kontaktuppgifter som tas upp är bara tillgängligt för studiens 

författare.  

 

Samtyckeskravet innebär att varje individ ska ha rätt att bestämma om de vill delta i 

undersökningen eller inte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10). Enkäten skickades ut till utvalda lärare 

via e-post med en länk till enkäten, då kunde de själva utifrån eget intresse bestämma om de ville 

delta eller inte.  

 

Utifrån informationskravet ska deltagarna i undersökningen bli informerade om deras villkor som 

gäller för deltagandet och vad deras uppgift i undersökningen är (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). 

Detta görs då det skickas ut ett informationsbrev tillsammans med enkäten i e-posten där det står 

beskrivet om studiens syfte, att materialet endast kommer att användas för forskning, att det är 

frivilligt att delta, att ingen ekonomisk ersättning utgår, deltagaren har en vecka på sig att svara 

samt att deltagaren kommer att vara anonym. 

 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet mäter hur tillvägagångssättet ger samma svar från deltagaren om undersökningen 

skulle göras på samma sätt igen (Bell, 2016, s. 133). Detta har tagit till hänsyn genom att enkäten 

bestod av frågor som var konstruerade så att det skulle vara lätt för deltagaren att ge ett sådant 
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självklart svar som möjligt, så att de skulle svara på samma sätt om de skulle delta i enkäten igen. 

Om enkäten skulle göras om några år igen och om lärarna skulle få svara på samma frågor så 

skulle resultatet kunna bli annorlunda eftersom att de har arbetat längre än vad de hade gjort när 

enkäten gjordes första gången.  

 

Validitet handlar om att en fråga ska mäta det man vill fram i undersökningen (Bell, 2016 s. 134) 

så togs detta till hänsyn genom att frågorna i enkäten var skapade utifrån den tidigare forskning 

som hittades för undersökningen samt syfte och frågeställningar. Frågorna var skapade på så sätt 

att frågeställningarna i studien ska kunna bli besvarade. 

 

Utfall av enkätstudien och metodreflektion  

När enkät valdes som metod togs valet för att vi ville nå ut till ett större urval då studiens 

delstudie grundar sig på lärare som har erfarenhet av grupparbete som arbetsmetod i Uppsala 

kommuns kommunala skolor. När enkäten skickades fanns det en medvetenhet om att 

svarsfrekvensen kunde bli låg, det fanns en önskan om att få en hög svarsfrekvens och de antal 

som kom in var 60 stycken. Att svarsfrekvensen blev relativt låg kunde bero på att  enkäten 

skickades ut till lärare där det fanns en osäkerhet om de har den erfarenhet som efterfrågas för 

enkäten. Andra orsaker kunde vara att någon valt att inte svara på grund av att det inte fanns 

något intresse för undersökningen, mejlet kan ha kommit bort, att det inte finns någon tid och att 

mejlet inte öppnades. 

 

Tillvägagångssätt för analys 

Innan analysen gjordes togs valet att ta bort några frågor från enkäten då de inte var relevanta för 

att svara på studiens syfte och frågeställningar. Frågan 2 i enkäten som var ”Är du legitimerad 

lärare?” togs bort eftersom det inte kunde göras en delstudie om den här frågan då alla förutom 

en var legitimerad lärare. Fråga 5 ”Hur ofta använder du sig av grupparbete i din undervisning?” 

användes inte då den inte behövdes för att få fram de resultat som studien efterfrågar. Fråga 6 

och 7 där deltagaren fick beskriva ett lyckat och ett misslyckat grupparbete valdes bort då de 

frågorna togs med från början som extra frågor om de andra frågorna inte skulle ge ett reslutat 

som skulle kunna analyseras. På flera av frågorna kunde deltagaren skriva någon övrigt, de svar 

som kom in var inget som påverkade resultatet och togs därför inte med för att analyseras. 
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Tillvägagångssättet för analysens första steg var att samla resultatet från enkäten och 

sammanställa och öppna upp det i statistikprogrammet SPSS. I programmet Microsoft Word 

skapades tabeller för att få fram resultatet i de olika delstudierna, vilket är lärares år som 

verksamma lärare och lärarnas huvudsakliga undervisningsämne. Delstudien om lärares år som 

verksamma lärare delades upp i två kategorier och det gjorde även delstudien om lärarnas 

huvudsakliga undervisningsämne. Nästa steg var att få fram hur många procent i varje grupp som 

svarat vad på de olika påståendena i enkäten. Utifrån de resultat som framkom i 

statistikprogrammet skapades tabeller för varje fråga som användes för att redovisa resultat och 

analys. I tabellerna valdes det att sammanföra vissa svarsalternativ till två gemensamma kategorier 

för att på så sätt lättare utläsa skillnaderna mellan de olika grupperna. För att analysera resultaten i 

studien användes den teoretiska utgångspunkt som valts för studien vilket är den didaktiska 

triangeln. 

Analytiska kategorier 

Det har gjorts indelningar i de båda delstudier för att eventuellt se skillnader i lärares erfarenheter 

och attityder. För att studera lärares tid som verksamma lärare bildades två grupper eftersom att 

det blev en konsekvens av det relativt låga antal svar som kommit in. Det blev då lämpligast att 

lägga ihop de sex mindre grupperna till två större för att kunna studera likheter och skillnader. 

Det hade eventuellt blivit fler grupper om det hade varit en större svarsfrekvens från enkäten 

eftersom att andelen för alla grupper då hade blivit större. Till en början var de sex mindre 

grupperna fördelade på detta sätt: 0-5 år är 25 procent, 6-10 år är 13,3 procent, 11-15 år är 10 

procent, 16-20 år är 20 procent, 21-25 år är 20 procent och över 25 år är 11,7 procent. För att 

göra de till två grupper blev det då en grupp för de som har varit verksamma en kortare tid och 

en för de lärare som har varit verksamma en längre tid. Den ena gruppen blev 0-15 år (25 

procent, 13,3 procent och 10 procent) vilket blir 48,3 procent och i antal 29 deltagare. Den andra 

gruppen blev 16 år eller längre (20 procent, 20 procent och 11,7 procent) vilket blev 51,7 procent 

och i antal 31 deltagare. Den här delstudien analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkt som 

finns för studien som är den didaktiska triangeln samt att det kopplas till profession som begrepp 

som nämns tidigare i studien. Eftersom att en professionell lärare blir mer kunnig med tiden 

(Skolverket, 2013, s. 7-8) är det därför relevant att koppla det till tid som verksam lärare inom 

yrket.  

 

För att studera om det fanns några skillnader utifrån lärares huvudsakliga undervisningsämne 

bildades två grupper, det här valet gjordes då de likheter och skillnader som eventuellt finns skulle 
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bli tydligare att se. Från början fanns det sex svarsalternativ om olika ämnen som deltagaren 

kunde välja mellan, dessa delades upp i två kategorier som sedan analyserades. Den största andel 

med 55 procent hade angett att de har svenska som det huvudsakliga undervisningsämne och 28 

procent uppgav att de har matematik. Svenska, samhällsorienterande ämnen (SO) och de estetiska 

ämnena lades ihop och utgjorde 61,6 procent och bildade gruppen svenska/so. Matematik och 

naturvetenskapliga ämnen (NO) lades också ihop och utgjorde tillsammans 29,7 procent av 

deltagarna, denna grupp benämns som matematik/no. Anledningen till att de olika huvudsakliga 

undervisningsämnen delades in på detta sätt var för att 3,3 procent valde SO, 1,7 procent valde 

NO och 3,3 procent valde estetiska ämnen samt 0 procent valde engelska. På grund av att få 

deltagare valt dessa ämnen som sitt huvudsakliga undervisningsämne togs valet att placera de 

tillsammans med de ämnena som flest valt, svenska och matematik. Ämnena placerades 

tillsammans med de som ansågs vara mest lika till innehåll och ämne. Eftersom att denna fråga i 

enkäten inte var obligatoriskt var det 8,7 procent som inte svarade. Den här delstudien analyseras 

utifrån den teoretiska utgångspunkt som finns för studien som är den didaktiska triangeln. Det 

kopplas även till ämnestraditioner och det betyder att varje ämne fokuserar på olika saker. I 

svenskämnet ligger fokus på språket och att utveckla elevernas förståelse för hur andra tänker 

och har för känslor samt kunna uttrycka sina egna tankar och känslor (Lgr11, 2017, s. 252). 

Matematiken fokuserar istället på reflektion, kreativitet och problemlösning (ibid., s. 56). Utifrån 

dessa olikheter kan det finnas en skillnad mellan de olika ämnena. 

Didaktisk relevans  

Att göra en studie om lågstadielärares erfarenheter och attityder kring grupparbete som 

arbetsmetod i undervisningen är didaktiskt relevant för att i läroplanen står det att skolans 

uppdrag är att alla elever ska under sin skolgång få tillfälle att ta ansvar och initiativ i olika 

sammanhang i undervisningen. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sin kunskap 

att arbeta självständigt men även tillsammans med andra (Lgr11, 2017, s. 9). Grupparbete är en 

arbetsmetod som används för att utveckla elevers sociala förmågor till exempel förmåga att 

kunna samarbeta, utveckla den språkliga förmågan, problemlösning och begreppsinlärning. 

Grupparbete som arbetsmetod kan också användas som ett verktyg för att undervisa eleverna om 

ett demokratiskt samhälle (Forslund, Frykedal, 2008, s. 2). Läraren har en arbetsledande roll vid 

grupparbeten och har många uppgifter som är betydelsefulla (Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, 

s. 31). Lärarens uppfattningar kring hur grupparbetet används och av vilken anledning påverkar 

om de använder sig av grupparbete i sin undervisningen och på vilket sätt (ibid., s. 140).  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen från lärare som alla har erfarenheter 

av att arbeta i lågstadiet och som nu arbetar i någon av Uppsala kommuns kommunala skolor. 

Lärarna har svarat på 13 frågor angående erfarenheter och attityder om grupparbete som 

arbetsmetod i undervisningen. Svaren som har angivits analyseras utifrån syfte och de 

frågeställningar som är grunden till denna studie. Resultat och analys utgår från den teoretiska 

utgångspunkt vi valt för studien som är den didaktiska triangeln. Som tidigare nämnt så är studien 

uppdelad i två delar, först presenteras delen om lärarnas är som verksamma lärare och sen 

presenteras delen om lärarnas huvudsakliga undervisningsämne. Av de 494 antal personer som 

nåddes av enkäten svarade 60 stycken. Det innebär att en person blir en stor procentandel i 

resultatet och det är något som det finns och bör finnas en medvetenhet om. 

Antal år som verksam lärare  

Tabell 1. Antal år som verksam lärare 

 

 

Sett till lärares år som verksamma lärare kan man se att antalet är fördelat utöver de sex olika 

kategorierna. Antal år är fördelat på detta sätt: 0-5 år är 25 procent, 6-10 år är 13,3 procent, 11-15 

år är 10 procent, 16-20 år är 20 procent, 21-25 år är 20 procent och över 25 år är 11,7 procent. 

Som tidigare nämnt är det vad läraren har för erfarenheter och attityder som är i fokus för 

undersökningen. Hur och vad undervisningen innehåller är beroende av vem som väljer 

innehållet (Skolverket, 2016) och det är läraren i den här studien. Det är läraren som planerar 

innehållet till bland annat lektioner och när läraren gör det så är det utifrån erfarenheter och med 

tanke på hur det framställs till eleverna (Lindström & Pennlert, 2017, s. 12). Det är också de som 

är att vara en professionell lärare. Därför utgår den här delen av studien utifrån lärarnas tid som 

verksamma lärare eftersom att en skicklig professionell lärare är en som utifrån kunskaper och 

erfarenheter väljer genomtänkta tillvägagångssätt och med tiden blir en sån lärare mer kunnig 

(Skolverket, 2013, s. 7-8). För att studera lärares erfarenheter och attityder utifrån tid som 
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verksam lärare bildas två grupper eftersom att de blir en konsekvens av det relativt låga antal svar 

som kommit in. Det blir då lämpligast att lägga ihop de mindre grupperna till två större för att 

kunna studera likheter och skillnader. Det blir då en grupp för de som har varit verksamma en 

kortare tid och en för de lärare som har varit verksamma en längre tid. Den ena gruppen blir 0-15 

år (25 procent, 13,3 procent och 10 procent) vilket blir 48,3 procent och i antal 29 deltagare. Den 

andra grupper blir 16 år eller längre (20 procent, 20 procent och 11,7 procent) vilket blir 51,7 

procent och i antal 31 deltagare.   

 

Tabell 2. Utfallet av grupparbete 

 

Lärarna fick ta ställning till påståenden om utfallet av grupparbete. Att eleverna lär sig samarbeta, 

eleverna får ta del av andras kunskaper och tankar, eleverna får ta del av andra ambitioner och 

ämneskunskaper är fyra delar kopplat till grupparbete som lärarna har gemensamma tankar om. 
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Majoriteten av lärarna instämmer att de nämda påståendena är något som elever får ta del av via 

grupparbete. Angående att resultatet av uppgiften blir som förväntat och att några elever gör allt 

jobb medan andra inte deltar aktivt skiljer sig svaren inte heller speciellt mycket utan lärarna 

instämmer med varandra. Men lärarna har också tankar som skiljer sig till en viss del angående 

andra påståenden. När det handlar om att eleverna utvecklar tillit till varandra så instämmer 

gruppen 16 år eller längre med 98,6 procent (3,2 procent instämmer inte) respektive gruppen 0-15 

år så instämmer 82,7 procent (17,2 procent instämmer inte). Även om det inte innebär en sån 

stor skillnad är det en av påståendena där lärarna har mest skilda svar. Samma gäller påståendet 

om att det uppstår konflikter i gruppen. Gruppen 16 år eller längre instämmer 77,5 procent (19,4 

procent instämmer inte) respektive gruppen 0-15 år så instämmer 65,5 procent (34,4 procent 

instämmer inte). Man kan konstatera att lärare som har varit verksamma lärare 16 år eller längre 

instämmer i hög grad angående konflikter och tillit än vad de lärare som inte har arbetat lika 

länge. 

 

Tabell 3. Genomförande av grupparbete 
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Angående lärarnas åsikter om olika påståenden om genomförandet av grupparbete så finns det 

inga markanta skillnader mellan de två olika grupperna. När det handlar om att det är viktigt att 

stötta eleverna, det är viktigt att eleverna arbetar självständigt i grupper, det är viktigt att det sätts 

tydliga mål för uppgiften och att det är svårt att få alla elever engagerade så instämmer alla eller så 

gör majoriteten det. Sett till mål så anser majoriteten som tidigare nämnt att det är viktigt att sätta 

tydliga mål för uppgiften men när det handlar om att det är svårt att förmedla målet med 

uppgiften så finns det många lärare som tycker att det är svårt. Även här är det ingen skillnad om 

man har varit verksam som lärare en längre tid eller kortare tid. Via procentandelen kan man se 

att gruppen 16 år eller längre så instämmer 29 procent vilket är ungefär en tredjedel av de som 

svarat respektive i gruppen 0-15 år så instämmer 31 procent på att det är svårt att förmedla målet. 

Angående påståendena om att det är svårt att skapa samarbete inom gruppen och att det är svårt 

att få alla elever engagerade ser resultatet ungefär likadant ut i grupperna, vissa håller med och 

vissa håller inte med, även om det är lite fler som instämmer på de båda påståendena. Påståendet 

om att det är svårt att bedöma eleverna är något som skiljer sig beroende på hur länge man har 

arbetat som lärare. I gruppen 16 år eller längre så tycker 51,6 procent att det är svårt och 48,4 

procent tycker inte det respektive gruppen 0-15 år där 72,4 procent instämmer på att det är svårt 

(24,1 procent instämmer inte) och man kan då konstatera att lärarna som har arbetat en längre tid 

känner mer säkerhet när det gäller bedömning av eleverna även om det även där också finns en 

osäkerhet hos flera. 

 

Tabell 4. Lärares åsikter om den egna kompetensen gällande genomförande av grupparbete 

  

 

När lärarna fick ta ställning till hur de ser på sig själva när de gäller genomförande av grupparbete 

så kan man se en viss skillnad i de olika grupperna. Påståendet om att man har de kunskaper som 

krävs för att använda grupparbete så instämmer gruppen 16 år eller längre med 100 procent 

respektive gruppen 0-15 år där 96,6 procent instämmer (3,4 procent tycker inte att de har de 

kunskaper som krävs). Gruppen 16 år eller längre anser även att de har ett bra självförtroende när 

de gäller grupparbete med 100 procent respektive gruppen 0-15 år så instämmer 89,6 procent 

(10,3 procent anser att de inte har de självförtroende som krävs). Även om skillnaderna är små 
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kan man ändå se en viss skillnad, det finns en större säkerhet hos de lärare som har varit 

verksamma en längre tid. 

 

Tabell 5. Konstruktion av uppgift som används i grupparbete 

  

 

I enkäten fick lärarna ta ställning till tre olika påståenden angående konstruktionen av uppgiften 

som används i grupparbete. Lärarna är överens om att det är viktigt hur uppgiften är utformad 

och att eleverna måste förstå vad de ska göra. När det handlar om vad det är för slags uppgift 

skiljer det sig inte mellan de två olika åldersgrupperna men alla lärare håller till viss del inte med i 

påståendet. I gruppen 0-15 år så tycker 75,9 procent att det spelar roll vad det är för uppgift och 

24,1 procent tycker inte att det spelar någon roll. I gruppen 16 år eller längre ser procenten 

ungefär likadan ut. 67,8 procent tycker att det spelar roll vad det är för uppgift medan 25,8 

procent inte tycker det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 30 

Tabell 6. Gruppsammansättning 

  

 

Sett till gruppsammansättning så finns det ingen markant skillnad om läraren varit verksam inom 

yrket en längre eller kortare tid när det gäller att eleverna eller läraren väljer grupper. Att eleverna 

får välja grupper har 3,2 procent valt i gruppen 16 år eller längre och 0 procent i gruppen 0-15 år. 

Även på påståendet att lärarna väljer grupper någon gång så är det endast 6,5 procent som inte 

instämmer respektive i gruppen 0-15 år så är det 0 procent. Man kan konstatera att det är lärarna 

som i hög grad väljer grupper och inte eleverna. Påståendet gällande att lärarna väljer 

könsblandade grupper så är det även här inte sån markant skillnad mellan grupperna utan de som 

är intressant är att det är flera som valt att inte uppge sin åsikt. I gruppen 16 år eller längre är det 

32,3 procent som valt ingen åsikt respektive i gruppen 0-15 år där 6,9 procent valt ingen åsikt. 

Även om det finns en viss skillnad så väljer gruppen 0-15 år det lite oftare än gruppen 16 år eller 

längre. Det är även liknande på påståendet om att läraren väljer grupper så att eleverna har olika 

ambitionsnivå.  I gruppen 16 år eller längre är det 22,6 procent som valt ingen åsikt respektive i 

gruppen 0-15 år där 3,4 procent valt ingen åsikt. Det man kan se är att det är fler av de lärare som 

har varit verksamma en längre tid som väljer att inte ha någon åsikt. Angående de sistnämnda 

påståendet finns det även en skillnad mellan de två olika grupperna. I gruppen 0-15 år är det 

sammanlagt 72,4 procent som instämmer på att de väljer grupper med elever med olika 

ambitionsnivå varje gång eller varannan gång respektive gruppen 16 år eller längre där 
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sammanlagt 45,2 procent instämmer att de gör de varje gång eller varannan gång. De man lägger 

märke till är att de lärare som arbetat en kortare tid väljer grupper med elever med olika 

ambitionsnivå oftare än de lärare som varit verksamma en längre tid. 

Huvudsakligt undervisningsämne 

Tabell 7. Huvudsakligt undervisningsämne 

  

 

De lärare som har deltagit i undersökningen har angivit vilket huvudsakligt undervisningsämne de 

har, detta resultat analyseras utifrån den didaktiska triangel som är den teoretiska utgångspunkt i 

denna studie. Utifrån den didaktiska triangeln så ska läraren välja och planera ett relevant innehåll 

och metod för undervisningen. Det här innefattar att välja rätt ämnesurval, skapa en bra 

arbetsmiljö, utgå från läroplaner och veta vilka förkunskaper eleverna har (Lindström & Pennlert, 

2017, s. 12). Det är bra att ha en god ämneskunskap som lärare, att kunna integrera olika ämnen 

när man undervisar samt reflektera över innehållet (ibid., s.11). Som tidigare nämnt har alla 

ämnen olika ämnestraditioner. I svenskämnet ligger fokus på språket och att utveckla elevernas 

förståelse för hur andra tänker och har för känslor samt kunna uttrycka sina egna tankar och 

känslor (Lgr11, 2017, s. 252). Matematiken fokuserar istället på reflektion, kreativitet och 

problemlösning (ibid., 2017, s. 56). Eftersom att det är läraren som planerar undervisningen och 

att det finns skillnader i de olika ämnena utifrån ämnestraditioner är det intressant att se om det 

finns några skillnader angående lärares erfarenheter och tankar om grupparbete beroende på 

vilket ämne läraren huvudsakligen undervisar om. 

 

Det fanns sex svarsalternativ om olika ämnen deltagaren kunde välja mellan i enkäten och dessa 

delades upp i två kategorier som sedan analyserades. Den största andelen med 55 procent har 

angett att de har svenska som huvudsakligt undervisningsämne och 28 procent uppger att de har 

matematik. Svenska, samhällsorienterande ämnen (SO) och de estetiska ämnena lades ihop och 

utgjorde 61,6 procent och benämns som svenska/so. Matematik och naturvetenskapliga ämnen 

(NO) lades också ihop och utgjorde tillsammans 29,7 procent av deltagarna, dessa kallas för 

matematik/no. Det här val gjordes då de likheter och skillnader som finns mellan dessa grupper 
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ska bli tydligare att se. Totalt har 37 lärare angett att de har svenska/so som huvudsakligt ämne, 

och totalt 18 lärare har angett matematik/no. Det finns även 5 deltagare som inte har valt att 

svara på denna fråga då den inte var obligatorisk i enkäten, dessa fem redovisas i „‟ej uppgift‟‟. 

 

Tabell 8. Utfallet av grupparbete 

  

 

Lärarna fick ta ställning till hur hög grad de instämde till olika påståenden om utfallet av 

grupparbete. Resultatet visar att alla lärare instämmer helt eller delvis att i ett grupparbete lär sig 

eleverna samarbeta, de får ta del av andras kunskaper och tankar samt utvecklar en tillit till de 

andra gruppmedlemmarna. Lärarna instämmer även på att eleverna får ta del av andras 

ambitioner och öva sina ämneskunskaper. De två grupperna har även i hög utsträckning samma 

åsikter gällande att några elever gör allt jobb medan andra inte deltar, ungefär hälften instämmer. 

De skillnader man kan se är att i gruppen svenska/so finns det en majoritet med 81,1 procent 

som instämmer på något vis att det uppstår konflikter i gruppen. I gruppen matematik/no är det 

istället en jämnare fördelning i resultatet, 61,2 procent instämmer att det uppstår konflikter. Man 
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kan då konstatera att de som har svenska/so som huvudämne anser i högre grad att det uppstår 

konflikter än vad den andra gruppen gör. Att resultatet av uppgiften inte blir som förväntat har 

ungefär hälften med 54 procent i svenska/so gruppen angivit att de inte instämmer medan i 

matematik/no gruppen är det fler som inte instämmer med 66,7 procent. 

 

Tabell 9. Lärares åsikter om genomförandet av grupparbete 

 

 

Lärarna har angivit sina åsikter angående genomförandet av grupparbete. Det man kan se utifrån 

den frågan är att nästan alla lärare instämmer att det är viktigt att stötta eleverna i ett grupparbete 

och att det är viktigt att det sätts tydliga mål för uppgiften. När det gäller att det är viktigt att 

elever arbetar självständigt i grupper så anser ungefär hälften av lärarna i matematik/no gruppen 

att de instämmer. I svenska/so gruppen är det 62,1 procent som instämmer på något sätt att det 

är viktigt. Här finns det en liten skillnad mellan resultaten. En annan skillnad som finns är 

angående om det är svårt att förmedla målet med uppgiften eller inte. I matematik/no gruppen 

anser majoriteten med 72,3 procent att de inte instämmer att det är svårt medan i svenska/so 

gruppen är det en jämnare fördelning i resultatet där 59,4 procent inte instämmer. Tankarna kring 
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att det är svårt att bedöma eleverna har ungefär hälften i matematik/no gruppen svarat att de 

instämmer. Här finns det en skillnad då majoriteten med 73 procent av svenska/so gruppen anser 

att det är svårt att bedöma eleverna. 

  

Påståendet angående om det är svårt att skapa samarbete inom grupparbete så instämmer ungefär 

hälften av lärarna i matematik/no gruppen. Det finns en skillnad i resultatet då 64,9 procent 

angivit i svenska/so gruppen att de instämmer eller instämmer delvis att det är svårt att skapa 

samarbete. Samma resultat gäller angående att det är svårt att få alla elever engagerade. 

Matematik/no gruppen anger i ungefär lika andel att de instämmer samt inte instämmer medan 

det finns en betydligt högre andel som instämmer att det är svårt i svenska/so gruppen med 81,1 

procent. Man kan då konstatera att de i svenska/so gruppen anser att det är svårare att skapa 

samarbete samt att få alla elever engagerade än matematik/no gruppen. 

 

Tabell 10. Lärares kunskaper och självförtroende när det gäller grupparbete 

  

 

I enkäten fick lärarna svara på om de tycker de har de kunskaper och självförtroende som krävs 

för att använda grupparbete som arbetsmetod. Här fanns det ingen markant skillnad mellan de 

olika grupperna. Majoriteten i båda grupperna instämmer helt eller delvis att de har de kunskaper 

som krävs och även att de har ett bra självförtroende. 

 

Tabell 11. Konstruktionen av uppgiften i grupparbetet 
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På påståendena om uppgiftens uppbyggnad har lärarna angivit att de instämmer helt eller delvis 

att det är viktigt hur uppgiften är utformad och att eleverna måste förstå vad de ska göra. Den 

skillnad som finns är angående om att det inte spelar så stor roll vad det är för uppgift i 

grupparbetet. 83,3 procent i matematik/no gruppen instämmer inte medan i svenska/so gruppen 

är det 64,9 procent som inte instämmer. Det man kan se är att en större andel i matematik/no 

gruppen tycker att det spelar roll vad det är för uppgift. 

 

Tabell 12. Gruppsammanättning 

 

När det gäller hur gruppsammansättningar går till i ett grupparbete väljer de lärare som har  

matematik/no grupper varje gång, och i svenska/so gruppen väljer 81,1 procent varje gång.  

Att läraren väljer könsblandade grupper har majoriteten i de båda grupperna valt att de gör det 

varje gång men det är även 21,6 procent i svenska/so gruppen som har valt att de inte har någon 

åsikt kring detta, och 11,1 procent i den andra gruppen. De skillnader som finns angående att 

läraren väljer grupper så att eleverna har olika ambitionsnivå i gruppen är att i matematik/no 

gruppen väljer 16,7 procent att göra det varje gång, medan det är en högre andel i svenska/so 

gruppen där 32,4 procent anger det. Även att de gör de varannan gång är något som 27,8 procent 

av matematik/no gruppen gör, och 32,4 procent i den andra gruppen. Det som kan konstateras 

är att de i svenska/so gruppen väljer grupper så det finns olika ambitionsnivå i grupperna i högre 

utsträckning än den andra gruppen. 
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Diskussion 

Efter att vi har analyserat resultatet från enkäten som är grund för vår undersökning kan 

slutsatsen dras att det finns skillnader mellan lågstadielärares erfarenheter och attityder om 

grupparbete som arbetsmetod beroende på hur länge de har varit verksamma som lärare och 

beroende på vilket som är deras huvudsakliga undervisningsämne. Diskussionen sammanställs 

utifrån resultatet och de skillnader som finns inom de enskilda delstudier utifrån syfte och de fyra 

frågeställningar som är utgångspunkt för denna studie som är “Vad anser lärare om grupparbete 

som arbetsmetod?”, “Hur resonerar lärare kring sina val angående grupparbete i sin 

undervisning?”, Hur tänker lärare om sig själva genom att använda grupparbete som 

arbetsmetod?” och “Finns det några skillnader på erfarenheter och attityder till grupparbete 

utifrån hur länge lärarna har varit verksamma som lärare respektive vilket huvudsakliga 

undervisningsämne de har?”  

 

Först presenteras en diskussion om de skillnader om lärares erfarenheter och attityder om 

grupparbete beroende på hur länge man har varit verksam som lärare. Sedan presenteras en 

diskussion om de skillnader om lärares erfarenheter och attityder beroende på vilket huvudsakliga 

undervisningsämne lärarna har. 

Antal år som verksam lärare  

Resultatet för denna delstudie angående om det finns några skillnader på lärares erfarenheter och 

attityder beroende på hur länge de har varit verksamma lärare visar att det finns skillnader. Till att 

börja med så visar resultatet även att det finns många likheter i resultatet också. Dessa likheter 

visade sig när lärarna svarade på påståendena gällande att eleverna får ta del av andras ambitioner, 

att eleverna övar sina ämneskunskaper, att eleverna lär sig samarbeta och att man får ta del av 

andras kunskaper och tankar samt att det är viktigt att sätta tydliga mål för uppgiften och att det 

är viktigt. Detta är påståenden som lärarna tycker är viktiga och som eleverna får göra under ett 

grupparbete. När det gäller ambitioner så är det något som kan anses vara positivt med att arbeta 

i grupp när man kollar på forskningen. Att få ta del av andras elevers ambitioner så blandas elever 

och så förväntas man lära sig arbeta i grupp och komma fram till ett gemensamt resultat. Ett 

beroende uppstår då till de andra i gruppen och för att de ska funka behöver man också känna 

tillit till varandra (Forslund, Frykedal, 2008 s. 97-98). Så även om eleverna får ta del av andras 

ambitioner och att det är en del grupparbete så sammanfaller det med andra komponenter som 

behövs för att kunna komma fram till ett gemensamt resultat. Denna studies resultat visar att 
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lärarna anser att eleverna får ta del av andras ambitioner vilket är positivt sett till resten av 

komponenterna (får tillit de andra gruppmedlemmarna, man blir beroende av varandra och att 

komma fram till ett gemensamt resultat). Sen är det så att man kan inte säkert säga att eleverna lär 

sig något via grupparbete om man ser det utifrån att eleverna får ta del av andras kunskaper även 

om lärarna anser att eleverna gör det. Men förhoppningsvis gör eleverna det om de är placerade i 

grupper med rätt kombinerade ambitioner så att de blir beroende av varandra, får känna tillit till 

varandra och på så sätt kommer fram till ett resultat. Nästa påstående visar att lärarna anser att 

eleverna lär sig samarbeta via grupparbete som arbetsmetod. Enligt forskningen så så leder 

grupparbete som arbetsmetod till samarbete i grupp (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7), forskningen 

och resultatet för undersökningen stämmer överens med varandra. Men kanske har det med 

lärarnas uppfattning om grupparbete, för lärarens roll i en grupp har en betydelse för hur eleverna 

kommer att uppleva grupparbete (Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, s. 31).  Det kan vara så att 

lärarna har en positiv inställning till grupparbete som arbetsmetod och att de anser att eleverna 

samarbetar med varandra vilket gör att eleverna också gör det och det kan leda till att eleverna 

också samarbetar. Sätta tydliga mål är något som är viktigt för att det visar gruppen vart de är 

påväg med uppgiften och finns det inga tydliga mål så kan det leda till tvivel och hopplöshet i 

gruppen. Det kan också sedan leda till konflikter och oenighet i gruppen (Hwang & Nilsson, 

2014, s. 56). Eftersom att resultatet visar att lärarna instämmer på att det är viktigt att sätta tydliga 

mål så får man hoppas på att de också gör det eftersom att de anser att det är viktigt. Detta är 

något som studien inte visar och därför kan man heller inte dra någon slutsats om det faktiskt är 

så det går till i klassrummen hos de lärare som deltar i studien. Är det så att lärarna också gör som 

de anser i undersökningen så är det positivt för eleverna eftersom att då uppstår inga negativa 

konsekvenser inom gruppen och det är då mindre faktorer som kan påverka gruppen och hur de 

arbetar med den uppgift de är tilldelade utan de gör det dom ska utan att bli störda av något 

annat. Kanske lär sig eleverna bättre om det finns tydliga mål som läraren har med uppgiften, för 

är det så att det finns tydliga mål så bidrar det till att gruppmedlemmarna kan bestämma olika 

beslut, organisera innehållet och skapa ordning (Hwang & Nilsson, 2014, s. 56). Vilket borde vara 

positiva faktorerna inom ett grupparbete och det blir då eventuellt lättare för eleverna och de 

kanske lär sig mer. Tillsist så ansåg lärarna att eleverna får ta del av andras kunskaper och tankar 

samt att eleverna övar sina ämneskunskaper. När en grupp får en samarbetsuppgift så visar 

forskning att de elever i gruppen som har en mer utvecklad ämneskunskap än resten av gruppen 

kan bidra mer till gruppen. Dessa elever kan då hjälpa de andra eleverna för att få ett annat 

perspektiv, en ökad förståelse och få ett nytt perspektiv (Forslund, Frykedal, 2008, s. 119). De 

resultatet visar är att lärarna instämmer på att eleverna får ta del av andras kunskaper och tankar 
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samt att de övar sina ämneskunskaper och sett till forskning så är det positivt då eleverna kan 

hjälpa varandra. Kanske är det så att de elever som inte har lika hög ämneskunskap lär sig mer 

om det är så att de hamnar med andra elever som har en högre ämneskunskap än de själva. Det 

är positivt att de eleverna som har mindre ämneskunskaper kan höja sin förståelse men sett till 

forskning så vet man inte om de elever med högre ämneskunskap lär sig något via grupparbete 

och denna typ av gruppsammansättning samt när de hjälper andra elever med mindre 

ämneskunskaper. 

 

Angående konflikter och tillit så visar resultatet att lärare som har flera års erfarenhet inom yrket 

instämmer i högre grad än de som är nyare i yrket. När man arbetar i en grupp så får man arbeta 

med elever med andra ambitioner och när man arbetar tillsammans blir man beroende av 

varandra och då måste det finnas en tillit till de andra i gruppen (Forslund, Frykedal, 2008,  s. 97-

98). Så därför är det positivt att de lärare som har arbetat en längre tid anser att eleverna utvecklar 

tillit till varandra. Det visar alltså att det kan vara så att eleverna får ta del av andras ambitioner 

och man blir beroende av varandra så att tillit uppstår. Känner man tillit till de andra i gruppen så 

uppstår ett beroende av varandra i gruppen vilket också gör att eleverna lättare kan komma fram 

till ett resultat om det är så att eleverna i gruppen har olika ambitioner (Forslund, Frykedal, 2008,  

s. 97-98). Kanske är det så att de lärare som har arbetat en längre tid har mer erfarenhet av hur 

man sätter samman en grupp och vad man ska tänka på då de har mer erfarenhet, för är man en 

professionell lärare så blir man mer kunnig med tiden (Skolverket, 2013, s. 7-8). Kanske är det så 

att grupparbetet då blir mer lyckat om gruppen är rätt sammansatt. Roller och normer i gruppen 

kan leda till att det kan uppstå konflikter (Granström, 1998, s. 19-20). Mål är något som bidrar till 

att gruppmedlemmarna kan bestämma olika beslut, organisera innehåll och skapa ordning. Ett 

mål visar gruppen vart de är påväg och finns det inga mål så kan det leda till tvivel och 

hopplöshet och det kan leda till till konflikter i en grupp (Hwang & Nilsson, 2014, s. 56). Men 

konflikter behöver inte alltid ses som något negativt utan kan vara positivt och att det är 

stärkande för en grupp och ett arbete (Nilsson, 2005, s. 161). Så enligt forskning finns det flera 

komponenter som kan leda till konflikter. Eftersom att det är lärarna som har svarat på 

påståendet om att det uppstår konflikter och att de är de lärare som har arbetat en längre tid som 

anser i högre grad att konflikter uppstår så kan det vara så att enligt forskning att det inte är rätt 

roller hos gruppmedlemmarna som är i samma grupp och att det inte är tydliga mål för eleverna. 

Enligt undersökningen så ansåg lärarna oavsett tid inom yrket att det är viktigt med mål och 

enligt påståendet om att det uppstår konflikter så kan det vara så att de lärare som har arbetat en 

längre tid inte sätter tillräckligt tydliga mål även om de anser att det är viktigt. Vilket också visar 
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att de lärare som har arbetat en kortare tid kanske sätter mer tydliga mål för eleverna så att det 

inte uppstår konflikter för att eleverna då vet vad de ska göra. Det är läraren som enligt den 

didaktiska triangeln påverkar vad, hur, varför och till vem och läraren måste alltså tänka igenom 

de olika komponenterna som påverkar grupparbetet. Uppstår det konflikter i en grupp så kan det 

kanske störa den uppgift som eleverna ska göra tillsammans. Det kanske inte alltid passar med en 

gruppuppgift då, för gör eleverna inte de dom ska göra så lär dom sig kanske inte det som dom 

ska lära sig och det som är målet med gruppuppgiften. Det är då viktigt som lärare att tänka på 

mål och hur man sätter ihop gruppen så inte konflikter uppstår. Uppstår konflikter kanske 

grupparbete inte passar just den uppgiften, det är läraren som har ett ansvar eftersom att det är 

hen som sätter mål och om det är så att läraren väljer grupper. Men eftersom att forskningen 

visar på att konflikter inte alltid behöver vara något negativt utan kan vara något positivt också så 

kan det också vara så att eleverna lär sig även om det uppstår konflikter, även om det finns 

forskning som också säger emot det.  Därför är det också svårt att säga vilka lärare oavsett hur 

länge man har arbetat som lärare som har bäst åsikter kopplat till forskningen då resultatet visar 

olika om du har arbetat en längre eller kortare tid som lärare. Men eftersom att det finns en risk 

för att det kan uppstå negativa konflikter så kanske det är bra att ha tydliga mål eller tänka 

igenom om grupparbete som arbetsmetod funkar för alla tillfällen. Man vet ju aldrig om det kan 

uppstå negativa eller positiva konflikter och vet då heller inte om det blir ett lyckat grupparbete 

eller inte. 

 

Resultatet skiljer sig mellan om man har varit verksam som lärare en längre tid eller en kortare tid 

när det gäller bedömning av grupparbete. Det är färre lärare som har arbetat en längre tid som 

tycker att det är svårt än de lärare som har arbetat en kortare tid. Det här kan bero på att de lärare 

som har arbetat en längre tid inte har en lika stor osäkerhet på vad som ska bedömas och på 

vilket sätt man ska bedöma då de har mer erfarenhet. För som tidigare nämnt blir en lärare blir 

mer kunnig med tiden (Lgr11, 2013, s. 7-8). När det gäller bedömning av grupparbete kan det 

vara problematiskt på grund av att det kan vara svårt för läraren att alltid närvara (Forslund, 

Frykedal & Hammar, Chiriac, 2010, s. 6), att man som lärare kan vara osäker på vad som ska 

bedömas samt om man ska bedöma hela gruppen eller individen (ibid., s. 19). Eftersom att de är 

de lärare som har arbetat en kortare tid som är mer osäkra med bedömning så kanske det är 

något som kommer med tiden då de lärare som har arbetat en längre tid känner sig mer säkra på 

bedömning. Om läraren inte kan bedöma eleverna fullt ut så kan man ställa sig frågan om 

eleverna lär sig något om läraren inte vet vad som ska bedömas eller inte vet hur. Resultatet visar 

inte varför lärarna tycker att det är svårt att bedöma och man kan ställa sig frågan om resultatet 
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skulle bli annorlunda om man visste hur lärarna placerar sina elever. Är det så att lärarna som 

svarat på undersökningen tycker det är svårt att bedöma för att de sitter på olika ställen eller inte. 

Om det här är något som påverkar bedömningen kanske det också påverkar grupparbetet i sig 

och att det leder till att det blir en dålig kvalite i undervisningen. Detta för att läraren har en 

arbetsledande roll vid grupparbete och har många olika uppgifter som är betydelsefulla, vilken 

slags roll läraren har påverkar hur grupparbetet kommer att genomföras (Hammar, Chiriac & 

Hempel, 2013, s. 31) och då är det viktigt med vad läraren tar för beslut i sin undervisning 

eftersom att det är hen som har en arbetsledande roll och har uppgifter som är betydelsefulla. Det 

finns en samstämmighet gällande resultatet när det gäller mål, som tidigare nämnt så tycker alla 

lärare att det är viktigt att sätta tydliga mål för uppgiften men när det kommer till att förmedla 

målet så finns det en viss osäkerhet. Det är ingen skillnad om man har varit lärare en längre tid 

eller kortare tid utan de finns en osäkerhet oavsett. Forskning säger att lärare kan tycka att det är 

svårt att förmedla mål (ibid., s. 19). Men som lärare är det viktigt att kunna förmedla mål 

eftersom att oklara mål kan leda till missförstånd mellan gruppmedlemmarna. Har man inga mål 

så kan det leda till hopplöshet och tvivel i gruppen, som tidigare nämnts i diskussionen (Hwang 

& Nilsson, 2014, s. 56). Diskussionen kring mål har tidigare tagits upp och de man kan konstatera 

här är att det är viktigt att sätta tydliga mål av olika anledningar för att arbetsmetoden ska bli 

lyckad, det finns även andra komponenter som behövs för att lyckas med ett grupparbete men 

mål har också en stor inverkan på grupparbetet. Enligt resultatet så visar det att de flesta lärare 

oavsett hur länge man har arbetat som lärare anser att det är svårt att förmedla målet och som 

tidigare nämnt så har läraren har en arbetsledande roll vid grupparbetet (Hammar, Chiriac & 

Hempel, 2013, s. 31) och har en betydelse för hur eleverna kommer att uppleva grupparbetet 

(ibid., s. 139). Det är läraren som enligt den didaktiska triangeln bestämmer innehållet för 

undervisningen om man då som lärare vet att det är svårt att förmedla målet kanske det är så att 

det är något som kan läggas mer tid på då det är viktigt inom grupparbete. Är det inte tydliga mål 

så vet kanske inte eleverna vad de ska göra och det kanske leder till att de inte lär sig något inom 

ett grupparbete. Det kan också vara så att innehållet på lektionerna får en högre kvalite om det 

finns ett mål, det blir tydligare för eleverna vad de ska göra vilket också kan leda till att läraren 

inte behöver hjälpa alla grupper hela tiden. 

  

De flesta lärare anser att de har ett bra självförtroende och att de har de kunskaper som krävs för 

att använda grupparbete som arbetsmetod. Men det finns vissa som inte har samma 

självförtroende som de andra. Forskning har visat att många lärare är skeptiska till att använda 

grupparbete som arbetsmetod eftersom att de känner att de inte har de kunskaper som krävs eller 
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att de är osäkra när det gäller grupprocesser (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7). Läraren har en 

arbetsledande roll vid grupparbetet (Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, s. 31) och har en 

betydelse för hur eleverna kommer att uppleva grupparbetet (ibid., s. 139) och då kan de vara så 

att hur läraren agerar och känner påverkar hur eleverna känner för grupparbete som arbetsmetod 

men också allt kring det som till exempel uppgiften. Känner eleverna av lärarnas osäkerhet 

kanske det leder till att grupparbetet inte blir som läraren tänkt och att uppgiften och lektionen 

tappar kvalite, att det som sagt inte blir som tänkt från början. Det visar sig alltså att oavsett hur 

länge man har arbetat som lärare så kan det vara så att det finns en viss osäkerhet av att använda 

sig av grupparbete, det kanske beror på hur ofta man har använt sig av grupparbete i sin 

undervisning. Man kan konstatera att det finns en hög arbetsledande roll bland de lärare som har 

svarat på undersökningen även om några svar skiljer sig. Läraren har som sagt en betydelse för 

hur eleverna kommer att uppleva grupparbete och då kan man tänka sig att de får en bra känsla 

för grupparbete om läraren själv också har det. Vilket då kanske lättare kan leda till ett lyckat 

grupparbete, att eleverna lär sig något och att det blir en bra kvalite på undervisningen.  

  

Resultatet visar att lärarna instämmer med varandra om uppgiftens uppbyggnad är viktig oavsett 

hur länge man har arbetat som lärare. Det som är intressant i resultatet är att lärarna till stor del 

tycker att det spelar roll vilken slags uppgift det är medan det ändå finns enstaka lärare som anser 

att det inte spelar någon roll. Hammar & Chiriac (2008, s. 71) menar att vilken typ av 

gruppuppgift det är spelar stor roll för hur arbetet och processen går till. Kanske är det så att om 

det finns en bra idé bakom den uppgift man valt och tänkt på de olika komponenterna som är 

bra för ett grupparbete så blir det mer lyckat. Det är läraren som bestämmer och ju mer man 

testar något ju fler för och nackdelar med en arbetsmetod kanske man får vilket då också kan leda 

till en bättre kvalite i undervisningen, om det finns en bra tanke bakom det man gör, eftersom att 

forskning visar att det spelar roll vilken slags uppgift det är när man använder sig av grupparbete. 

 

Sett till om lärarna väljer könsblandade grupper eller inte skiljer sig till en viss del beroende på hur 

länge lärarna varit verksamma som lärare. Resultatet visar att de lärare som har arbetat en kortare 

tid väljer könsblandade grupper oftare än de lärare som har varit verksamma en längre tid, även 

om många där också gör det. Forskning säger att om det finns möjlighet så bör det vara lika 

många pojkar som flickor i en grupp (Stensaasen, Sletta, 2002, s. 40). Resultatet visar även att de 

är många lärare som inte har en åsikt angående könsblandade grupper. Det här kan bero på att 

det kanske är ett känsligt ämne, att de inte har reflekterat över det, att de slumpar grupper så att 

det inte går att bestämma kön i grupperna eller att kön idag inte alltid betraktas som binärt. Ett 
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annat sätt att tänka när man delar in eleverna i grupper är att eleverna har olika ambitionsnivåer 

och forskning visar även här att det bör vara så (Stensaasen, Sletta, 2002, s. 40). Resultatet visar 

att oavsett hur länge man varit verksam som lärare så anser majoriteten att det är viktigt, även om 

det är några som inte instämmer i det eller valt att inte ange sin åsikt i påståendet. Att blanda 

grupper på detta sätt kan vara bra då eleverna delar med sig till varandra och grupparbetet kanske 

blir av en bättre kvalite då man delar med sig av olika idéer och tankar, tillsammans så kan det 

vara så att alla ambitioner finns som behövs för att göra ett bra grupparbete. 

 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att det finns mer likheter än skillnader när de gäller hur 

länge man har varit verksam som lärare. Något som är utmärkande i resultatet är när lärarna får 

svara på påståendet om de använder sig av könsblandade grupper. Det finns som tidigare nämnt 

ingen markant skillnad, men de lärare som har arbetat en kortare tid väljer det oftare. Det som är 

utmärkande är att det är många lärare som väljer att inte säga sin åsikt. Att konflikter uppstår och 

att eleverna utvecklar tillit till varandra är något som de lärare som har arbetat en längre tid och 

har mer erfarenhet inom yrket instämmer i högre grad om än de lärare som har arbetat en kortare 

tid. De som skiljer sig är att det finns en större osäkerhet hos de lärare som har varit verksamma 

som lärare en kortare tid när de gäller självförtroende och kunskaper hos sig själv och att bedöma 

eleverna. Det här kan kopplas till den didaktiska triangeln och att vara en professionell lärare, att 

med tiden blir man mer kunnig (Skolverket, 2013, s. 7-8) och det kanske är därför de lärare som 

har arbetat en längre tid känner sig mer säkra, även om många som har arbetat en kortare tid 

också gör det. Det alla lärare har gemensamt är att det finns en viss osäkerhet när det gäller att 

sätta mål och att det ibland inte spelar någon roll vilken slags uppgift det är. Som tidigare nämnt 

enligt den didaktiska triangeln så ska eleverna utifrån ett särskilt undervisningsinnehåll utveckla 

sitt eget tänkande och kompetens och det är läraren som ska hitta ett relevant innehåll för 

undervisningen (Lindström & Pennlert, 2017, s. 10-11). Därför kan mål och uppgiften vara en del 

av innehållet i undervisning. Det är vem, alltså läraren som påverkar vad som kommer att hända 

under en eventuellt lektion. För att avsluta med så är det läraren påverkar vad som kommer att 

hända och på vilket sätt, det är också därför det kan skilja sig mellan de olika lärarna som har 

svarat på undersökningen (Skolverket, 2016). Alla lärare kanske inte tänker på samma sätt då alla 

har olika erfarenheter, tankar och idéer. 
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Huvudsakligt undervisningsämne 

Det finns både skillnader och likheter i lärares erfarenheter och attityder till grupparbete utifrån  

Det finns både skillnader och likheter i lärares erfarenheter och attityder till grupparbete utifrån 

vilket huvudsakligt undervisningsämne de har. Lärarna har gemensamma åsikter kring om 

eleverna lär sig att samarbeta i grupp och detta är något de instämmer om, utifrån tidigare 

forskning så utvecklar eleverna deras förmåga att samarbeta i grupp med hjälp av grupparbete 

(Forslund, Frykedal, 2008,  s. 6). Att eleverna lär sig att samarbeta i grupp kan vara en anledning 

till att lärare väljer att ha grupparbete i sin undervisning. Forskning styrker detta då avsikten med 

grupparbete kan vara att blanda eleverna för att lära sig arbeta i grupp och ta del av andras olika 

kompetenser (Forslund, Frykedal, 2008, s. 97-98). Även fast det kanske är så att grupparbeten 

inte blir lyckade hela tiden så övar de ändå på att samarbeta. När eleverna samarbetar så måste det 

finnas en tillit till de andra eleverna. Detta är något som lärarna anser att eleverna utvecklar i ett 

grupparbete och sett till forskning så är det på grund av det beroende som finns i en grupp som 

eleverna behöver känna en tillit de andra i gruppen (ibid., s. 97-98). Man kan konstatera att det är 

positivt att lärarna tycker att det finns en tillit mellan eleverna i ett grupparbete då det underlättar 

samarbetet, om det inte finns någon tillit så kanske det bidrar till att de inte litar på de andra och 

de blir då osäkra i sig själv, vilket kan leda till ett dåligt samarbete i gruppen. Att eleverna får ta 

del av andras kunskaper och tankar och får ta del av andras ambitioner samt att de får öva sina 

kunskaper är något som alla lärare har gemensamma åsikter om. Sett till forskning så bidrar 

gruppen till att individerna kan inspireras av andra synsätt och får chans att utbyta idéer till de 

andra (Nilsson, 2005 s. 156). Utifrån detta kan man konstatera att eleverna lär sig nya saker via 

grupparbetet, och då borde grupparbete vara effektivt i undervisningen. Forskning säger även att 

grupparbetet ska fungera som ett stöd för eleverna i deras lärande (Forslund, Frykedal, 2008, s. 

2). Lärarna anser även att ibland gör vissa elever allt jobb i ett grupparbete och de andra inte 

deltar aktivt. Forskning styrker detta då många lärare anser att det är svårt att få alla elever att ta 

ansvar och att alla inte alltid arbetar (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7). Utifrån resultatet från 

studien och den tidigare forskningen kan man konstatera att i ett grupparbete upplever många 

lärare att vissa elever inte deltar aktivt. Detta kan leda till att grupparbetet inte blir lyckat och det 

jobb som ska göras i grupparbetet inte blir gjort. Även fast resultatet blir så här kan det finnas 

andra anledningar till varför lärarna väljer grupparbete som arbetsmetod, det kan vara till exempel 

för att eleverna ska lära sig att kommunicera med andra, ta ansvar i gruppen och kunna samarbeta 

samt ta hänsyn till varandra. Som tidigare nämnt så säger forskning att avsikten med grupparbete 
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kan vara för att eleverna ska lära sig att arbeta i en grupp (Forslund, Frykedal, 2008, s. 97-98). 

Lärarna har även angivit att eleverna utvecklar sina ämneskunskaper i grupparbetet och detta kan 

vara en anledning till varför grupparbete väljs. De elever som har en mer utvecklad 

ämneskunskap än sina klasskamrater kan bidra med mer till gruppen när de har en 

samarbetsuppgift. Dessa elever kan då hjälpa de andra eleverna att få ett annat perspektiv och en 

ökad förståelse. De elever som då hjälper de andra kan samtidigt få en förståelse för innehållet 

och nya perspektiv (Forslund, Frykedal, 2008, s. 119). Därför kan slutsatsen dras att det är 

positivt att lärarna tycker att eleverna utvecklar sina ämneskunskaper i grupparbetet.  

 

De skillnader man kan se är att svenska/so gruppen anser att det uppstår konflikter i högre grad i 

grupparbeten än matematik/no gruppen. En anledning till att det sker konflikter i en grupp kan 

vara för att det inte finns tydliga mål. Detta kan leda till tvivel och en hopplöshet vilket kan sedan 

leda till konflikter och oenigheter i gruppen (Hwang & Nilsson, 2014, s. 56). Även fast 

forskningen tar upp att inte ha tydliga mål kan leda till konflikter så anser nästan alla lärarna som 

har svarat på enkäten att de anser att det är viktigt med tydliga mål för uppgiften. Att det 

förekommer konflikter kan även bero på andra faktorer, gruppmedlemmarna kanske inte 

kommer överens på grund att de har olika åsikter och vill olika saker. Här kan man även fråga sig 

om konflikterna som sker påverkar det arbete som sker i grupparbetet och om det gör så att 

eleverna fokuserar mer på konflikterna än att arbeta och samarbeta med de andra. Men 

forskningen säger även att tidigare har konflikter bara setts som något negativt men idag kan det 

även ses som något positivt som kan stärka arbetet och gruppen. Konflikter ska ses som en 

naturlig del när man arbetar i en grupp (Nilsson, 2005, s. 161). Att svenska/so gruppen anser att 

det sker konflikter i högre grad än matematik/no gruppen kan kanske förklaras genom den 

uppgift som eleverna får i grupparbetet och att det är olika ämnen med olika innehåll. De 

uppgifter som lärarna i svenska/so gruppen har kanske inte har lika tydliga mål som 

matematik/no gruppen, om det inte finns tydliga mål kanske detta påverkar eleverna och de vet 

inte vad de ska göra, det uppstår då konflikter istället. Som tidigare nämnt så kan konflikter ses 

som något positivt, det kanske måste ske i ett grupparbete då de måste lära sig på något sätt att ta 

hänsyn, respektera och lyssna på andras åsikter. Resultatet visar att lärarna tycker att eleverna lär 

sig samarbeta i ett grupparbete, kanske är konflikter en obligatorisk del för att sedan kunna lära 

sig samarbeta med andra. Påståendet angående om eleverna övar sina ämneskunskaper i 

grupparbetet anger lärarna från de båda grupperna att de tycker att de får göra det. När eleverna 

får en samarbetsuppgift är det vanligt att de elever som har en mer utvecklad ämneskunskap än 

sina andra klasskamrater kan bidra med mer till gruppen. Dessa elever kan då hjälpa de andra 
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eleverna att få ett annat perspektiv och en ökad förståelse. De elever som då hjälper de andra kan 

samtidigt få en förståelse för innehållet och nya perspektiv (Forslund, Frykedal, 2008, s. 119). Sett 

till resultatet och den tidigare forskning kan man konstatera att det är positivt att lärarna anser 

detta, detta kan vara en anledning till varför lärarna väljer att ha grupparbete som arbetsmetod 

eftersom dessa elever hjälper de andra eleverna vilket bidrar till alla fler elever utvecklar sina 

förmågor som kan leda till ett bättre resultat i undervisningen.  

  

Lärarna har gemensamma attityder angående uppbyggnaden av grupparbetets uppgift. De tycker 

att det är viktigt hur uppgiften är utformad, eleverna ska förstå vad de ska göra och uppgiften får 

inte vara för svår. Forskning angående uppgiften i grupparbetet säger att det är viktigt hur 

gruppuppgiften är utformad för att hjälpa eleverna utveckla en tillit till varandra och att 

gruppuppgiften inte får vara för svår och eleverna ska förstå vad de ska göra  (Forslund, Frykedal, 

2008, s. 144). Man kan konstatera efter att ha sett resultatet och forskningen att lärarna reflekterar 

över upplägget på grupparbetet och att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Utifrån den 

didaktiska triangeln så är det läraren som ska välja och planera ett relevant innehåll för 

undervisningen (Lindström & Pennlert, 2017, s. 12). Därför är det positivt att lärarna i denna 

undersökning reflekterar över sina val i undervisningen. Något som är intressant är om lärarnas 

val av gruppens uppgift är utifrån om de vill att eleverna ska lära sig samarbeta med andra, om de 

ska öva sina ämneskunskaper eller om de både ska lära sig samarbeta och öva sina 

ämneskunskaper. Oavsett vad anledningen är så reflekterar läraren över det innehåll som finns 

för grupparbetet. Matematik/no gruppen anser i högre grad än den andra gruppen att uppgiften 

spelar roll i grupparbetet. Sett till den tidigare forskning så är vilket typ av gruppuppgift som 

gruppen använder sig av har kanske den största betydelse för hur processen och arbetet går till. 

Den uppgift som används är viktigare än gruppsammansättningen, gruppstorleken och 

motivationen hos eleverna (Hammar, Chiriac, 2008, s. 71). Detta är ett intressant resultat då de 

båda grupperna anser i lika hög grad att det är viktigt hur uppgiften är utformad, men 

matematik/no gruppen anser att uppgiften är viktigare. Kanske har det att göra med att de 

problem som eleverna ska lösa inte får vara för lätta eller för svåra, annars kan de lätt tappa 

koncentrationen. Lärarna anser att det är viktigt att det sätts tydliga mål för uppgiften när man 

arbetar i grupp. Sett till tidigare forskning så är det viktigt med mål i gruppen och att dessa mål är 

medvetna. Om oklara mål förekommer kan enskilda elever skapa en arbetsordning för gruppen, 

detta kan ge anledningar till att missförstånd mellan gruppmedlemmarna kan förekomma (Hwang 

& Nilsson, 2014, s. 56). Om det finns tydliga mål för uppgiften i grupparbete så vet eleverna vad 

som förväntas av hen och vad uppgiften kommer att handla om. På så sätt kanske det bidrar till 
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en mindre frustration hos eleven och kan då i detta fall bidra med ett mer lyckat grupparbete i 

undervisningen. Det finns en tydlig skillnad mellan de både grupperna angående att det är svårt 

att förmedla målet med uppgiften. Svenska/so gruppen anser att det här är svårare än den andra 

gruppen, forskningen säger att lärare kan tycka att det är svårt att förmedla mål (Forslund, 

Frykedal & Hammar, Chiriac, 2010, s. 19). Kanske är det så att svenska/so gruppen anser detta 

då det kan vara fler saker som kan ingå i ett grupparbete i svenskämnet. Eftersom i svenskämnet 

ligger fokus i språket (Lgr11, 2017, s. 252) och fokus i matematiken ligger istället på 

problemlösning, reflekterande och kreativitet (ibid., 2017, s. 56) så kan det kanske vara så att det 

är lättare att förklara målet i matematiken då eleverna redan vet vad som förväntas av dom. 

Grupparbeten i svenskämnet kan kanske istället vara mer öppna och innehålla fler saker. Men 

även fast svenska/so gruppen anser att det här är svårare, så har båda grupperna angivit att det är 

viktigt att det sätts tydliga mål vilket kan kopplas till forskningen. När lärarna har ett mål med 

undervisningen så betyder det att dom reflekterar och planerar sin undervisning, man kan fråga 

sig om arbetet i grupparbetet blir av högre kvalité utifrån de mål som finns, men målen bidrar 

nog till att eleverna vet vad som ska hända och vad som ska förväntas utav de. Utifrån detta så 

kanske eleverna bidrar med mer i arbetet och undervisningen blir av bättre kvalité. 

  

De båda grupperna anser att det kan vara problematiskt att bedöma eleverna i ett grupparbete, 

men svenska/so gruppen anser i högre grad att det är svårt. Forskningen säger att det kan vara 

problematiskt för lärarna när de gäller bedömning vid grupparbete (Forslund, Frykedal & 

Hammar, Chiriac, 2010, s. 6). Att svenska/so gruppen anser att det är svårare i högre grad än den 

andra gruppen kan ha att göra med att det kanske är lättare att bedöma i matematikämnet då det 

oftast finns ett rätt eller fel, på så sätt är läraren mer säker på vad som ska bedömas. Inom 

svenskämnet är uppgifterna och undervisningen mer öppna och det finns mer plats för elevernas 

egna åsikter samt att det oftast inte finns rätt eller fel, vilket kan bidra till att det kan vara svårt att 

veta vad läraren ska bedöma. Det kan också vara så att det inte är på grund av de olika ämnena 

som det är någon skillnad i resultatet, utan det kan bara generellt vara svårt att bedöma i ett 

grupparbete. Till exempel som forskning säger att när eleverna arbetar i grupp kan de sitta 

utspridda eller så sitter inte alla i klassrummet och då blir det svårt för läraren att alltid närvara 

(ibid., s. 6).  Det här kan även bero på att läraren är osäker på vad som ska bedömas samt om 

man ska bedöma hela gruppen eller individen (ibid., s. 19). Det kan även ha att göra med att de 

har en mindre kunskap om bedömning och att det finns en osäkerhet i vad som ska bedömas. 

Detta kanske kan ses som en nackdel med grupparbete i undervisningen och varför några lärare 

inte använder sig av det. Men även fast det är svårt att bedöma i ett grupparbete så använder ändå 
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lärarna det för att förbättra elevernas ämneskunskaper och lära eleverna att samarbeta, skapa till 

tillit till varandra och utbyta kunskaper och idéer, vilket man kan se utifrån resultatet från 

undersökningen där lärarna instämmer på att eleverna lär sig detta i ett grupparbete. Påståendet 

angående om det är svårt att skapa samarbete i gruppen så instämmer svenska/so gruppen i 

högre grad än matematik/no gruppen. Forskning tar upp att det är svårt som lärare att skapa 

samarbete i en grupp (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7). Detta kan bero på de olika 

ämnestraditioner som finns mellan ämnena och att de olika ämnena fokuserar på olika saker. 

Detta kanske bidrar till ett annat upplägg och uppgifter i undervisningen som sedan bidrar till att 

det är svårt för eleverna att samarbeta. När det sker ett grupparbete i matematik kanske det är 

lättare för eleverna att samarbeta då det oftast är olika problem som eleverna ska lösa och även 

att de blir lättare engagerade för de vill gärna lösa det här problemet så snabbt som möjligt. Om 

man då jämför grupparbetet som sker i svenskämnet är det nog så att eleverna får göra så mycket 

olika saker i just det ämnet och det finns mer plats för egna åsikter och funderingar. Detta kan 

kanske leda till att många elever har olika åsikter och konflikter kan då uppstå. Utifrån dessa 

resultat kan man ställa frågan om grupparbete är en effektiv metod i undervisningen då det är en 

negativ aspekt på grupparbete. Men även fast de tycker att det är svårt att skapa samarbete så 

måste eleverna lära sig någon gång under sina skolår hur man samarbetar med sina klasskamrater. 

 

Majoriteten av svenska/so gruppen anser att det är svårt att få alla elever engagerade i ett 

grupparbete, jämfört med matematik/no gruppen där ungefär hälften instämmer att det är svårt. 

Forskningen säger att det är många lärare som anser att det är svårt att få alla elever att ta ansvar 

och att alla inte alltid arbetar (Forslund, Frykedal, 2008, s. 7). Att lärarna tycker att det är svårt att 

få alla engagerade kan ha med hur läraren väljer att lägga upp innehållet och hur uppgiften är i 

grupparbetet. Vilken typ av gruppuppgift som gruppen använder sig av har kanske den största 

betydelse för hur processen och arbetet går till (Hammar, Chiriac, 2008, s. 71). Sett till den 

didaktiska triangeln är det lärarens ansvar att hitta ett relevant innehåll för undervisningen 

(Lindström & Pennlert, 2017, s. 12). Sett till resultatet från enkäten så har lärarna i svenska/so 

gruppen angivit att de inte tycker att uppgiften i grupparbetet spelar lika stor roll som 

matematik/no gruppen gör, och detta kan kanske vara en förklaring till varför eleverna inte blir 

så engagerade, då den tidigare forskning tar upp att uppgiften har en stor betydelse för 

grupparbetet. Det är lärarens roll som har betydelse för hur eleverna kommer att uppleva 

grupparbetet (Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, s. 31). Så det kan också bero på lärarens roll 

som eleverna inte är så engagerade. Om läraren inte är motiverad till grupparbetet så kanske 

eleverna märker detta och blir därav ointresserad i arbetet. 
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Resultatet angående gruppsammansättningen vid grupparbete visar att lärarna väljer grupper 

ungefär varje gång. Forskning säger att vid en helt fri gruppering, om grupperingarna sker på 

samma sätt varje gång kan elevernas integration med andra elever bli begränsad. Det kan hända 

att vissa blyga elever blir utanför och vissa blir utan grupp. Men det ska ändå finnas en möjlighet 

för eleverna att kunna delta och diskutera villkoren för gruppindelningarna (Stensaasen, Sletta, 

2002, s. 41 ). Sett till den tidigare forskning så stämmer lärarnas attityd angående att bestämma 

grupper nästan varje gång, men precis som forskningen säger så ska eleverna få en chans att 

påverka gruppsammansättningen och det får dom då lärarna inte har angivit att de väljer grupper 

varenda gång. Utifrån den didaktiska triangeln är det läraren som ska vara ansvarig för 

undervisningen och detta är på grund av att hen har mer kunskap och är mer erfaren än eleverna, 

eleverna saknar något som bara läraren har (Hansén & Forsman, 2017, s.44). Så detta tyder på att 

det är bra att lärarna har angivit att de största ansvaret för gruppsammansättningen. Man kan 

ändå ställa sig frågan om eleverna påverkas om läraren bestämmer grupper nästan varje gång. 

Eleverna kanske blir sura om de inte själv får bestämma, de kanske tycker att det är bättre att de 

får vara med sina kompisar istället för någon eller några andra klasskamrater eller så är detta inte 

något de reflekterar över. Om eleverna känner så här kan det kanske påverka uppgiften och 

grupparbetet samt kvalitén på undervisningen. De kanske fokuserar mer på 

gruppsammansättningen än vad de ska göra på lektionen eller grupparbetet. Majoriteten i de båda 

grupperna väljer könsblandade grupper varje gång, dock är det även lärare som har valt att de inte 

har någon åsikt kring det. Anledningarna kan vara många, det kan vara något som lärarna inte har 

reflekterat över, de slumpar grupperna eller så är det ett känsligt ämne. Sett till den tidigare 

forskning så ska gruppen innehålla lika många flickor och pojkar om detta är möjligt (Stensaasen, 

Sletta, 2002, s. 40). Därför är det positivt att majoriteten anger att de väljer könsblandat varje 

gång. Angående påståendet om att lärare väljer grupper i avseende att eleverna har olika 

ambitionsnivå har fler lärare i svenska/so gruppen angivit att de gör oftare än den andra gruppen, 

matematik/no. Forskningen menar att det bör vara olika ambitionsnivåer i gruppen (Stensaasen, 

Sletta, 2002, s. 40). Efter att ha sett resultatet och forskningen kan man dra slutsatsen att det är 

positivt att lärarna i svenska/so gruppen väljer grupper så att eleverna har olika ambitionsnivå. 

Lärarna kanske gör detta för att det ska bli lättare för eleverna att utbyta olika idéer, tankar och 

åsikter i gruppen så att de lär sig mer. Forskning säger att avsikten med grupparbete kan vara att 

blanda eleverna för att lära sig arbeta i grupp och ta del av olika kompetenser (Forslund, Frykedal, 

2008, s. 97-98). När eleverna tar del av olika kompetenser så kanske deras egna förmåga höjs och 

undervisningen blir av högre kvalité. Att lärarna i matematik/no gruppen inte väljer grupper så att 
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eleverna har olika ambitionsnivå i lika hög grad kan bero på att de kanske inte reflekterar eller helt 

enkelt inte tycker att detta är lika viktigt som i svenska/so gruppen. 

 

Sett till lärarens syn på sig själv när det gäller grupparbete kan man inte se någon skillnad i 

resultatet, majoriteten av lärarna i de båda grupperna anser att de har de kunskaper som krävs för 

ett grupparbete samt ett bra självförtroende för det. Forskningen säger att många lärare är 

skeptiska till att använda grupparbete som arbetsmetod eftersom att de känner att de inte har de 

kunskaper som krävs eller att de är osäkra när det gäller grupprocesser (Forslund, Frykedal, 2008, 

s. 7).  Denna skillnad är intressant eftersom resultatet säger emot den forskning som finns för 

studien, även fast det var fyra sammanlagt som inte ansåg att de hade de kunskaper och det 

självförtroende så är det ändå en klar majoritet av lärarna som instämmer att de har det. Kanske 

är det så att lärarnas självförtroende och kunskaper om grupparbete har förändrats med tiden, 

forskningen är tio år gammal och lärarna kanske har fått mer kunskap och ett bättre 

självförtroende. Men det kanske även är så att den forskning som gjordes inte är rättvis att säga 

att alla lärare i Sverige känner så om sin kunskap och självförtroende. Denna studie kan bara 

uttala sig om vad lärare i Uppsala kommuns kommunala skolor tycker. Om lärarna känner att de 

har de kunskaper och självförtroende angående grupparbete så kan man ställa sig frågan om det 

har en påverkan på grupparbete som arbetsmetod. Eftersom lärarna anger att de har de 

kunskaper om grupparbete så borde de veta hur de ska lägga upp grupparbetet i sin undervisning 

för att göra det så effektivt för eleverna och för att de ska lära sig så mycket som möjligt. Detta 

eftersom läraren har en arbetsledande roll vid grupparbeten och har många uppgifter som är 

betydelsefulla (Hammar, Chiriac & Hempel, 2013, s. 31). Vilken slags roll läraren har som ledare 

påverkar hur grupparbetet kommer att genomföras, lärarens roll har betydelse för hur eleverna 

kommer att uppleva grupparbetet (ibid., s. 139). Och eftersom att majoriteten av lärarna anser att 

de har ett bra självförtroende och att de har de kunskaper som krävs kan man enligt forskning 

konstatera att lärarna har en bra arbetsledande roll. 

 

 De slutsatser som kan dras efter en analys och diskussion om de två gruppernas erfarenheter och 

attityder till grupparbete utifrån huvudsakligt undervisningsämne, så är det mest gemensamma 

åsikter de har om grupparbete. Det som skiljer sig är att svenska/so gruppen har uppgivit i högre 

grad att det uppstår konflikter, det är svårt att förmedla målet, svårt att bedöma eleverna, svårt att 

skapa samarbete i gruppen och att det är svårt att få alla elever engagerade. De väljer också 

grupper så att eleverna har olika ambitionsnivå oftare. Resultatet visar även att matematik/no 

gruppen anser i högre grad att uppgiften i grupparbetet spelar större roll än svenska/so gruppen. 
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Som tidigare nämnt finns olika ämnestraditioner i de olika ämnena svenska och matematik. I 

svenskämnet ligger fokus på språket och att utveckla elevernas förståelse för hur andra tänker 

och har för känslor samt kunna uttrycka sina egna tankar och känslor (Lgr11, 2017, s. 252). 

Matematiken fokuserar istället på reflektion, kreativitet och problemlösning (Lgr11, 2017, s. 56). 

De skillnader som kan ses för resultatet kan bero på de olika ämnestraditionerna och att lärarna 

fokuserar och utformar undervisningen och grupparbete på olika sätt beroende på vilket ämne 

det är. De väljer olika uppgifter och kanske formar lektionerna och undervisningen på olika sätt 

vilket gör att utfallet av grupparbete ser annorlunda ut beroende på vilket ämne det är. Utifrån 

den didaktiska triangeln kan man se att det är läraren som ska välja och planera ett relevant 

innehåll och metod för undervisningen, det här innebär att skapa en bra arbetsmiljö, välja rätt 

ämnesurval och utgå från olika läroplaner (Lindström & Pennlert, 2017, s. 12). Det är även bra 

för läraren att ha en god ämneskompetens, det menas med att läraren integrerar olika ämnen när 

man undervisar samt reflekterar över innehållet (ibid., s. 11). Utifrån att lärarna ska välja och 

planera ett relevant innehåll och metod kan ses via resultatet då lärarna resonerar kring sina val 

angående grupparbete och visar att de tycker att det är viktigt med uppgiften i grupparbetet, 

eleverna ska veta vad de ska göra och det får inte vara för svårt för dom samt att det är viktigt att 

förmedla målet med uppgiften och att de resonerar kring gruppsammansättningen vid 

grupparbetet. 
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Konklusion 

Syftet med den här studien var att ta reda på lärares erfarenheter och attityder till grupparbete, 

studien resulterade i att lärarnas erfarenheter och attityder skiljer sig kring detta och det finns 

vissa resultat som är intressanta att undersöka vidare om. Huvudresultatet utifrån lärarnas år som 

verksamma lärare var att det fanns en större osäkerhet hos de lärare som har varit verksamma 

som lärare en kortare tid än hos de som har arbetat en längre tid. Det är angående självförtroende 

och kunskaper hos sig själv samt att bedöma eleverna. Något som också skiljer sig är att de lärare 

som har varit verksamma en kortare tid väljer könsblandade grupper oftare, även om de lärare 

som har arbetat en längre tid också gör det. Till sist visar resultatet att de lärare som har arbetat 

en längre tid tycker att det uppstår konflikter i och att eleverna skapar tillit till de andra i gruppen, 

det gör också de lärare som har arbetat en kortare till men inte i lika hög grad. Huvudresultatet 

utifrån lärarnas huvudsakliga undervisningsämne så finns det en skillnad i resultatet då de lärare 

som har uppgivit att de har svenska, samhällsorienterande ämnen eller estetiska ämnen som sitt 

huvudsakliga undervisningsämne anser i högre grad att det uppstår konflikter inom grupparbete, 

det är svårt att förmedla målet, det är svårt med bedömning, svårt att skapa ett samarbete i 

gruppen och få alla elever engagerade. De väljer också grupper så att eleverna har olika 

ambitionsnivå oftare och de tycker inte att det är lika viktigt med vad det är för slags uppgift än 

vad de lärare som har matematik och no som huvudsakliga undervisningsämne. 

 

Sett till det slutresultat som studien visar kan man också se att det är många lärare som väljer att 

inte uppge sin åsikt angående hur ofta de väljer könsblandade grupper. Det här var det påstående 

i enkäten där flest lärare valde att inte uppge sin åsikt. Man kan ställa sig frågan varför och om det 

finns någon forskning som skulle kunna förklara varför det är så här? Det här är något som skulle 

kunna uppmärksammas och göras en vidare forskning på. Eftersom att den här studie inte är 

inriktat på den här frågan så fanns det inget utrymme att undersöka frågan vidare.  

 

Angående bedömning och mål så visar resultatet att det finns en osäkerhet hos en del lärare och 

enligt denna studies tidigare forskning så antyder den att det är viktigt med bedömning när det 

gäller grupparbete. Efter studiens genomförande finns det en fundering kring det här och om det 

är något som bara gäller kring grupparbete eller om det förekommer att lärare känner så här 

generellt i undervisningen. Eventuellt är det här något som borde vara bra om det gavs mer 

uppmärksamhet till och göras en vidare forskning på. 
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