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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring grupparbete 

som arbetsmetod samt deras val av dess användning i undervisningen. Syftet med studien har 

även varit att ta reda på hur faktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning och tid 

kan påverka dessa uppfattningar och val. För att ta reda på detta genomfördes en webbaserad 

enkätundersökning på 50 pedagoger, verksamma i grundskolans tidigare år. Studiens resultat 

har sedan analyserats utifrån studiens två teoretiska utgångspunkter, ramfaktorteorin och den 

utvidgade didaktiska triangeln. Resultatet visade att 47 pedagoger hade en positiv uppfattning 

av arbetsmetoden medan 2 pedagoger hade en negativ uppfattning. Fler än hälften av 

pedagogerna använde arbetsmetoden flera gånger i veckan och som mest i skolämnena svenska, 

matematik, SO och NO. Resultatet i denna studie skiljer sig i viss mån från den tidigare 

forskning som finns om grupparbete, vilken menar att pedagogers dåliga erfarenhet av 

grupparbete bidrar till att den inte används i skolan lika mycket. Något som samtliga pedagoger 

i denna studie var överens om var att lärarens roll är en av de viktigaste aspekterna för att ett 

grupparbete ska fungera på ett bra sätt. De slutsatser vi kan dra är att pedagogerna hade en 

positiv uppfattning om grupparbete som arbetsmetod och att ramfaktorerna gruppstorlek, 

lärarens roll, bedömning och tid bidrog till den positiva uppfattningen. Denna studie visar dock 

inte om lokaler hade en positiv eller negativ påverkan på pedagogernas uppfattning om 

grupparbete.  

 

Nyckelord: grupparbete, pedagoger, enkät, uppfattning och val, ramfaktorer  
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1. Inledning 
 

Ett rum med fyra väggar, en uppgift som ska lösas och fem individer med olika personligheter. 

Personerna i rummet är nu en grupp. En i gruppen vill göra på ett sätt och en annan på ett annat 

sätt. Så många frågetecken. Den första undrar var läraren är, den andra undrar hur arbetet 

kommer att bedömas, den tredje undrar om de kommer att hinna färdigt i tid, den fjärde tycker 

att luften i rummet känns instängd och den femte funderar över hur gruppen ska samarbeta för 

att nå målen.  

 

Denna situation är vanligt förekommande i skolans värld och är någonting som vi studenter har 

stött på under hela vår skolgång, inte bara i yngre åldrar utan även som vuxna. Utifrån egna 

erfarenheter har vi sett att grupparbete i skolan har kunnat fungerat såväl positivt som mindre 

gynnsamt för eleverna samt att pedagogerna har haft olika inställningar till arbetsmetoden. Som 

blivande pedagoger anser vi att detta är ett viktigt ämne och har därför valt att vidare undersöka 

pedagogers uppfattningar om arbetsmetoden och dess användning.  
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2. Bakgrund 
 

Grupparbete är en arbetsmetod som har funnits länge inom skolans värld, men som aldrig riktigt 

fått fotfäste då erfarenheter kring det tenderat att vara dåliga (Granström, 2007, s. 22; 

Granström, 2003). I den svenska skolans styrdokument förespråkas utbildning som ska vara 

likvärdig för alla, att alla medborgare ska fostras på ett gemensamt sätt samt vara en 

förberedelse för arbetslivet (Granström, 2003). Verkligheten ser dock annorlunda ut och 

eleverna skolas in i ett mer individuellt och jagcentrerat tankesätt (Hammar Chiriac, 2008, s. 

23; Granström, 2003). Detta tankesätt kan i längden komma att öka klyftor i samhället då det 

individuella arbetssättet främjar elever som kommer från hem där det ekonomiska och 

kulturella kapitalet är starkt (Granström, 2003).   

 

Grupparbete idag har kommit att få ett dåligt rykte (Granström & Hammar Chiriac, 2011). Att 

eleverna inte lär sig några ämneskunskaper är en av de vanligaste missuppfattningarna kring 

grupparbete som arbetsmetod. Enligt Granström och Hammar Chiriac är detta en effektiv 

arbetsmetod så länge den används på ett korrekt sätt. Från ett politiskt håll har man blundat för 

detta och istället önskat mer katederundervisning i skolan. Detta trots att katederundervisning 

och individuellt arbete har visats leda till oönskade effekter, både socialt och kunskapsmässigt 

(Granström & Hammar Chiriac, 2011). 

 

Grupparbete är en träning i sociala förmågor, problemlösning, förmågan att samarbeta och träna 

på att uttrycka sig i tal och skrift (Forslund Frykedal, 2008, s. 2). För att kunna undervisa i ett 

demokratiskt samhälle och skapa demokrati är grupparbete en betydelsefull arbetsmetod. I 

läroplanen står det att skolan ska ansvara för att varje elev ska få möjlighet att pröva olika 

arbetsformer samt utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra (Skolverket, 2018, s. 

12, 14). Skolan ska även förbereda eleverna på att leva och fungera i samhället genom att ge 

eleverna kunskap om demokratins grunder och att utveckla förmågan att arbeta i dess former 

(ibid., s. 7, 13). Både skolan och läraren får därmed en viktig roll för elevers utveckling och 

lärande. Lärares uppfattningar om grupparbete som arbetsmetod påverkar lärarens val av dess 

användning och i vilken utsträckning (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2013, s. 141).  

 

Så lite som en tiondel av elevernas skolarbete organiseras i grupp men arbetslivet utgår ofta 

från grupporganisationer, vilket visar sig även i lärarnas eget arbete i arbetslag (Granström, 

2003). När det gäller barnens arbete verkar dock lärare vara mer tveksamma till att det 
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organiseras i grupp, trots arbetsmetodens positiva effekter (Hammar Chiriac, 2008, s. 23). Den 

tveksamma inställningen kan bero på att läraryrkets kompetens är kopplat till ett sätt att 

undervisa, där läraren står för kunskapen och styr vad som händer i klassrummet. Detta kan 

bidra till att förmedlingspedagogiken blivit mer bekant för dem och grupparbete som 

arbetsmetod väljs bort. Anledningen till att många lärare inte vågar testa annorlunda och nya 

undervisningsformer är att dessa kan kännas främmande och skapa okontrollerade processer. 

(ibid., s. 23) 

   

Även om en positiv inställning till grupparbete som arbetsmetod skulle finnas kan man inte ta 

för givet att det används i klassrummet. Läraren måste känna att de behärskar arbetsmetoden 

väl, vilket inte verkar vara fallet. Både norska och svenska lärare önskar mer utbildning och 

fortbildning inom elevaktiva arbetsformer, och då både hur de bedrivs och hur man kan 

handleda eleverna (Hammar Chiriac, 2008, s. 23).  

 

Frågan man kan ställa sig är om det dåliga ryktet om grupparbete stämmer. Används 

grupparbete i skolan? Om inte så är fallet, vad kan detta bero på? Handlar det om att 

pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper eller finns det andra faktorer som kan vara orsaken? 

Hur ser pedagogernas uppfattning och undervisning ut och varför ser det ut på detta sätt?  
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3. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning som finns inom ramen för grupparbete 

som arbetsmetod. Vidare redogörs för forskning om lärares samt elevers erfarenheter och 

upplevelser kring grupparbete som arbetsmetod i skolan.   

 

3.1 Lärarens roll 

När grupparbete implementeras i skolan har läraren en betydelsefull roll. Läraren har, oavsett 

vilken pedagogisk situation det gäller, det yttersta ansvaret för de processer och händelser som 

sker inom klassrummets väggar (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014; Fung, Hung & 

Lui, 2017, s. 1307). Då läraren har många viktiga uppgifter förutsätts det att läraren kan hantera 

både ledarskap och lärarskap. Ledarskap handlar om att ha kunskap om klassrumsinteraktionen 

och grupprocesser samt att ha förmågan att hantera dessa. Lärarskap handlar om att besitta 

ämnesmässiga kunskaper samt att ha förmågan att förmedla dessa vidare till eleverna (Forslund 

Frykedal & Hammar Chiriac, 2014, s. 224). Dessa roller är beroende av och kompletterar 

varandra, vilket gör dem nödvändiga vid användning av grupparbete i skolan (ibid., s. 224). I 

en studie utförd av Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (ibid., s. 231-232) visar resultaten 

att det fanns en tydlig koppling mellan lärarnas vilja att använda grupparbete som arbetsmetod 

och de viktiga rollerna ledarskap och lärarskap samt förutsättningar för dessa. Förutsättningarna 

för dessa roller kan ha effekten att både öka eller minska sannolikheten att lärare väljer att 

använda grupparbete som metod (ibid., s. 231-232). 

 

Gillies och Boyle (2010, s. 934) visar i deras studie, på medelålders lärare i Australien som 

undervisar i årskurserna 6-9, att bristande kunskap om grupparbete som arbetsmetod kan vara 

anledningen till att den inte används i klassrummet. Studien visar vidare att elever vars lärare 

blivit utbildade inom grupparbete samt där eleverna fått tillfällen att träna på detta 

kontinuerligt, presterade bättre än elever vars lärare inte fått utbildning inom detta. Det är 

viktigt att lärare får kunskap om grupparbete samt hur det kan användas i klassrummet för att 

skapa en öppen kommunikation och engagemang mellan lärare och elever, ge en möjlighet för 

eleverna att träna på att resonera och lösa problem samt ge eleverna en miljö där de känner sig 

stöttade och känslomässigt trygga (ibid., s. 934). Gillies och Boyle (ibid., s. 935) visar att 

lärarna tidigare arbetat med grupparbete men inte vetat hur det ska struktureras. Efter studien 

och dess handledning upplevde lärarna större kunskap i hur grupparbete kan struktureras på 
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ett gynnsamt sätt samt att gruppsammansättningen var av stor vikt och att den ultimata 

gruppen består av fyra gruppmedlemmar.  

 

Sjödin (1991, s. 69) har kommit fram till att läraren har en viktig i roll i att sätta samman grupper 

på ett lämpligt sätt vid grupparbete. Att sätta samman grupper slentrianmässigt har sällan en 

positiv påverkan på grupparbete. Sjödin har även kommit fram till att läraren har som uppgift 

att värna om klassens normer och, vid behov, förändra dessa då gruppens normer har en 

betydande roll för dess produktivitet. Forslund Frykedal (2008, s. 134) menar att det krävs god 

kompetens för att undervisa eleverna i att låta dem både se och reflektera över de processer som 

sker i grupparbetet, att få eleverna att stötta sina gruppmedlemmar under arbetet samt att lära 

eleverna att ta ansvar över gruppuppgiften, både gemensamt men även individuellt. 

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarens roll är den viktigaste aspekten för att ett grupparbete 

ska fungera på ett bra sätt och den mest centrala punkten handlar om lärarens inställning. 

Eleverna behöver en lärare som finns där under grupparbetets gång, både som stöttning samt 

vid eventuella konflikter. Det är viktigt för elevernas intresse och engagemang i uppgiften att 

läraren är fysiskt och mentalt närvarande och inte arbetar med till exempel rättning. En annan 

viktig aspekt är lärarens uppgift att sätta samman lämpliga grupper, såsom gruppens storlek och 

plats. Lärarens uppgift är även att förbereda eleverna på hur man arbetar tillsammans i grupp, 

såsom kommunikation gruppmedlemmarna emellan (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 

360-361). När grupper sätts samman och när sammansättningen av elevernas kunskaper sker 

aktiveras eleverna, vilket leder till interaktion i klassrummet. Ju mer organiserad ett grupparbete 

är desto bättre blir klassrumsinteraktionen (Golebamang, 2018, s. 1602; Hammar Chiriac & 

Granström, 2012, s. 360-361). 

 

3.2 Bedömning 
Vid grupparbete har läraren en viktig uppgift att ge eleverna bedömning och återkoppling 

(Gillies & Boyle, 2010, s. 938). Det är viktigt att, innan arbetets start, förbereda eleverna på hur 

de kommer bli bedömda (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 360-361). Att genomföra 

bedömning av en gemensam arbetsuppgift är inte ett enkelt uppdrag för läraren. En aspekt som 

lyfts fram i en studie av Gillies & Boyle (2010, s. 938) är att gruppresentationer är ett sätt att 

bedöma gruppens prestationer. Dock upplever några av lärarna i studien att det finns svårigheter 

i att bedöma eleverna på detta sätt. En annan viktig aspekt, relaterat till betyg, tas upp i en studie 

av Ennen, Stark och Lassiter (2015, s. 629). Resultatet visade att ett starkt förtroende och tillit 
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till sina gruppmedlemmar har en positiv effekt på elevernas betyg. Detta antyder att beroende 

på gruppens psykologiska tillstånd, såsom förtroende, kommer gruppens resultat att påverkas 

på olika sätt. När eleverna kan lita på sina gruppmedlemmar kan de lägga större fokus på 

uppgiften och lärandet och oroa sig mindre över andras beteenden (ibid., s. 629). Ett annat sätt 

att utveckla förtroendet i gruppen är att arbeta för att motverka social loafing (ibid., s. 631). 

Social loafing handlar om att elever inte deltar i gruppens arbete, vilket gör att ett förtroende 

inte kan utvecklas gruppmedlemmarna emellan. Genom att förebygga social loafing blir 

eleverna mer nöjda, motiverade och effektiva. Detta ökar också sannolikheten att vilja arbeta i 

grupp och bidrar till högre betyg hos eleverna (ibid., s. 631). 

 

3.4 Grupprocesser 

Hammar Chiriac och Granström (2012, s. 347) har gjort en studie om lärarens ledarskap och 

13-16 års elevers upplevelser av grupparbete. Studien fokuserade på grupparbete som håller 

hög respektive låg kvalité och studiens resultat redovisades i sex avgörande aspekter för ett 

lyckat grupparbete: organisation av grupparbete, arbetssättet i gruppen, uppgiften som ges i 

grupparbete, presentera grupparbete, bedömning av grupparbete och lärarens roll vid 

grupparbete (ibid., s. 349). Organisation av grupparbete innefattar gruppstorlek, 

gruppsammansättning, tid och plats. Sammanfattningsvis ansåg eleverna i studien att ett väl 

fungerande grupparbete ska bestå av tre medlemmar, grupperna bör inte vara för heterogena, 

gruppmedlemmarna ska få lagom med tid och att grupparbetet ska vara i en miljö som inte är 

för högljudd (ibid., s. 351). Arbetssättet i grupparbete bestod av hur väl eleverna deltog och 

fokuserade på uppgiften. Eleverna var medvetna om att ett lyckat grupparbete kräver att de 

har rätt färdigheter, är fokuserade på uppgiften samt att alla medlemmar i gruppen deltar 

aktivt (ibid., s. 353). Uppgiften som ges i grupparbete handlade om tydliga och stimulerande 

uppgifter. Eleverna ansåg att det var viktigt att läraren utformade uppgifter som var 

förståeliga och utmanande, för att eleverna inte skulle tappa fokus och börja hålla på med 

annat (ibid., s. 354-355). Presentera grupparbete innefattar arbetets kvalité, 

presentationsform samt att eleverna tar ansvar för arbetet. Eleverna menade att det var viktigt 

med välorganiserade presentationer med hög kvalité samt aktiva gruppmedlemmar för att 

arbetet skulle bli bra (ibid., s. 356) Bedömning av grupparbete upplevde eleverna som något 

viktigt men att de oftast inte vet när de blir bedömda och på vilket sätt. Kommer 

bedömningen ske i grupp eller individuellt? Sker det under processen eller i slutskedet? (ibid., 

s. 357) Lärarens roll i grupparbete innefattar läraren som ledare och supporter. Det 
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framkommer tydligt att eleverna vill ha en lärare som organiserar tydliga ramar för 

grupparbete och som är närvarande under hela arbetets gång (ibid., s. 358-359). 

 

3.5 Att arbeta i grupp 

En studie av Gillies och Ashman (1996, s. 198-199), på elever i årskurs 6 i Australien, visar 

att samarbetskompetens hos eleven ökar betydligt vid undervisning i samarbete. I studien 

undersöktes skillnaden i att arbeta tillsammans där två grupper, en utbildad och en outbildad, 

studerades. Studiens resultat visar att de elever som blivit utbildade i hur man samarbetar i 

grupp genererar ett bättre grupparbete, där eleverna var mer lyhörda och stöttade sina 

gruppmedlemmar. Eleverna som blivit utbildade föredrog att ta hjälp av varandra hellre än att 

fråga läraren. Gillies och Ashman (ibid., s. 198-199) menar att detta skulle kunna bero på att 

den kontroll eleverna tar över sitt egna lärande och den uppmuntran eleverna får till att 

samarbeta i grupp, skapar ett större engagemang hos eleven vid grupparbete. En annan studie 

av Gillies och Boyle (2010, s. 936), som nämnts tidigare, visar även vikten av att lära eleverna 

hur man på ett bra sätt arbetar i grupp, till exempel hur man fördelar ordet så att inte någon tar 

över helt eller hur man fördelar arbetsuppgifterna rättvist. Vissa elever kanske inte har 

erfarenhet av att arbeta tillsammans i grupp och för att ett lärande ska kunna ske krävs det att 

läraren och eleverna lägger tid på att träna på att arbeta tillsammans i grupp (Gillies & Boyle, 

2010, s. 936, Ennen, Stark & Lassiter, 2015, s. 631, Davies, 2009, s. 574). 

 

3.6 Gruppens utformning 
En studie av Forslund Frykedal (2008, s. 135) har som syfte att skapa en större förståelse för 

och öka kunskapen om grupparbete som arbetsmetod samt förståelsen för gruppens tilldelade 

uppgift. Studien har även som syfte att innehållet i studien ska kunna fungera som ett stöd för 

olika diskussioner kring hur grupparbete kan användas inom skolan. Studiens fokus har varit 

inriktad på eleverna, men detta har dock inte uteslutit den inverkan lärarna har på arbetet (ibid., 

s. 135). Lärarna som deltagit i studien berättade att de upplever att det är svårt att skapa 

välfungerande grupper (ibid., s. 142). Hur uppgiften är utformad och hur grupperna sätts 

samman har en viktig inverkan på grupparbete som arbetsmetod (ibid., s. 134). När grupper 

sätts samman bör det finnas en tanke bakom hur gruppen är sammansatt, det vill säga att 

gruppen bör vara blandad med elever av olika kön, ha olika kunskapsmässiga förmågor samt 

ha olika ambitionsnivå när det kommer till gruppuppgiften, arbetet och gruppens sociala 

interaktion (ibid., s. 142). Det är även betydelsefullt för grupprocessen och resultatet hur 
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beroendet mellan gruppmedlemmarna ter sig samt hur elevernas individuella mål ser ut (ibid., 

s. 134). Lärarnas avsikt är att, genom att arbeta tillsammans, ta vara på varandras olikheter och 

använda det som en tillgång, både kunskapsmässigt och socialt (ibid., s. 42). Däremot framkom 

det i studiens resultat att en handfull elever, särskilt de elever med hög kunskapsmässig 

ambition, kände att beroendet till de andra gruppmedlemmarna blev krävande när ambitionen 

till uppgiften låg på olika nivå. Den upplevda bristen på ansvarstagande kan därmed leda till att 

arbetet i gruppen blir mer individuellt (ibid., s. 140).   

 

3.7 Klassrummet 
Varje dag vistas drygt en miljon elever och lärare i den svenska skolan och relationen mellan 

miljö och människa är av stor betydelse (Granström, 2007, s. 109-111). Den fysiska 

arbetsmiljön är värd att uppmärksammas då forskning visar att klassrummets fysiska miljö 

påverkar ett flertal faktorer, såsom elevernas motivation, inspiration, interaktion och lärande. 

Skolans fysiska miljö formar elevernas inställning till livet och är särskilt betydande för barn 

som befinner sig i en intensiv period av utveckling. Den fysiska miljön kan, på ett omedvetet 

sätt, ha en påverkan på maktrelationer mellan elever och lärare. Om lärare däremot har kunskap 

om detta kan olika strategier tillämpas för att förebygga olika incidenter som stör (ibid., s. 109-

111). Det är av betydelse hur ett klassrum är ordnat, det vill säga hur och var eleverna är 

placerade, då det har en påverkan på klassrummet som identitetsskapare för eleverna. 

Klassrummet påverkar även elevernas lärande, utveckling samt beteende. Det är viktigt vem 

eleverna sitter bredvid, alltså någon som eleven kan arbeta bra tillsammans med. Granström 

(ibid., s. 120) lyfter även vikten av lärarens närhet då yngre elever har ett behov av en fysisk 

närhet till sin egen lärare.  

 

3.7 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att lärarens roll är den viktigaste aspekten för att ett grupparbete 

ska fungera på ett bra sätt (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 360-361). Läraren har, 

oavsett vilken pedagogisk situation det gäller, det yttersta ansvaret för de processer och 

händelser som sker inom klassrummets väggar (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014; 

Fung, Hung & Lui, 2017, s. 1307). Lärarens uppgift är även att förbereda eleverna på hur man 

arbetar tillsammans i grupp, såsom kommunikation gruppmedlemmarna emellan (Hammar 

Chiriac & Granström, 2012, s. 360-361). Forskning visar att elever som blivit utbildade i hur 

man samarbetar i grupp genererar ett bättre grupparbete (Gillies & Ashman, 1996, s. 198-199). 
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Vid grupparbete har läraren även en viktig uppgift att ge eleverna bedömning och återkoppling 

(Gillies & Boyle, 2010, s. 938). Det är viktigt att, innan arbetets start, förbereda eleverna på hur 

de kommer bli bedömda (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 360-361). Hur uppgiften är 

utformad och hur grupperna sätts samman har även en viktig inverkan på grupparbete som 

arbetsmetod (Forslund Frykedal, 2008, s. 134). Lärarnas avsikt är att, genom att låta eleverna 

arbeta tillsammans, ta vara på varandras olikheter och använda det som en tillgång, både 

kunskapsmässigt och socialt (ibid., s. 42). Klassrummets fysiska miljö har en påverkan på 

eleverna och deras lärande. Den fysiska arbetsmiljön är därför värd att uppmärksammas som 

en viktig del i elevernas inlärning (Granström, 2007, s. 109-111, 120).  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsnitt presenteras de centrala begrepp som används i studien samt ramfaktorsteorin och 

den utvidgade didaktiska triangeln som teoretisk utgångspunkt för denna studie. Ramfaktorerna 

som undersöks är: gruppstorlek, personal, lokaler, bedömning samt tid. För att bidra med 

kunskap om pedagogers uppfattning och val kring grupparbete som arbetsmetod samt studera 

vilka faktorer som kan påverka dessa används ramfaktorteorin i kombination med den 

utvidgade didaktiska triangeln med fokus på undervisning. De båda teorierna kompletterar 

varandra då de behandlar olika faktorer som påverkar undervisningen.   

 

4.1 Centrala begrepp 

Grupp är ett begrepp som har många olika definitioner. Forslund Frykedal (2008, s. 5) beskriver 

två olika definitioner i sin avhandling. Den ena beskrivs som en samling människor där alla 

gruppmedlemmar har någon form av relation till varandra, vilket i sin tur gör att gruppen skapar 

ett ömsesidigt beroende av varandra. Den andra definitionen beskrivs som en samling 

människor med ett förenat öde, vilket även här skapar ett beroende gruppmedlemmarna 

emellan. I denna studie definieras grupp på följande sätt: en samling människor som kommer 

samman för att utföra en uppgift gemensamt, där samspelet och den sociala relationen mellan 

eleverna skapar ett beroende gentemot varandra. Stensaasen & Sletta (1997, s. 25) menar att en 

grupp kan bestå av två eller fler personer, däremot finns det olika uppfattningar kring detta. 

Denna studie utgår från grupp som två eller fler personer. 

 

Forslund Frykedal definierar grupparbete som en interaktion mellan två eller fler elever i ett 

arbete, det vill säga ett samspel både socialt och kunskapsmässigt. Denna interaktion kan utgöra 

en skriftlig, muntlig samt kroppslig kommunikation mellan eleverna. Forslund Frykedal menar 

vidare att det arbete som sker i gruppen har skapats av en gruppuppgift läraren givit dem. Ett 

grupparbete kan också innebära att en individuell uppgift blir till ett grupparbete då eleverna 

själva kan välja att arbeta tillsammans (Forslund Frykedal, 2008, s. 3). Begreppet grupparbete 

kommer, i denna studie, likt Forslund Frykedal att definieras som två eller fler elever som 

tillsammans utför en uppgift som läraren givit dem.  
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4.2 Ramfaktorteorin 

I en välkänd studie på 1960-talet vid namn Stockholmsundersökningen (Wahlström, 2015, s. 

26-27) jämfördes kunskapsresultat bland olika skolorganisationer i Stockholm. Studien visade 

inga märkbara skillnader i kunskapsresultaten mellan skolorna och en omprövning av 

undersökningen skedde, denna gång av Urban Dahllöf. I Läroplansteori och didaktik beskriver 

Wahlström (ibid., s. 26-27) om Dahllöfs undersökning där han kunde visa på märkbara 

skillnader i hur mycket lektionstid de olika skolorna hade i relation till de uppnådda 

kunskapsresultaten. Han menade att realskola och enhetsskola skilde sig bland skolresultaten, 

något som Stockholmsundersökningen tidigare inte visat. Wahlström (ibid., s. 26-27) berättar 

vidare om att Dahllöf, år 1967, beskrev, i sitt arbete om skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp, att det inte går att säga något om en skolas kunskapsresultat genom att 

endast studera en input-output-modell. Han menar att man måste se till skolans organisatoriska 

ramar som är en del av undervisningen, de relationer som skapas inom dessa ramar samt 

undervisningens utformning, för att förstå resultatet av en undervisningsprocess. Allt detta 

påverkar den inlärning eleverna får och visar sig i elevernas kunskapsprov. Det samband som 

finns mellan ramar, process och resultat benämns som ramfaktorteorin (ibid., s. 26-27). Det är 

en basmodell som beskriver olika faktorer eller handlingsutrymmen som en påverkan på 

undervisningen samt dess resultat (ibid., s. 26-27). I Ramfaktorteori och praktiskt förnuft 

beskriver Lindblad, Linde & Naeslund (1999, s. 93) att flera andra arbeten kom till som en följd 

av Dahllöfs verk, där ramfaktorteorin lyftes och visade att ramfaktorer styr och begränsar 

undervisning. Vad dessa arbeten eftersträvade var att förklara sambandet mellan 

undervisningens ramfaktorer. 

  

Ramfaktorteorin handlar alltså om möjligheter och begränsningar i en pedagogisk organisation, 

vilket i sin tur leder till olika resultat (Lundgren, 1994, s. 5; Lundgren, 1999, s. 32). Vad skolan 

är beror delvis på olika ramfaktorer såsom tid, resurser, lärarkompetens och rumsliga faktorer. 

I skolsammanhang handlar ramfaktorteorin till stor del om faktorer som påverkar människors 

handlingsfrihet samt hur dessa olika faktorer har en effekt på skolans undervisningsverksamhet 

(Persson, 2014, s. 397).  

 

4.2.1 Ramfaktorer 

En ramfaktor som kan både möjliggöra och begränsa undervisningen är gruppstorlek. 

Gruppstorlek har betydelse för elevers lärande och lärares val av undervisningsmetod. 
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Storleken på gruppen har även betydelse för elevers möjlighet att skapa goda relationer 

(Lindström och Pennlert, 2016, s. 49). En annan förutsättning för att skolan ska hålla god 

kvalitet är att personalen är engagerad och välutbildad (ibid., s. 49). I denna studie benämner vi 

i fortsättningen personal som lärarens roll. Lärarens didaktiska val påverkas även av skolans 

fysiska miljö, såsom lokaler. För att stimulera elevernas lust att lära är det viktigt hur 

lärandemiljön är utformad. Vilka lokaler finns på skolan och hur nyttjas de? Klassrummet kan 

se ut på olika sätt och hur det är ordnat kan ha betydelse för elevernas skapande och lärande 

(ibid., s. 49). Idag har vi ett målstyrt skolsystem och betyg är till för att kontrollera vilka 

kunskapskrav eleverna uppfyllt. I denna studie diskuterar vi betyg som bedömning då 

undersökningen görs på pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år, där endast omdömen 

är relevant. Betyg och omdömen har en styrande funktion då lärarens val av metoder och 

innehåll påverkas, likaså påverkas elevernas uppfattning och syn på sitt eget lärande (ibid., s. 

49-51). Varje lärare och varje skola ställs inför en utmaning att kunna fördela den tid som finns 

i skolan i relation till de mål som eleverna ska uppnå. Det tar tid att lära sig något och 

skolämnenas timplan ger varje ämne en begränsad undervisningstid. Detta påverkar således 

både lektionens utformning och schemat som helhet. Läraren har inte bara undervisning att 

fokusera på i skolan, utan även andra arbetsuppgifter att utföra (ibid, s. 48). 

 

4.3 Den utvidgade didaktiska triangeln 

Den didaktiska triangeln är ett analysredskap som innehåller tre grundpelare; innehåll, lärare 

och elev (Wahlström, 2016, s. 146). Triangeln beskriver relationen mellan dessa tre 

grundpelare. Den första handlar om introduktion av ett innehåll, den andra om samspelet mellan 

lärare och elev och den tredje handlar om elevens erfarenheter av lärande. I toppen av triangeln 

placeras innehållet då detta bidrar till elevernas socialisation in i samhället. För att göra det 

möjligt att analysera det didaktiska mötet har man i en utvidgad triangel förenklat den mycket 

komplexa didaktiska relationen mellan lärare, elev och innehåll och istället satt läraren i toppen. 

Samtidigt har triangeln utvidgats för att ge utrymme åt olika faktorer som undervisningen 

påverkas av. Dessa faktorer kan, i triangeln, beskrivas som undervisning, skola och samhälle. 

Med undervisning menas att man inte enbart analyserar den enskilde elevens lärande utan även 

den klassrums- och undervisningsmiljö som påverkan på undervisningen. Skola och samhälle 

innebär att man bör ta hänsyn till skolan som en institution samt som en del i ett större 

samhälleligt sammanhang. Skolan är en del av samhället och detta speglar sig också i dess 
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undervisning. (Wahlström, 2016, s. 146) I denna studie kommer resultatet att analyseras med 

fokus på den utvidgade delen undervisning.  

 

Denna studie fokuserar på vad pedagoger anser om grupparbete och om olika faktorer i 

undervisningen kan påverka detta. Det är fokus på läraren men även eleverna och innehållet berörs, då 

de ständigt interagerar med varandra. Triangelns samtliga relationer är därför relevanta. Grupparbete 

är en del av undervisningen och det finns olika faktorer som påverkar den. Lärarens uppfattning om 

grupparbete som arbetsmetod är en del av skolans klassrums- och undervisningsmiljö, som i sin tur 

påverkar undervisningen. Utifrån detta är den utvidgade didaktiska triangeln relevant och har därmed 

valts som utgångspunkt i denna studie.  
 

 
 

Figur 1. Den utvidgade didaktiska triangeln. (Wahlström, 2016, s. 147).  
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5. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattning om och användning av 

grupparbete som arbetsmetod i grundskolans tidigare år. Studien syftar även till att bidra med 

kunskap om hur olika faktorer kan påverka dessa uppfattningar och val. Detta kommer att 

undersökas med hjälp av följande frågeställningar: 

  

• Vilken uppfattning har de medverkande pedagogerna om grupparbete som arbetsmetod 

i skolan?  

• I vilken grad och hur bedriver de medverkande pedagogerna grupparbeten i skolan? 

• Hur påverkar ramfaktorerna: gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning samt tid de 

medverkande pedagogernas uppfattningar samt val kring grupparbete som arbetsmetod? 
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6. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras studiens metod, som innefattar studiens genomförande, design, etiska 

aspekter och metodologiska överväganden.  

 

6.1 Litteratursökning 

Studiens litteratursökning genomfördes delvis via databaserna Education Source, ERIC - 

Education Resources Information Center och SwePub, där tidskrifter och avhandlingar hittades. 

Exempel på sökord som användes var grupparbete, group work och group work in the 

classroom. Litteratursökning har även skett via Uppsalas universitetsbibliotek där böcker 

hittades. De sökord som användes var exempelvis enkät, enkätundersökning, ramfaktorer och 

grupparbete. 

 

6.2 Enkätundersökning som metod 

Den datainsamlingsmetod som använts i denna studie är en kvantitativ metod i form av en 

webbaserad enkät. Kvantitativ metod innebär att man bland annat studerar på siffror och 

procent, det kan till exempel handla om hur många som gör något eller tycker på ett visst sätt 

eller hur många som inte gör det (Trost, 2012, s. 17). För att nå ut till så många pedagoger som 

möjligt och för att få en större spridning i urvalet, låg det i studiens intresse att använda en 

webbaserad enkät. Personliga besök var omöjligt att utföra på så många pedagoger då denna 

studie är tidsbegränsad, därför valdes enkät som metod framför exempelvis intervjuer (Kylén, 

2004, s. 10; Ejlertsson, 2014, s. 11). Varje skola och varje pedagog har olika förutsättningar för 

att bedriva undervisning, det låg därför i studiens intresse att undersöka ett flertal pedagogers 

uppfattning snarare än ett fåtal för att få ett bredare resultat. 

  

6.2.1 Enkätens utformning 

Enkäten gjordes i programmet Survio som är en enkel programvara för att skapa olika sorters 

webbenkäter. Frågorna i enkäten formulerades utifrån studiens frågeställningar och enkäten 

bestod av 12 frågor. Det var viktigt för studien att samtliga pedagoger fick samma frågor, då 

sammanställningen av pedagogernas svar ordnades i tabeller (Kylén, 2004, s. 10). De sex första 

frågorna behandlade pedagogernas uppfattningar om grupparbete i skolan samt hur de bedriver 

grupparbete i sin undervisning, vilket svarar mot studiens två första frågeställningar. De fem 

kommande frågorna svarar mot studiens sista frågeställning och behandlade ramfaktorerna 
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gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning samt tid. Dessa frågor innehöll sammanlagt 22 

påståenden som pedagogerna skulle ta ställning till och fylla i svarsalternativen; stämmer 

mycket bra, stämmer bra, stämmer mindre bra, stämmer inte alls och ingen åsikt. Samtliga 

frågor i enkäten, utom två, var utformade med givna svarsalternativ. Trost (2012, s. 72) varnar 

för öppna frågor i enkäter då det kan vara tidsödande att hantera pedagogernas skrivna svar. 

Han menar även att många inte vet vad de ska svara och väljer då istället att inte svara alls. 

Dock innehöll enkäten två öppna frågor som gav pedagogerna en möjlighet till delvis 

fördjupning av sina svar (Trost, 2012, s. 13). För att studien skulle få ett mer fulländat resultat 

var 11 av 12 frågor i enkätundersökningen obligatoriska. Den sista frågan i enkäten gav rum 

för övriga kommentarer kring grupparbete som arbetsmetod och var frivillig för pedagogerna 

att svara på. 

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Vid en enkätundersökning finns det alltid funderingar kring huruvida svaren är giltiga eller inte. 

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp när det gäller säkerheten kring resultaten i dessa 

typer av undersökningar. Validitet handlar om huruvida en fråga har förmågan att mäta det 

undersökningen faktiskt är ute efter att mäta och reliabilitet handlar om huruvida en fråga har 

förmågan att, under ett flertal undersökningar, få samma resultat (Ejlertsson, 2014, s. 107). För 

öka reliabiliteten har vi medvetet valt att använda oss av enkla ord i enkäten. Vi försökte även, 

i så hög grad som möjligt, att undvika negationer i enkätens frågor för att samtliga pedagoger 

skulle uppfatta enkätfrågorna på samma sätt. Genom att utforma frågorna på detta sätt minskas 

missuppfattningar från pedagogen, vilket stärker studiens reliabilitet (Trost, 2012, s. 63). Fem 

frågor i enkäten var utformade med påståenden där pedagogen fick ta ställning och fylla i vilken 

grad påståendet stämmer. Frågorna utformades på detta sätt för att göra det enklare för den som 

svarar (Kylén, 2004, s. 86-87). Trost (2012, s. 71) beskriver att utformningen av denna typ av 

fråga bör fördelas in med mycket mellanrum. Om enkäten är för kompakt kan det resultera i att 

pedagogerna tröttas ut och svarar slarvigt. Påståendena i denna enkät har därför delats in i 

mindre kategorier med olika teman för att pedagogerna enklare ska kunna orientera sig i 

enkäten. Detta hjälper även pedagogen att svara tillförlitligt vilket ökar både reliabiliteten och 

validiteten i studien (ibid., s 71). 
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6.4 Urval 

Studien genomfördes på 50 utbildade pedagoger inom årskurserna f-3, där samtliga pedagoger 

har lärarlegitimation med en varierad erfarenhet inom yrket. Istället för att ha personliga 

möten med de deltagande pedagogerna har vi valt att genomföra enkäter via datorn. 

Pedagogerna har, via en länk på en Facebooksida, besvarat 13 noga utformade frågor. Denna 

Facebooksida, vid namn “Årskurs F-3 Tips och idéer”, inriktar sig till yrkesverksamma 

pedagoger och studenter inom årskurserna f-3. För att denna Facebookgrupp ska hålla en god 

kvalité granskas varje medlem noggrant och medlemmen måste redogöra för sin koppling till 

läraryrket innan insläpp. Då det är ett aktivt val att bli medlem i denna grupp kan det tolkas 

som att pedagogerna har ett genuint intresse för läraryrket. Eftersom denna studie endast 

undersöker pedagogers uppfattning och val har vi valt att endast fråga utbildade pedagoger 

inom Facebookgruppen och inte studenter. Vi var medvetna om att det fanns svårigheter med 

att undersökningen utfördes i denna Facebookgrupp och att det kunde styra studiens resultat. 

Vid utskick av enkäten fick pedagogerna information om vad enkäten handlade om. Att ge 

information om enkätens innehåll skulle dock kunna bidra till att de pedagoger som tycker om 

grupparbete väljer att svara på enkäten och de som inte tycker om grupparbete väljer att avstå. 

Med detta i åtanke valde vi ändå att informera pedagogerna om ämnet, då vi ansåg att 

information om enkätens ämne skulle väcka pedagogernas intresse samt bidra till större 

svarsfrekvens.  

 

6.5 Databearbetning och dataanalys 

För att redovisa studiens data i resultatavsnittet har en tematisk disposition använts, vilket är en 

typ av en systematisk analyserande disposition, för att göra studien mer välorganiserad och 

lättläst för läsaren. Tematisk disposition innebär att studiens resultat delas in i olika teman 

(Hagevi & Viscovi, 2016, s.191) i detta fall i dess frågeställningar. Då studien har tre 

frågeställningar har resultatet redovisats i tre delar.  

 

När pedagogerna svarade på studiens enkät samlades data in automatiskt via programmet 

Survio. Därefter sammanställdes studiens resultat manuellt där data redovisades i tabeller som 

gjordes i programmet Microsoft Word. Inget statistikprogram har använts då ingen avancerad 

statistiskanalys har gjorts. Den data som presenteras är av beskrivande karaktär och analysen 

sker på teoretisk nivå. I tabellerna redovisades antal pedagoger samt procentandel och data 
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har sedan analyserats teoretiskt. Tabellerna utformades från de frågor som enkäten utgick 

ifrån. Det gjordes inte tabeller på frågorna “Har du lärarlegitimation?”, “Hur många år har du 

arbetat som lärare?”, “Varför har du denna uppfattning?” och “Övriga kommentarer”, då detta 

istället redovisades i textform. Vid sammanställningen av enkätsvaren har svarsalternativen 

stämmer mycket bra och stämmer bra lagts ihop och benämns i fortsättningen som positiv 

uppfattning. Likaså har svarsalternativen stämmer mindre bra och stämmer inte alls lagts ihop 

och benämns i fortsättningen som negativ uppfattning. Vi förde samman två svarsalternativ 

till en gemensam kategori, för att lättare se skillnad på resultaten. Nästa steg för att analysera 

enkätens data var att ta reda på hur stor andel av pedagogerna som hade en positiv respektive 

negativ uppfattning av grupparbete som arbetsmetod. Som en följdfråga till detta fick 

pedagogerna svara på en öppen fråga angående varför de har den uppfattning de har. Frågan 

har sedan sammanställts till en gemensam text med exempel från pedagogerna. Pedagogernas 

svar kategoriserades utifrån vad de skrev som orsak till deras uppfattning. Deras svar delades 

upp och skapade tre olika kategorier. En övrig kategori skapades även med de svar som var 

spridda. Dessa var så pass få att de räknades bort då de inte hade en avgörande påverkan i 

studien. Enkätens fem sista frågor, som svarade mot studiens tredje frågeställning var 

kategoriserade utifrån ramfaktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning samt tid. 

Efter sammanställningen av studiens data skapades och presenterades även kategorin 

gruppstorlek då flera av enkätens frågor innefattade detta. Tanken från början var då att 

sammanställa resultatet från dessa fem frågor i två olika tabeller, där de pedagogerna med 

positiv uppfattning och de pedagogerna med negativ uppfattning skulle delas upp i varsin 

tabell. För att jämföra sambandet mellan pedagogernas uppfattning av grupparbete med dessa 

kategorier och för att få fram ett resultat kring faktorernas påverkan på pedagogernas 

uppfattning. Då svarsfrekvensen var så pass låg från de pedagoger med negativ uppfattning 

valdes detta tillvägagångssätt bort då det gjorde en så pass liten skillnad i resultatet att de inte 

var jämförbara. Dessa frågor jämfördes då istället utifrån pedagogernas positiva uppfattning.  

 

6.6 Diskussion och reflektion över metoden 

Det finns flera möjligheter med att använda webbenkät som metod. En av dessa är att den enkelt 

kan nås via datorn hemma, vilket gör att pedagogerna i lugn och ro kan svara på frågorna. En 

annan möjlighet är att undersökningen kan göras på en större geografisk yta och på ett större 

urval i relation till tid. Webbaserad enkät har därmed valts som metod då vi ansåg att det låg 

inom tidsramen för denna studie. Det finns dock även några svårigheter med att utföra en 
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enkätundersökning. En av dessa är att de deltagande personerna inte kan ställa frågor för att 

komplettera sina svar. Frågor kan alltid missuppfattas och svar på en missuppfattad fråga går 

inte att rätta till. Enkätundersökningar ger heller inte möjligheten till den undersökande att ställa 

följdfrågor, vilket skulle tillföra en fördjupning. Detta har tagits i beaktning vid genomförande 

av enkäten och två öppna följdfrågor har skapats för att ge pedagogerna möjligheten att fördjupa 

sina svar. Det är också viktigt att frågorna är noga genomtänkta innan en undersökning startar 

och en enkät skickas ut. (Ejlertsson, 2014, s. 12-13) 

 

Vi var medvetna om att enkätundersökning som insamlingsmetod kan bidra till en låg 

svarsfrekvens. Vi fick dock in 50 svar vilket vi ansåg som tillräckligt inom ramen för detta 

arbete. Det fanns så klart en önskan om att få in fler svar då detta hade ökat tillförlitligheten i 

resultatet samt skapat ett bredare perspektiv. Den data som samlades in var enkel att 

sammanställa då enkäten var utformad utifrån studiens frågeställningar. En svårighet som vi 

dock stötte på var sammanställningen av de öppna frågorna då det var tidskrävande, precis som 

Trost (2012, s. 72) varnar för.  

 

6.7 Etiska aspekter 

I början av enkäten informerades pedagogerna via ett följebrev. I ett följebrev finns det fyra 

huvudkrav som bör finnas med; informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet innefattar att pedagogerna blir informerade om 

studiens syfte, så att de får en bild av vad enkätundersökningen handlar om. I brevet ska det 

framgå att personen deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst under 

undersökningen, vilket innefattar samtyckeskravet. Pedagogernas svar är även anonyma och 

deras uppgifter används endast till forskningsändamål. Detta innefattar både 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det ska också framgå varför personen är utvald 

samt vilka andra personer som är utvalda. Till sist ska det även finnas kontaktuppgifter dit de 

deltagande personerna kan höra av sig vid eventuella frågor (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-15, 

Ejlertsson, 2014, s. 112-114). Dessa fyra huvudkrav har tagits i beaktning vid skapandet av 

enkäten samt följebrevet. 

 

6.8 Arbetsfördelning  

Denna studie har vi, till största del, valt att skriva tillsammans. Vi har båda läst all litteratur, 

diskuterat samt kommit fram till beslut gemensamt. I studiens analys har Isabelle varit 
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huvudförfattare till Pedagogernas uppfattning om grupparbete som arbetsmetod i skolan samt 

underrubrikerna Gruppstorlek och Lokaler. I studiens analys har Josefin varit huvudförfattare 

till I vilken grad och när pedagogerna bedriver grupparbete i skolan samt underrubrikerna 

Lärarens roll, Bedömning och Tid. Texterna har däremot bearbetats tillsammans. Vi har valt 

att skriva i stort sett hela arbetet tillsammans för att dra nytta av varandras kunskaper och 

hjälpa varandra vidare i analys och diskussion, för att lära oss så mycket som möjligt. Det 

gemensamma arbetssättet har gett oss såväl kontroll över arbetet som ökad kunskap för 

ämnet.  
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7. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat av vår enkätundersökning baserad på svar av 50 

pedagoger. Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattning om och användning 

av grupparbete som arbetsmetod samt hur ramfaktorerna kan påverka dessa.  

 

7.1 Frågeställning 1: Vilken uppfattning har de medverkande pedagogerna om 

grupparbete som arbetsmetod i skolan? 
 

Tabell 1. Pedagogernas uppfattning om grupparbete som arbetsform.  

 
  

Tabell 1 visar pedagogers uppfattning av grupparbete. Resultatet visar att 94 % av pedagogerna 

har en uppfattning av grupparbete som något bra medan 4 % har en uppfattning av grupparbete 

som något dåligt. 2 % av pedagogerna har ingen åsikt i frågan. 

 

Som en följdfråga fick pedagogerna motivera varför de har denna uppfattning. Några pedagoger 

ansåg att deras positiva uppfattning om grupparbete handlar om att det är en arbetsform som 

gör att eleverna får möjligheter att ta del av varandras kunskaper och ambitioner, lär sig att 

samarbeta med varandra och skapa bättre relationer mellan eleverna. Nedan presenteras två 

exempel på motivering från pedagogerna:  

 

“Eleverna får möjlighet att lära tillsammans och av varandra, ta del av andras tankar och 

tankesätt. Eleverna får upp ögonen för fler sätt att tänka.” 

  

“Tränar kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga. Det man inte klarar själv kan man 

tillsammans.” 

 

Några andra pedagoger ansåg att deras positiva uppfattning om grupparbete som arbetsmetod 

handlar om att pedagogerna använder grupparbete som en bedömningsform för att se vissa 

kunskaper hos eleven och att det stärker elevernas lärande men att det dock är svårt att gå runt 
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och bedöma varje elev enskilt. Nedan presenteras två exempel på motiveringar från 

pedagogerna:  

 

“Alla elever får inte möjlighet att visa vad de kan, om man inte observerar en grupp hela tiden 

är det omöjligt att bedöma varje individuell elev.” 

 

“Jag använder mig ibland av grupparbete då jag egentligen är ute efter att titta på 

kommunikation och resonemang.” 

 

Några andra pedagoger ansåg att deras positiva uppfattning om grupparbete som arbetsmetod 

handlar om att det är viktigt att läraren berättar hur grupparbete kommer att gå till innan arbetets 

start och man som pedagog inte kan släppa eleverna helt fria vid grupparbete. Nedan presenteras 

två exempel på motiveringar från pedagogerna:  

 

“Jag tycker den är bra när man väl har lärt eleverna vad som gäller vid ett grupparbete. Annars 

går det inte bra och det blir stökigt.” 

 

“Med tydlig vägledning, strukturer och uttalade roller bidrar alla till varandras lärande. Man 

kan inte släppa loss dem hur som helst för då jobbar de starkaste medan övriga slappar eller 

stör.” 

 

7.2 Frågeställning 2: I vilken utsträckning och hur bedriver de medverkande 

pedagogerna grupparbeten i skolan? 
 

Tabell 2. Frekvens av pedagogerna användning utav grupparbete i sin undervisning.  

 
 

Tabell 2 visar hur ofta pedagogerna använder sig utav grupparbete i sin undervisning. Resultatet 

visar att 58 % använder grupparbete flera gånger per vecka, 18 % använder grupparbete en gång 

per vecka och 24 % av pedagogerna använder grupparbete mer sällan än en gång per vecka. 
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Tabell 3. Ämnen i vilka pedagogerna använder sig utav grupparbete.  

 
 

Tabell 3 visar inom vilka ämnen pedagogerna använder sig utav grupparbete. Resultatet visar 

att pedagogerna använder sig utav grupparbete som mest inom ämnena svenska, matematik, 

SO och NO. Pedagogerna använder grupparbete som arbetsmetod minst inom bild och övriga 

ämnen.  

 

7.3 Frågeställning 3: Hur påverkar ramfaktorerna: gruppstorlek, lokaler, 

personal, bedömning samt tid de medverkande pedagogernas uppfattningar samt 

val kring grupparbete som arbetsmetod? 
 

Tabell 4. Gruppstorlekens betydelse för grupparbete.    

 
 

Tabell 4 visar pedagogernas uppfattning om gruppstorlekens påverkan på grupparbete. 

Resultatet visar att 88 % av pedagogerna anser att grupparbete leder till att eleverna lär sig 

samarbeta medan 12 % anser att eleverna inte gör det. 94 % av pedagogerna menar att 

grupparbete stärker klassens sammanhållning och 6 % menar inte det. Resultatet visar även att 

50 % av pedagogerna anser att alla elever inte deltar aktivt vid grupparbete, de resterande 50 % 

håller inte med om detta. 28 % av pedagogerna anser att en stor klass gör det svårt för dem att 

arbeta med grupparbete, 60 % anser inte det och 12 % av pedagogerna har inte någon åsikt i 

frågan. 42 % av pedagogerna anser att grupparbete skapar ett rörigt klassrumsklimat, 54 % 

anser inte det och 4 % har ingen åsikt i frågan. 66 % av pedagogerna anser att eleverna lär sig 

bättre vid grupparbete, 14 % anser inte det och 20 % har ingen åsikt i frågan. 94 % av 
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pedagogerna anser att eleverna får ta del av varandras kunskaper, 4 % anser inte det och 2 % 

har ingen åsikt i frågan.  

 

Tabell 5. Rummets inverkan på grupparbete.   

 
 

Tabell 5 visar pedagogernas uppfattning om rummets påverkan på grupparbete. Resultatet visar 

att 66 % av pedagogerna menar att deras klassrum har goda förutsättningar för att arbeta i grupp, 

32 % av dem anser att de inte har det och 2 % av dem har ingen åsikt i frågan. I påståendet om 

att pedagogerna har tillgång till grupprum vid grupparbete anser 60 % av pedagogerna att det 

stämmer medan 40 % anser att det inte stämmer. 48 % av pedagogerna anser att skolans lokaler 

gör det enkelt för dem att använda grupparbete medan 52 % inte anser det.   

 

Tabell 6. Lärarens roll vid grupparbete.  

 
 

Tabell 6 visar pedagogernas uppfattning om lärarens roll vid grupparbete. 94 % av pedagogerna 

anser att de har tillräckliga kunskaper om grupparbete för att använda det som arbetsmetod 

medan 6 % anser att de inte har det. I påståendet som handlar om att pedagogen stöttar eleverna 

i grupprocessen anser 100 % av pedagogerna att de gör det. 100 % av pedagogerna anser även 

att lärarens utformning av gruppuppgiften är viktig för elevernas lärande. 98 % av pedagogerna 

delar in eleverna själva vid grupparbete medan 2 % inte gör det. 10 % av pedagogerna menar 

att deras arbetsplats erbjudit dem kurser i grupparbete som arbetsmetod, 82 % av pedagogerna 

menar att deras arbetsplats inte gjort detta och 8 % av pedagogerna har ingen åsikt i frågan.  
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Tabell 7. Bedömning vid grupparbete och dess inverkan på elevernas lärande. 

 
 

Tabell 7 visar pedagogernas uppfattning om elevernas lärande vid grupparbete. Resultatet visar 

att 86 % av pedagogerna anser att eleverna får ta del av varandras ambitioner vid grupparbete, 

8 % anser inte det och 6 % av pedagogerna har ingen åsikt i denna fråga. 58 % av pedagogerna 

anser att det är enkelt att bedöma elevernas kunskaper vid grupparbete medan 42 % anser att 

det inte är det. 80 % av pedagogerna berättar för eleverna hur de kommer att bli bedömda innan 

arbetets start, 16 % menar att det inte gör det och 4 % har ingen åsikt i denna fråga. I påståendet 

som handlar om att grupparbete gör eleverna mer medvetna om sitt eget lärande anser 68 % av 

pedagogerna att det stämmer, 18 % anser att det inte gör det och 14 % av pedagogerna har ingen 

åsikt i denna fråga.  

 

Tabell 8. Tidens påverkan på grupparbete.  

 
 

Tabell 8 visar pedagogernas uppfattning om tidens påverkan på grupparbete. Resultatet visar 

att 6 % anser att de väljer bort grupparbete som arbetsmetod då eleverna lär sig olika snabbt, 

92 % väljer inte bort grupparbete på grund av detta och 2 % har ingen åsikt i frågan. 14 % väljer 

bort grupparbete som arbetsmetod då grupparbete kräver mycket tid som pedagog medan 86 % 

inte gör det. I påståendet som handlar om att pedagogen väljer bort grupparbete som 

arbetsmetod då det inte finns tillräckligt med tid till gruppuppgiften för att ett lärande ska kunna 

ske anser 16 % att det stämmer, 80 % anser att det inte stämmer och 4 % av pedagogerna har 

ingen åsikt kring detta.  

 

 



 30 

8. Analys 
 

I detta avsnitt presenteras studiens analys med utgångspunkt i ramfaktorteorin och den 

utvidgade didaktiska triangeln. Pedagogernas svar har sammanfattats och analyserats och 

svarar mot studiens samtliga frågeställningar.  

 

8.1 Pedagogernas uppfattning om grupparbete som arbetsmetod i skolan 

Samtliga medverkande pedagoger, utom två, visade sig ha en positiv uppfattning av 

grupparbete som arbetsmetod i skolan. Klassrums- och undervisningsmiljö har en påverkan på 

undervisningen (Wahlström, 2016, s. 146). Läraren är en del av undervisningen så utifrån om 

läraren har en positiv eller en negativ uppfattning till grupparbete kan arbetsformen och dess 

användning påverkas. Det skulle därmed kunna tolkas som att utifrån att de har en positiv 

uppfattning, används grupparbete aktivt.  

 

Pedagogernas motivering till varför de har en positiv uppfattning var blandad. Några pedagoger 

betonade betydelsen som läraren har vid grupparbete och att läraren måste förbereda eleven 

innan arbetets gång för att det ska fungera på ett gynnsamt sätt. Detta sätt att tänka går i linje 

med det Lindström och Pennlert (2016, s. 49) säger om att läraren har en betydelsefull roll i 

skolans undervisning som kompetent lärare. Likaså som i den utvidgade didaktiska triangeln 

som belyser olika faktorer som påverkar undervisningen, där läraren skulle kunna tolkas som 

en av dessa (Wahlström, 2016, s. 146).  

 

Några andra pedagogers motivering i denna fråga hade med bedömning att göra. De ansåg att 

grupparbete är en arbetsmetod som gör det möjligt för läraren att se vissa förmågor hos eleven, 

bland annat samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Utifrån detta kan tolkas att 

bedömning, likt Lindström och Pennlert (2016, s. 49-51) hävdar, får en styrande funktion, då 

lärarna använder arbetsmetod för att de anser att det är en bra arbetsmetod för bedömning.  

 

Ytterligare några pedagogers motivering till varför de har en positiv uppfattning handlade om 

att de ansåg att arbetsmetoden tränar eleverna i samarbets- och kommunikationsförmåga samt 

att eleverna lär sig av varandra. Lindström och Pennlert (ibid., s. 49) menar att gruppstorlek 

påverkar lärarens undervisningsform, vilket även pedagogernas motivering visar.  
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Sammanfattningsvis visar resultat att det finns en koppling mellan pedagogernas svar och 

ramfaktorerna lärarens roll, bedömning och gruppstorlek. Lundgren (1994, s. 5; Lundgren, 

1999, s. 32) och Persson (2014, s. 397) menar att dessa faktorer kan skapa både begränsningar 

och möjligheter på lärarens handlingsfrihet och i undervisningen. Dessa faktorer kan både ha 

en positiv och negativ påverkan på undervisningen vilket i sin tur kan påverka pedagogernas 

uppfattningar (Wahlström, 2016, s. 146). Då pedagogernas uppfattning av arbetsmetoden är 

positiv kan man tolka det som att dessa ramfaktorer inte påverkar deras uppfattning negativt 

och heller inte ser dessa som en begränsning.  

 

8.2 I vilken grad och hur pedagogerna bedriver grupparbete i skolan 

Genom att undersöka i vilken utsträckning och när de medverkande pedagogerna bedriver 

grupparbete i skolan har studien kommit fram till att fler än hälften av pedagogerna använder 

grupparbete i sin undervisning flera gånger i veckan. Då det endast var 24 % som använder 

grupparbete mer sällan än en gång i veckan kan man säga att majoriteten av pedagogerna 

använder metoden ofta. Den klassrums- och undervisningsmiljö som finns i skolan har en 

påverkan på undervisningen (Wahlström, 2016, s. 146) och då läraren är en del av detta, skulle 

deras positiva uppfattning kunna vara en bidragande faktor till deras frekventa användning av 

arbetsmetoden. Resultatet visar även att arbetsmetoden förekommer i samtliga skolämnen men 

att den används mer frekvent inom skolämnena svenska, matematik, SO och NO. Olika faktorer 

skapar möjligheter och begränsningar i en pedagogisk organisation, vilket i sin tur leder till 

olika resultat (Lundgren, 1994, s. 5; Lundgren, 1999, s. 32). Vad skolan är beror delvis på olika 

ramfaktorer såsom tid, resurser och lärarkompetens (Persson, 2014, s. 39). Detta skulle kunna 

tolkas som att det är lättare för pedagogerna att använda grupparbete inom de ovan nämnda 

ämnena. Det skulle kunna handla om att mer tid läggs på dessa ämnen, att pedagogerna känner 

sig mer säkra och har bättre ämneskunskaper inom dessa områden eller att det finns mer resurser 

inom dessa ämnen, exempelvis material som underlättar ett arbete i grupp. Utifrån detta, som 

går i linje med ramfaktorteorin och den utvidgade didaktiska triangeln (Pennlert & Lindström, 

2016, s. 48-51; Wahlström, 2015, s. 26-27; Wahlström, 2016, s. 146; Persson, 2014, s. 397; 

Lundgren, 1994, s. 5 & Lundgren, 1999, s. 32), skulle det kunna tolkas som att dessa faktorer 

har en påverkan på när och i vilken grad pedagogerna använder grupparbete i sin undervisning.  
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8.3 Hur ramfaktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning samt tid 

påverkar pedagogernas uppfattningar samt val kring grupparbete som 

arbetsmetod 
 

8.3.1 Gruppstorlek 

Resultatet visar att en övervägande majoritet av pedagogerna anser att grupparbete leder till att 

eleverna lär sig att samarbeta samt stärker klassens sammanhållning. Sett utifrån den utvidgade 

didaktiska triangeln (Wahlström, 2016, s. 146) kan grupparbete ha en positiv påverkan på 

undervisningen och klassrumsmiljön då både samarbetet och sammanhållningen i klassen 

stärks, vilket skulle kunna vara anledningen till pedagogernas positiva svar kring detta. I 

påståendet om att alla elever inte deltar aktivt vid grupparbete anser hälften av pedagogerna att 

detta stämmer och den andra hälften att det inte stämmer. Som tidigare nämnts har 

klassrumsmiljön en påverkan på undervisningen (ibid., s. 146) och om då hälften av 

pedagogerna anser att eleverna inte deltar aktivt kan man ställa sig frågan vad dessa elever gör 

i stället. Kan detta påverka klassrumsmiljön negativt? Nästan hälften av pedagogerna anser 

även att grupparbete skapar ett rörigt klassrumsklimat. Det skulle kunna finnas en koppling 

mellan dessa påståenden utifrån den utvidgade didaktiska triangeln (ibid., s. 146). Mer än 

hälften av pedagogerna anser inte att en stor klass gör det svårt för dem att arbeta med 

grupparbete. Trots en stor klass väljer ändå pedagogerna att använda sig utav grupparbete, 

vilket innebär att en stor klass inte har en negativ påverkan på pedagogernas val av att använda 

grupparbete i skolan (ibid., s. 146). Lindström & Pennlert (2016, s. 49) menar att gruppstorlek 

har en påverkan på elevernas lärande. Pedagogerna i denna studie anser att eleverna får ta del 

av varandras kunskaper vid grupparbete. Däremot anser inte alla pedagoger att eleverna lär sig 

bättre vid grupparbete. En stor andel av pedagogerna har heller ingen åsikt i denna fråga, vilket 

kan tolkas som att de inte kan veta om eleverna lär sig bättre eller inte. Trots att pedagogerna 

anser att alla elever inte deltar aktivt och att det kan skapas ett rörigt klassrumsklimat har de 

ändå en positiv uppfattning om grupparbete som arbetsmetod. Detta skulle kunna tolkas som 

att ramfaktorn gruppstorlek inte har en negativ påverkan på deras uppfattning och val.  

 

8.3.2 Lokaler 

Resultatet visar att en majoritet av pedagogerna anser att deras klassrum har goda 

förutsättningar för att arbeta i grupp men det finns fortfarande en del som menar att de inte har 
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det. Detta skulle kunna innebära att lokaler, utifrån detta påstående, kan vara en faktor som 

påverkar pedagogens positiva uppfattning och val av grupparbete (Wahlström, 2016, s. 146; 

Lindström & Pennlert, 2016, s. 49). Ungefär hälften av pedagogerna anser också att skolans 

lokaler gör det enkelt för dem att använda grupparbete medan den andra hälften anser att 

skolans lokaler gör det svårt för dem. Ungefär hälften menar också att de har tillgång till 

grupprum och hälften menar att de inte har det. Resultatet visar att de flesta av pedagogerna har 

en positiv uppfattning av grupparbete samt använder det i sin undervisning, trots de olika 

förutsättningar kring lokaler som deras skola kan erbjuda. Resultatet visar inte tydligt om 

lokaler har en positiv eller negativ påverkan på pedagogernas uppfattning av grupparbete som 

arbetsmetod i skolan, då pedagogernas svar är väldigt olika.  

 

8.3.3 Lärarens roll 

Resultatet visar att nästan alla pedagoger anser att lärarens roll är viktig vid grupparbete. Nästan 

alla pedagoger anser att de har tillräckliga kunskaper om grupparbete för att använda det som 

arbetsmetod och fler än hälften av dem använder också grupparbete flera gånger i veckan. Vid 

grupparbete delar nästan alla pedagogerna in grupperna själva och de delar in grupperna på ett 

genomtänkt sätt. Samtliga pedagoger stöttar även eleverna i grupprocessen. Alla pedagoger 

anser även att utformningen av gruppuppgiften är viktig för elevernas lärande. I enlighet med 

Lindström och Pennlert (2016, s. 49) kan vi konstatera att lärarens roll är en viktig förutsättning 

för att skolan ska hålla god kvalitet. I resultatet kan vi även se att 41 av 50 pedagoger inte har 

blivit erbjudna någon utbildning i grupparbete av sin arbetsgivare. Detta är dock inte någonting 

som påverkat pedagogernas uppfattningar kring grupparbete. Då undervisningsmiljön har en 

påverkan på undervisningen och pedagogen är en del av undervisningsmiljön bidrar 

pedagogernas positiva uppfattning av grupparbete till valet av att använda grupparbete i skolan 

(Wahlström, 2016, s. 146). Detta innebär att lärarens roll har, i detta fall, en positiv inverkan på 

pedagogernas uppfattning och val av grupparbete som metod i skolan.  

 

8.3.4 Bedömning 

Resultatet visar att pedagogerna berättar för eleverna innan arbetets start hur de kommer att bli 

bedömda. Det är också en del av pedagogerna som anser att det är svårt att bedöma elevernas 

kunskaper. Den övervägande andelen av pedagogerna anser dock att det är enkelt att bedöma 

elevernas kunskaper vid grupparbete och detta skulle kunna vara en bidragande faktor till varför 

de har en positiv uppfattning om grupparbete. Resultatet skulle kunna tolkas, utifrån 
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ramfaktorteorin och den utvidgade didaktiska triangeln, som att bedömning har en positiv 

inverkan på pedagogernas uppfattning och val av grupparbete som arbetsmetod (Lindström & 

Pennlert, 2016, s. 49-51). Majoriteten av pedagogerna anser att grupparbete gör eleverna mer 

medvetna om sitt eget lärande och kan vara en faktor som påverkar pedagogens val av 

grupparbete (Wahlström, 2016, s. 146), dock är det en del av pedagogerna som inte har någon 

åsikt i frågan, vilket skulle kunna tolkas som att de inte vet om eleverna blir mer medvetna om 

sitt eget lärande eller inte.  

 

8.3.5 Tid 

Resultatet visar att en liten del av pedagogerna väljer bort grupparbete som arbetsmetod då 

eleverna lär sig olika snabbt, men majoriteten av pedagogerna gör inte det. Resultatet visar även 

att en liten del av pedagogerna väljer bort grupparbete som arbetsmetod då det kräver mycket 

tid som pedagog, men majoriteten väljer inte bort grupparbete på grund av detta. Majoriteten 

av pedagogerna väljer heller inte bort grupparbete på grund av att det inte finns tillräckligt med 

tid till gruppuppgiften för att ett lärande ska kunna ske. Lindström och Pennlert (2016, s. 48) 

menar att det är en utmaning att fördela tiden i skolan. Resultatet i denna studie kan tolkas som 

att tid inte har en negativ påverkan på pedagogernas uppfattning och val av grupparbete som 

arbetsmetod, eftersom läraren inte väljer bort detta i sin undervisning och inte ser det som en 

begränsning (Lindström & Pennlert, 2016, s. 48; Wahlström, 2016, s. 146).   
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9. Diskussion 
 

I detta avsnitt presenteras en diskussion som tar sin utgångspunkt i studiens resultat och analys. 

Diskussionen förs i förhållande till tidigare forskning och har sammanställts utifrån studiens 

frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattning om och användning av 

grupparbete som arbetsmetod i grundskolans tidigare år. Studien hade även som syfte att bidra 

med kunskap om hur olika faktorer kan påverka dessa uppfattningar och val. Syftet uppfylldes 

genom att resultatet visade att pedagogerna hade en positiv uppfattning av grupparbete som 

arbetsmetod. Grupparbete används någorlunda frekvent i undervisningen och används inom 

samtliga ämnen, men som mest inom ämnena svenska, matematik, SO och NO. Analysen visar 

att faktorer som tid, resurser och lärarkompetens skulle kunna påverka undervisningen. Denna 

studies resultat går i linje med det Forslund Frykedal och Hammar Chiriac visar i sin studie (se 

2014, s. 231-232). Det finns en koppling mellan lärarens positiva uppfattning av grupparbete 

där lärarens kompetens bidrar till viljan att använda grupparbete i skolan (ibid., s. 231-232). 

Pedagogerna har någorlunda likvärdiga uppfattningar om grupparbete som arbetsmetod utifrån 

ramfaktorerna gruppstorlek, lärarens roll, bedömning och tid, däremot har pedagogerna olika 

uppfattningar kring ramfaktorn lokaler.  

 

Ramfaktorn gruppstorlek, trots skilda uppfattningar kring yttre faktorer, påverkar pedagogernas 

uppfattning till och val av grupparbete positivt. I tidigare forskning nämns begreppet social 

loafing, som handlar om att alla elever inte deltar aktivt vid grupparbete (Ennen, Stark & 

Lassiter, 2015, s. 631). Forskning belyser även vikten av elevernas deltagande och fokus på 

uppgiften för ett gynnsamt grupparbete (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 353). I 

resultatet framkom det att ungefär hälften av de medverkande pedagogerna upplever att alla 

elever inte deltar aktivt vid grupparbete i skolan. Trots detta visar resultatet att pedagogerna 

ändå använder grupparbete i sin undervisning. Lindström & Pennlert (2016, s. 49) menar att 

gruppstorlek har en påverkan på elevernas lärande. Pedagogerna i denna studie anser att 

eleverna får ta del av varandras kunskaper vid grupparbete men däremot anser inte alla 

pedagoger att eleverna lär sig bättre. Fastän pedagogerna menar att eleverna får ta del av 

varandras kunskaper kan man inte med säkerhet säga om eleverna faktiskt lär sig bättre. Om 

gruppen däremot känner tillit och förtroende till varandra är det mer sannolikt att det har en 

positiv effekt på elevernas lärande och resultat (Ennen, Stark och Lassiter, 2015, s. 629).  
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Analysen visar inte tydligt om lokaler är eller inte är en faktor som påverkar pedagogernas 

uppfattning och val av grupparbete positivt eller negativt, då svaren är väldigt spridda. 

Resultatet visar att en majoritet av de medverkande pedagogerna anser att deras klassrum har 

goda förutsättningar för att arbeta i grupp. Granström (2007, s. 109-111) belyser att relationen 

mellan människa och miljö är viktig och den fysiska arbetsmiljön bör uppmärksammas då 

forskning visar att klassrummets fysiska miljö har en påverkan på elevernas motivation, 

inspiration, interaktion och lärande. En miljö som skapar arbetsro är en viktig del vid 

grupparbete (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 351). Det är också viktigt hur ett klassrum 

är organiserat då det påverkar klassrummet som identitetsskapare för eleverna. Klassrummet 

har även en inverkan på elevernas lärande, utveckling och beteende (Granström, 2007, s. 109-

111). Dock visar resultatet att det inte finns en tydlig koppling mellan skolans lokaler, tillgång 

till grupprum och pedagogernas uppfattning men att pedagogerna fortfarande använder det flera 

gånger i veckan. Det är pedagogens ansvar att hantera olika pedagogiska situationer i skolan på 

bästa sätt (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014, s. 4; Fung, Hung & Lui, 2017, s. 1307) 

oavsett om skolan erbjuder rätt lokaler eller inte, vilket pedagogerna i denna studie verkar göra. 

Skolan har även som uppdrag att erbjuda eleverna olika lärandeformer (Skolverket, 2018, s. 7), 

vilket skulle kunna vara en orsak till pedagogernas användning av grupparbete och varierande 

svar gällande lokaler.  

 

Analysen visar att lärarens roll är en ramfaktor som påverkar pedagogernas uppfattning och val 

av grupparbete positivt. Gillies (Gillies & Boyle, 2010, s. 934) menar att otillräcklig kunskap 

om grupparbete som arbetsmetod kan vara en anledning till att den inte används i skolan. Nästan 

alla pedagoger i denna studie, oavsett bra eller dålig uppfattning, anser att de har tillräckliga 

kunskaper om grupparbete som arbetsmetod och använder det flera gånger i veckan. Det 

förutsätts att läraren har förmågan och kan hantera flera viktiga uppgifter, såsom 

klassrumsinteraktion och grupprocesser, vilket kan vara en förutsättning för att lärare ska vilja 

använda grupparbete i skolan (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014, s. 224, 231-232). 

Läraren har även en viktig roll i att sätta samman grupper på ett väl fungerande sätt och det bör 

det finnas en tanke bakom hur gruppen är sammansatt (Sjödin, 1991, s. 69; Forslund Frykedal, 

2008, s. 142). Tidigare forskning menar att lärare upplever att det är en svår uppgift att skapa 

välfungerande grupper (Forslund Frykedal, 2008, s. 142) samt att det är en viktig del i 

fungerandet vid ett grupparbete (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 351). I denna studie 

kan vi se att pedagogerna delar in grupperna själva och på ett genomtänkt sätt. Vi kan dock inte 
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se om pedagogerna anser om det är en enkel eller svår uppgift. Med kunskap kan pedagogerna 

organisera och strukturera grupparbete, vilket kan skapa förutsättningar för bättre 

klassrumsinteraktion (Golebamang, 2018, s. 1602; Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 360-

361). Ytterligare kunskap som läraren bör inneha är förmågan att se och reflektera över 

processer i grupparbetet samt stötta eleverna under arbetets gång (Hammar Chiriac & 

Granström, 2012, s. 358-359; Forslund Frykedal, 2008, s. 134). Resultatet i denna studie visar 

att samtliga pedagoger stöttar eleverna i grupprocessen, vilket visar på pedagogernas kunskap 

om denna viktiga aspekt. Lärarens roll och inställning är en av de viktigaste aspekterna för att 

ett grupparbete ska fungera på ett gynnsamt sätt. Det är betydelsefullt för eleverna att läraren 

finns som ett stöd under arbetets gång (Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 360-361), vilket 

pedagogerna i denna studie gör. Detta går i linje med ramfaktorteorin som säger att olika 

faktorer, i detta fall lärarens roll, har en styrande funktion på undervisningen (Persson, 2014, s. 

397).  

 

Ramfaktorn bedömning visade sig ha en positiv påverkan på pedagogernas uppfattning och val 

av grupparbete, då pedagogerna anser det enkelt att bedöma eleverna vid grupparbete. Tidigare 

studier kring bedömning visar dock att bedömning inte är en enkel uppgift för läraren vid 

gemensamma arbetsuppgifter och att det finns många svårigheter med detta (se Gillies & Boyle, 

2010, s. 938). Pedagogerna i denna studie anser att grupparbete stärker klassens 

sammanhållning och Ennen, Stark och Lassiter (2015, s. 629) menar att ett starkt förtroende 

och en tillit eleverna emellan har en positiv effekt på lärandet och höjer elevernas betyg. 

Studiens resultat visar även att en majoritet av pedagogerna berättar, innan arbetets start, hur 

eleverna kommer att bli bedömda, vilket Hammar Chiriac och Granström (2012, s. 360-361) 

menar är en viktig uppgift som läraren har innan ett arbete startar. Pedagogernas sätt att arbeta 

kring bedömning vid grupparbete kan bidra till en positiv uppfattning av bedömning, vilket i 

sin tur kan leda till en positiv uppfattning om grupparbete som arbetsmetod.  

 

Denna studie visar inte att ramfaktorn tid har en negativ påverkan på pedagogernas uppfattning 

och val av grupparbete som arbetsmetod, då de inte väljer bort arbetsmetoden på grund av tiden. 

Tid anses emellertid vara en viktig faktor för att ett grupparbete ska fungera på ett gynnsamt 

sätt (se Hammar Chiriac & Granström, 2012, s. 351). Att lära sig någonting tar tid och varje 

lärare behöver förhålla sig till den tid som skolan erbjuder. Läraren har inte bara 

undervisningstiden att ta hänsyn till i skolan utan även andra arbetsuppgifter att genomföra 
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(Lindström & Pennlert, 2016, s. 48). Detta leder tillbaka till lärarens roll och kompetens att få 

ihop tiden och kunna utforma väl fungerande grupparbeten.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att pedagogernas uppfattning och val av grupparbete 

är positiva. Det går inte att se tydligt om ramfaktorn lokaler har en positiv eller negativ påverkan 

på pedagogernas uppfattning och val av grupparbete eftersom pedagogernas åsikter var olika. 

Dock visar tidigare forskning att klassrummets fysiska miljö har en påverkan på elevernas 

lärande och motivation. Lärarens roll är en ramfaktor som påverkar pedagogernas uppfattning 

och val av grupparbete som arbetsmetod positivt. Läraren har en viktig roll i att sätta samman 

grupper och att det sker på ett väl genomtänkt sätt. Det är även viktigt att läraren klarar av att 

hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser, för att pedagogerna ska vilja använda 

grupparbete i skolan, vilket denna studie visar att pedagogerna vill. Tidigare forskning visar att 

otillräckliga kunskaper om grupparbete kan vara anledningen till att det inte används i skolan. 

Dock visar denna studie motsatsen, då pedagogerna anser att de har tillräckliga kunskaper om 

grupparbete och att de använder arbetsmetoden flera gånger i veckan. Ramfaktorn bedömning 

har en positiv påverkan på pedagogernas uppfattning och val av grupparbete. Pedagogerna 

anser att bedömning är enkelt för dem, men detta går inte i linje med tidigare forskning som 

säger att det är en svår uppgift. Pedagogerna väljer inte bort grupparbete som arbetsmetod på 

grund av ramfaktorn tid trots att tidigare forskning menar att det är en svår uppgift att fördela 

tiden i skolan.  

 

Vår studie visar att pedagogerna är positiva till grupparbete och har kunskap om arbetsmetoden, 

men tidigare forskning visar att användningen av grupparbete är låg och att okunskap om 

arbetsformen kan vara en orsak till att den inte används (Gillies & Boyle, 2010, s. 934). Studiens 

bakgrund tar även upp att grupparbete har fått ett dåligt rykte och att arbetsmetoden aldrig 

riktigt fått fotfäste i skolan (Granström, 2007, s. 22; Granström, 2003; Granström & Hammar 

Chiriac, 2011). Läroplanen belyser att olika arbetsformer ska erbjudas eleverna (Skolverket, 

2018, s. 12, 14), men inte i vilken utsträckning eller på vilket sätt. Ett förtydligande kring detta 

i läroplanen skulle kunna bidra till att pedagogerna får rätt verktyg för att kunna använda 

arbetsmetoden på ett gynnsamt sätt samt erbjuda eleverna en likvärdig undervisning, vilket i 

sin tur skulle kunna öka användningen av grupparbete i skolan.  
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10. Konklusion 
 

Pedagogernas uppfattning av grupparbete och dess användning verkar vara positiv. Det verkar 

även finnas en gemensam bild om relationen mellan dess uppfattning och ramfaktorerna 

(gruppstorlek, lärarens roll, bedömning och tid), annat än när det gäller lokaler. Den ramfaktorn 

hade motstridig inverkan på pedagogernas uppfattning av grupparbete. 

  

Läraren har en viktig roll och många betydelsefulla arbetsuppgifter att ta hänsyn till och i och 

med det är en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat grupparbete. Olika skolor skapar dock 

olika förutsättningar för att bedriva undervisning som främjar elevers lärande. Detta skapar, i 

sin tur, olika möjligheter och begränsningar till likvärdig undervisning. Lärarens roll blir 

därmed central för elevernas lärande, vilket går i linje med tidigare forskning. 

  

Tidigare forskning, gjorda på pedagoger verksamma i äldre årskurser, belyser att avsaknaden 

av kunskap om grupparbete gör att arbetsmetoden väljs bort. Utifrån denna studie konstaterar 

vi dock att pedagogerna anser sig har tillräckliga kunskaper för att arbeta med grupparbete. 

Vidare drar även vi slutsatsen att med kunskap kommer användning. Kunskap verkar 

kompensera för de olika förutsättningarna som skolorna erbjuder.  

  

Något som behöver undersökas vidare och mer omfattande är grupparbete som arbetsmetod 

inom de lägre åldrarna, i synnerhet skillnader och likheter i både pedagogers och elevers 

uppfattning av arbetsmetoden. 
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