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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka lärares inställning till grupparbete som arbetsform i un-
dervisningen i årskurs F-3 utifrån egna erfarenheter och uppfattningar. Studiens frågeställ-
ningar var att undersöka vilka positiva och negativa sidor av grupparbeten som lärarna upp-
levde, samt vilka sätt att strukturera undervisningen på som de såg som mest fördelaktiga för 
elevers lärande. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer och åtta lärare på sex 
grundskolor i Mellansverige intervjuades. Resultaten visade att lärarna såg att elevernas pre-
stationer höjs samt att fler elever kommer till tals som positiva effekter av grupparbete som 
arbetsform. Att arbetsformen ställer högre krav på lärare och att elevernas prestationer sänks 
upplevde lärarna som negativa sidor. Av resultaten framkom även att inställningen till gruppa-
rebeten varierade beroende på hur lärarna valde att strukturera grupparbeten i undervisningen. 
De flesta lärare såg en tydlig struktur gällande ansvarsfördelning som mest effektiv för elevers 
lärande.  
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Inledning 

Under vår skolgång har vi upplevt många grupparbeten i undervisningen. Många forskare 
menar att grupparbeten är en undervisningsform som kan bidra till ett ökat lärande jämfört 
med andra arbetsformer (se exempelvisHammar Chiriac, 2013). Vi har istället upplevt att 
grupparbeten inte alltid bidrar till bättre inlärning, utan vår upplevelse är istället att gruppar-
beten ibland leder till att vissa elever gör allt arbete, medan andra inte deltar. Arbetsformen 
har även för oss ofta framstått som ostrukturerad, att det ofta råder oklarheter i hur uppgiften 
ska utföras samt att vissa elever ibland tar över arbetet och inte låter andra delta.  

Grupparbeten i undervisningen förutsätter att eleverna interagerar med varandra. I enlighet 
med Vygotskijs (1981) sociokulturella perspektiv så är social interaktion det som leder till lä-
rande och utveckling hos människor. Vygotskij (1981, s. 23) menade att genom att det finns 
en skillnad i kunskap mellan vuxna och barn, så bidrar den sociala interaktionen dem emellan 
till att barnen utvecklas mot de vuxnas nivå. I skolans värld, och speciellt vid grupparbeten, så 
kan detta jämföras med kunskapsmässigt starkare och svagare elever. Utifrån Vygotskijs teori 
så skulle det vid grupparbeten därför krävas att en eller flera elever befinner sig på en högre 
nivå än de övriga, vilket då skulle leda till att eleverna hjälper varandra att utvecklas. Om den 
starkare eleven förväntas vägleda den svagare kan man dock undra vad den starkare eleven 
egentligen lär sig.  

För att ett grupparbete ska leda till lärande hos eleverna så behöver alltså läraren lägga stor 
vikt vid gruppsammansättningen av eleverna. Detta sätter höga krav på lärares yrkeskompe-
tens då arbetsformen kräver eftertanke vid förberedelser och organisering av undervisningen 
(Granström, 2003, s. 228). Läraren behöver även ta hänsyn till det sociala samspelet i gruppen 
och arbetsformen kräver därför kunskap om de grupprocesser som kan uppstå i ett klassrum 
(Hensvold, 2006, s. 54). Vid grupparbeten behöver  läraren även finnas med för att stötta ele-
verna i undervisningen, vilket kan vara en utmaning i stora elevgrupper.  Trots de positiva ef-
fekter som forskning visat att grupparbeten kan ge upphov till, så tror vi att de krav som 
grupparbeten ställer på läraren och de problem som kan uppstå vid arbetsformen är en orsak 
till att grupparbeten endast utgjorde 12 procent av undervisningstiden under 2000-talet (Gran-
ström, 2003, s. 229).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi båda kommit i kontakt med kooperativt lä-
rande. Kooperativt lärande är ett arbetssätt där olika metoder för att strukturera grupparbeten 
på används för att öka delaktigheten och lärandet i gruppen. Arbetssättet medför fasta struktu-
rer för hur uppgiften ska genomföras och bidrar till att varje elev fyller en funktion i gruppen. 
Vi tror att arbetssättet kan underlätta för lärare att skapa fungerande grupparbeten då de fasta 
strukturerna kan bidra till att minska de negativa effekter som vi själva har upplevt kan upp-

!7



stå. Utifrån vår undersökning har vi också kunnat bekräfta denna uppfattning hos verksamma 
lärare. Våra egna upplevelser kombinerat med vad vi har upplevt under vår verksamhetsför-
lagda utbildning har gjort att vi har valt att rikta intresset i vår undersökning mot lärares in-
ställning till grupparbeten utifrån egna erfarenheter och uppfattningar.  
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Bakgrund 

Lärarens kompetens och roll i undervisningen  
Synen på hur undervisningen i skolan ska utformas har varierat över tid. Under början av 
1900-talet betraktades läraren som den främsta kunskapskällan i klassrummet, och undervis-
ningen i skolan utformades efter en uppfattning om att läraren bar på kunskap som skulle 
överföras till eleverna. (Fohlin, Moerkerken, Westman, & Wilson, 2017, s. 17)  
Lärarens roll var alltså att förmedla kunskap, och eleverna förväntades lära sig genom att imi-
tera det läraren gjorde samt genom eget arbete. Flera inflytelserika pedagoger som föresprå-
kade en mer social syn på lärande kom dock att utmana detta synsätt (Fohlin et al.,  2017, s. 
17). Bland annat John Deweys och Lev Vygotskijs idéer fick stort genomslag (Säljö, 2017; 
Säljö, 2000). 

Undervisningen i skolan kunde tidigare således vara mer lärarcentrerad och innefatta låg elev-
aktivitet. I en sådan typ av undervisning är det vad läraren säger som är av störst värde medan 
elevernas ord inte får någon större betydelse förrän det som sägs bekräftas som kunskap av 
läraren. En lärarcentrerad undervisning medför även att eleverna inte förväntar sig att lära av 
varandra, utan snarare betraktas ha en hämmande inverkan på varandras lärande genom att ta 
uppmärksamhet från läraren (Fohlin, et al., 2017, s. 48).   

Dewey (2004) vände sig emot den lärarcentrerade katederundervisningen som beskrivs ovan, 
då den i hans ögon gjorde eleverna alltför passiva. Han var istället för en skola där eleverna 
gavs möjlighet att lära sig att tänka kritiskt och samtala på ett demokratiskt sätt (Fohlin et al., 
2017, s.18).   

Arbetsformer i undervisningen  
Resultat från omfattande studier har visat att grupparbeten i undervisningen, som tidigare 
nämnts inte var en lika vanligt förekommande arbetsform förr, om de utförs under särskilda 
former kan ha positiva effekter på elevers lärande och sociala förmåga (Granström, 2003; 
Hensvold, 2006; Hammar Chiriac, 2005). Trots att grupparbeten har visat sig kunna ha en tyd-
lig positiv inverkan både när det gäller lärande och social sammanhållning hos elever så har 
arbetsformen inte varit särskilt vanligt förekommande i Sverige (Granström, 2003). En anled-
ning till detta verkar vara att lärare oroar sig för de negativa gruppfenomen som kan uppstå i 
ett grupparbete (Granström, 2003).  

Helklassundervisning var länge den dominerande arbetsformen i skolan och därefter blev 
även individuellt arbete en viktig del av undervisningen (Granström, 2003, s. 224). I och med 
att den första läroplanen, Lgr 62, infördes kom direktiv för vilka arbetsformer som undervis-
ningen i skolan ska innefatta, däribland grupparbete. Förekomsten av grupparbeten i under-
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visningen har dock varierat sedan 1960-talet (Granström, 2003, s. 224, 235). Under 1960-talet 
användes ungefär 18 procent av lektionstiden till grupparbeten. Grupparbeten i undervisning-
en var vanligast under 1980-talet och utgjorde under perioden 24 procent av lektionstiden. I 
början av 1990-talet förekom grupparbete som arbetsform i ungefär 10 procent av lektionsti-
den, visar en studie från Skolverket 1994. På 2000-talet utgjorde grupparbete 12 procent av 
lektionerna som arbetsform. (Granström, 2003, s. 229)   

Läroplansöversikt och historiska perspektiv relaterat till grupparbete 
I läroplanerna från 1960-talet till och med 1990-talet betraktas grupparbete som en väsentlig 
del för att fostra eleverna utifrån ett demokratiskt perspektiv (Granström, 2003, s. 229). Under 
de senaste 50 åren har dock riktlinjerna för hur grupparbeten ska användas i klassrummet för-
ändrats. I och med att den första läroplanen, Lgr 62, infördes kom direktiv för vilka arbets-
former som undervisningen i skolan ska innefatta. Bland de olika arbetsformerna nämns bland 
annat grupparbete (Granström, 2003 s. 228). Lgr 62 beskriver grupparbete som ett arbetssätt 
där eleverna arbetar med hjälp av lärarens anvisningar, får arbeta i mindre, fritt kombinerade 
grupper med en gemensam uppgift. (Granström, 2003, s. 228) 

I läroplanen Lgr 69 beskrivs grupparbete som en viktig del av skolans verksamhet. Läropla-
nen utgjorde ett krav på att skolan skulle utveckla elevernas förmåga och strävan efter att 
uppnå gemensamma mål. Genom att sträva efter gemensamma mål fick eleverna öva på sam-
arbete, sammanhållning och att bidra till kunskap. (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 22)  

Läroplanen Lgr 80 medförde en annan form av målstyrning där byggandet av kunskap skulle 
skapas genom hur lektionerna och skolarbetena var organiserade (Hensvold, 2006, s. 26). Det 
medförde att lärarna fick större möjligheter att välja arbetssätt vilket skulle utgå från elever-
nas erfarenheter och engagemang för att fördjupa deras kunskaper. Vanliga arbetssätt blev te-
maarbeten och projektarbeten (Hensvold, 2006, s. 26). I Lgr 80 beskrivs det att ett av lärarnas 
mål var att organisera grupparbete och använda det i sin undervisning (Skolöverstyrelsen, 
1980, s. 61).  

I läroplanen Lpo 94 har eleverna mer ansvar för sitt lärande och skolan ska sträva efter att 
eleverna: “lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra.” (Skolverket, 1994, s. 9).  I Lpo 94 framställs det att skolan bör erbjuda eleverna till-
fällen med sociala sammanhang eftersom elevers kunskapsutveckling påverkas av hur skolans 
verksamhet är organiserad (Hensvold, 2006, s. 27).  

I läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 samt Lgr 80 benämns olika arbetsformer som undervisningen i 
skolan ska innefatta, däribland grupparbete (Forslund Frykedal, 2008 s. 7). Lpo 94 är den 
första läroplanen som inte benämner olika arbetsformer (Forslund Frykedal, 2008 s. 7). Vilka 
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arbetsformer undervisningen ska omfatta benämns inte heller i Lgr 11, däremot står det att 
“Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Skolverket, 2011, s. 9). Även om Lgr 11 
inte nämner något om grupparbete som arbetsform, så visar denna formulering att sociala 
förmågor och samarbete värdesätts i läroplanen.  

Grupparbete har sedan den första läroplanen Lgr 62 haft en betydande del i undervisningen 
eftersom den ska fostra eleverna efter ett demokratiskt perspektiv. Dock har tanken om grupp-
arbete förändras under årens gång. Skolan har haft ett krav på sig att utveckla elevernas för-
måga att öva på samarbete, tillföra kunskap och sträva efter gemensamma mål.  
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Tidigare forskning 

Lärares syn på grupparbete som arbetsform 
Granström (2003, s. 229) hävdar att grupparbeten har påtagliga effekter på elevers kunskaps-
inlärning och sociala förmåga. Lärare har dock varit skeptiska till grupparbete som pedago-
gisk arbetsform och har därför inte använt det särskilt mycket i undervisningen under 1990-
talet. En orsak är att eleverna i grupperna inte alltid samarbetar och det resulterar i att en eller 
två elever får göra allt jobb medan de andra åker snålskjuts (Granström, 2003, s. 230).  

En annan orsak är att undervisningen länge har dominerats av helklassundervisning vilket har 
gjort att läraren har haft största ansvaret för elevernas skolarbete. Det kan resultera i svårighe-
ter med grupparbete där eleverna får ansvara för att skolarbetet blir gjort utan att alltid förstå 
vad det är de ska göra (Granström, 2003, s. 233). Lärare vågar inte heller alltid använda andra 
undervisningsmetoder såsom grupparbete eftersom det kan uppkomma grupprocesser som de 
inte kan kontrollera (Granström, 2003, s. 233).  

Lärares syn på grupparbete som arbetsform 
Granström (2003, s. 229) hävdar att grupparbeten har påtagliga effekter på elevers kunskaps-
inlärning och sociala förmåga. Lärare har dock varit skeptiska till grupparbete som pedago-
gisk arbetsform och har därför inte använt det särskilt mycket i undervisningen under 1990-
talet. En orsak är att eleverna i grupperna inte alltid samarbetar och det resulterar i att en eller 
två elever får göra allt jobb medan de andra åker snålskjuts (Granström, 2003, s. 230). En an-
nan orsak är att undervisningen länge har dominerats av helklassundervisning vilket har gjort 
att läraren har haft största ansvaret för elevernas skolarbete. Det kan resultera i svårigheter 
med grupparbete där eleverna får ansvara för att skolarbetet blir gjort utan att alltid förstå vad 
det är de ska göra (Granström, 2003, s. 233). Lärare vågar inte alltid använda andra undervis-
ningsmetoder såsom grupparbete eftersom det kan uppkomma grupprocesser som de inte kan 
kontrollera (Granström, 2003, s. 233).  

Hammar Chiriac och Forslund Frykedal (2013, s. 139) hävdar att läraren har en stor roll i hur 
grupparbeten genomförs. Lärare ansvarar för förberedelser, organisering, genomförande och 
hur arbetet följs upp. Enligt lärare används grupparbete för att träna eleverna att tänka i nya 
banor, arbeta tillsammans samt kommunicera med varandra (Hammar Chiriac & Forslund 
Frykedal, 2013, s. 140). Många lärare anser att grupparbete inte är en lämplig metod för att 
lära eleverna någon ämneskunskap utan att de lär sig det bättre vid individuellt arbete. Lärare 
är dessutom tveksamma till att grupparbete kan användas för att både utveckla samarbetsför-
måga och tillägna sig ämneskunskap (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal, 2013, s. 140). 
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Lärares syn på grupparbete som arbetsform 
Granström (2003, s. 229) hävdar att grupparbeten har påtagliga effekter på elevers kunskaps-
inlärning och sociala förmåga. Lärare har dock varit skeptiska till grupparbete som pedago-
gisk arbetsform och har därför inte använt det särskilt mycket i undervisningen under 1990-
talet. En orsak är att eleverna i grupperna inte alltid samarbetar och det resulterar i att en eller 
två elever får göra allt jobb medan de andra åker snålskjuts (Granström, 2003, s. 230). En an-
nan orsak är att undervisningen länge har dominerats av helklassundervisning vilket har gjort 
att läraren har haft största ansvaret för elevernas skolarbete. Det kan resultera i svårigheter 
med grupparbete där eleverna får ansvara för att skolarbetet blir gjort utan att alltid förstå vad 
det är de ska göra (Granström, 2003, s. 233). Lärare vågar inte alltid använda andra undervis-
ningsmetoder såsom grupparbete eftersom det kan uppkomma grupprocesser som de inte kan 
kontrollera (Granström, 2003, s. 233).  

Lärare har även en betydande roll i hur grupparbetet genomförs (Hammar Chiriac & Forslund 
Frykedal, 2013, s. 139) . Lärare ansvarar för förberedelser, organisering, genomförande och 
hur arbetet följs upp. Enligt lärare används grupparbete för att träna eleverna att tänka i nya 
banor, arbeta tillsammans samt kommunicera med varandra (Hammar Chiriac & Forslund 
Frykedal, 2013, s. 140). Många lärare anser att grupparbete inte är en lämplig metod för att 
lära eleverna någon ämneskunskap utan att de lär sig det bättre vid individuellt arbete. Lärare 
är dessutom tveksamma till att grupparbete kan användas för att både utveckla samarbetsför-
måga och tillägna sig ämneskunskap (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal, 2013, s. 140). 

Grupparbete och påverkan på lärande  
Interaktion och samarbete mellan elever, såsom i grupparbete, utvecklar elevernas lärande 
(Hammar Chiriac, 2013, s. 35). Elever som samarbetar i grupper har lättare att lösa olika typer 
av problem som de annars skulle ha svårt att lösa själva. Genom diskussioner i grupper erhål-
ler eleverna nya erfarenheter vilket förändrar deras tidigare kunskaper samt ger dem nya sätt 
att tänka. Grupparbete utvecklar även elevernas samarbetsförmåga och sociala förmåga. 
(Hammar Chiriac, 2013, s. 35-36) 

Kjell Granström (2003, s. 231) gjorde i slutet av 1990-talet en svensk studie i grundskolan där 
han undersökte vilken lektionsstruktur eleverna hade störst utbyte av från helklassundervis-
ning, grupparbete och individuellt arbete. Studien innehöll observationer där observatörer no-
terade vilka arbetsformer som användes mest samt enkäter gjorda av eleverna efter varje lek-
tionstillfälle om utbytet av lektionerna (Granström, 2003, s. 231). Resultaten från ungefär tu-
sen elever resulterade i att eleverna fick störst utbyte av att arbeta tillsammans i grupparbeten 
samt i par än i helklassundervisning, eftersom genomgångarna kunde vara svåra att hänga 
med på. Eleverna upplevde att grupparbete var den arbetsform som de hade mest utbyte av 
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socialt och kunskapsmässigt. Eleverna var även positiva till individuellt arbete men ansåg att 
utbytet blev ännu större med grupparbete (Granström, 2003, s. 231).  

Även i Värmland gjordes en studie (Hensvold, 2006, s. 52) om elevaktiva arbetssätt såsom 
grupparbete och individuellt arbete, där studien visade att elevaktiva arbetssätt ansågs vara 
mer stimulerande för elevernas lärande. Genom grupparbeten utvecklade eleverna en god 
samarbetsförmåga samt höjde sin ambitionsnivå (Hensvold, 2006, s. 52).  

Trots att forskning kring grupparbeten visar att elevsamarbete i grupp sammantaget kan kon-
stateras leda till bättre resultat än det som eleverna klarar av att prestera på egen hand så leder 
inte arbetsformen per automatik till att alla elever utvecklas lika mycket (Hammar Chiriac, 
2005, s.27).  

Förutsättningar för grupparbete och grupprocesser 
Ett fungerande grupparbete förutsätter en mängd olika faktorer. Det är bland annat avgörande 
att läraren har kunskap om de processer som pågår i klassrummet och kan hjälpa eleverna att 
utveckla en god gruppsammanhållning (Hensvold, 2006, s. 54). Det finns många olika teore-
tiska förklaringsmodeller som kan underlätta för  lärare att förstå de grupprocesser som pågår 
i ett klassrum. Ett exempel är Tuckmans modell för gruppers utveckling  (Thornberg, 2004, s. 
26).  

Enligt Tuckmans modell  så går gruppen igenom fyra olika stadier i sin utveckling. I det första 
stadiet, forming, så formas gruppen. Här söker medlemmarna en förståelse för sin plats i 
gruppen och för uppgiften (Hempel, 2008, s. 88). Stadiet karakteriseras av en osäkerhet bland 
medlemmarna som försöker komma till rätta med vilka beteenden som accepteras i gruppen. 
Starka medlemmar kan även fungera vägledande för andra i processen (Thornberg, 2004,  s. 
25). 

Nästa stadium, storming, kännetecknas av ett ifrågasättande av gruppens villkor och övriga 
medlemmars intentioner (Hempel, 2008, s. 88). Hos medlemmarna kan ett motstånd mot det 
sociala inflytandet uppstå, konflikter är vanligt förekommande och det uppstår konkurrens om 
positionerna i gruppen (Thornberg, 2004,  s. 26).  

I det tredje stadiet, norming, så etableras gruppens normer (Thornberg, 2004,  s. 26).  Här 
fastställs gruppens struktur, arbetsfördelning och roller genom diskussioner (Hempel, 2008, s. 
88). När normerna har etablerats så träder gruppen in det fjärde stadiet, performing, och nu 
kan gruppen använda sin tid till att utföra uppgiften (Hempel, 2008, s. 88). 
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När gruppen går igenom det första stadiet i Tuckmans modell, norming, har läraren en bety-
dande roll för att ge stöd och vägleda eleverna, exempelvis genom att sätta upp regler. 
(Thornberg, 2004,  s. 26). I det andra, forming, behöver läraren kunna hantera konflikter och 
upprätthålla regler på ett sätt som gör att eleverna förstår varför de finns. Det är även viktigt 
när roller och normer etableras i det tredje stadiet, norming (Thornberg, 2004, s. 26). Vid 
grupparbeten är det avgörande att läraren är medveten om dessa processer för att på ett effek-
tiv kunna stötta eleverna och säkerställa att positiva normer etableras.  

Även hur uppgiften är utformad påverkar elevernas arbete och resultat i gruppen. Enligt Gran-
ström (2003) bör uppgiften vara tydlig utformad, med tydliga mål och syften för att undvika 
missförstånd och oenighet mellan eleverna. Eleverna måste även förstå att samtligas medver-
kan behövs i grupparbetet (s. 234). 

Forslund Frykedal lyfter fram att det inte bör vara en sluten uppgift där det bara är ett enda, 
rätt svar eftersom det inte leder till några diskussioner och samspel bland eleverna (2008, s. 
120). Uppgifterna bör istället vara öppna där det inte finns något helt rätta svar utan flera 
eventuella svarsalternativ, där eleverna måste samtala och diskutera med varandra för att lösa 
uppgiften (Forslund Frykedal, 2008, s. 121).   

Organisering av grupparbeten och heterogena och homogena grupper  
Gruppsammansättningen spelar även en betydande roll för hur grupparbetets utfall (Hensvold, 
2006, s. 54). Enligt viss forskning så kan en grupp som uteslutande består av högpresterande 
elever innebära att eleverna tar stöd av övriga gruppmedlemmar för att stärka sin egen presta-
tion (Hensvold, 2006, s. 54). En homogen gruppsammansättning är således fördelaktig för 
högpresterande elever, eftersom de där ges möjlighet att lyssna på elever med en liknande 
kognitiv förmåga som de själva har (Forslund Frykedal, 2008, s. 118).  

Om man istället ser till en heterogen gruppsammansättning så kan det innebära att olika för-
mågor och strategier möts, vilket gruppmedlemmarna har fördel av (Forslund Frykedal, 2008, 
s. 118). Det är emellertid främst kunskapssvaga elever som har nytta av grupparbete i hetero-
gena grupper, eftersom de där ges möjlighet att lyssna till förklaringar och förtydliganden från 
elever med större kunskapsförmåga än de själva har (Forslund Frykedal, 2008, s. 119). Samti-
digt kan själva handlingen att förklara och förtydliga för någon annan resultera i en egen för-
djupad kognitiv förståelse för ämnet (Forslund Frykedal, 2008, s. 119). 

Om gruppens sammansättning istället enbart utgörs av lågpresterande elever så anpassar 
gruppmedlemmarna sig efter den svagaste medlemmen i gruppen (Hensvold, 2006, s. 54). Där 
har de lågpresterande eleverna inte samma möjlighet att få hjälp och förtydliganden från pre-
stationsmässigt starkare elever som de har i heterogena grupper (Forslund Frykedal, 2008, s. 
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119). En förutsättning för att ett kunskapsmässigt utbyte i heterogena grupper ska ske är dock 
att uppgiften tillåter att eleverna kommunicerar och argumenterar med varandra på ett effek-
tivt sätt (Forslund Frykedal, 2008, s. 119).  

Lärarens roll och utmaningar i strukturering av grupparbeten  
Användningen av grupparbeten i undervisningen innebär höga krav både för elever och lärare, 
och att lärare inte använder sig av arbetssättet kan vara en följd av att de oroar sig för att för-
lora kontrollen över olika processer som kan uppkomma i klassrummet, vilka de har större 
uppsikt över vid individuellt arbete (Hensvold, 2006, s. 53). Grupparbete som arbetsform stäl-
ler även höga krav på lärares yrkeskompetens eftersom den kräver förberedelser, organisation 
och ledning för att eleverna ska få ut så mycket av grupparbetet som möjligt (Granström, 
2003, s. 228). 

Hammar Chiriac (2013, s. 34) anser att lärarens roll i ett grupparbete är att vara närvarande 
och visa intresse för elevernas arbete, eftersom eleverna kan tappa sitt intresse om de ser att 
läraren inte visar något. Läraren behöver ge vägledning och stöttning till grupperna samt att 
samarbete i gruppen kan ske under hela lektionen (Hammar Chiriac, 2013, s. 34). Läraren be-
höver även ge tydliga instruktioner till grupperna om hur de ska organisera arbetet och hur 
formerna för samarbete i gruppen ska ske (Hammar Chiriac, 2013, s. 34). Hammar Chiriac 
anser att lärarens roll är att “vara uppmärksam, stödjande, interaktiv och förklarande för att 
bidra till lyckade grupparbeten” (2013, s. 34).  

Kollaborativt och kooperativt lärande 
Inom forskningen av olika typer av samarbete är begreppen kollaborativt och kooperativt van-
ligt förekommande (Forslund Frykedal, 2008, s. 118). Begreppen används ibland synonymt 
med varandra men skiljer sig åt i vissa avseenden. Kooperativt arbete avser vanligtvis en mer 
strukturerad form av grupparbete med en bestämd arbetsgång som gruppmedlemmarna följer. 
Gruppmedlemmarna ges inte särskilt stor frihet att själva påverka sitt arbete, och eftersom ar-
betets form inte behöver diskuteras är samarbete inte alltid självklart. (Forslund Frykedal, 
2008, s. 118)  

I ett kollaborativ arbete har gruppmedlemmarna istället större inflytande över arbetsgången i 
arbetet eftersom gruppledaren överlåter det ansvaret till gruppmedlemmarna (Forslund Fryke-
dal, 2008, s. 118). Detta resulterar i att gruppens medlemmar behöver kommunicera med 
varandra för att kunna skapa struktur i arbetet. Det kollaborativa arbetet ger på så sätt grupp-
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medlemmarna större makt över det egna arbetet än vad det kooperativa arbetet gör. (Forslund 
Frykedal, 2008, s. 118) 

Viss forskning gällande kooperativa lärmiljöer visar att lågpresterande elever har störst nytta 
av att ingå i sådana, medan annan forskning visar att högpresterande har störst nytta av koope-
rativa lärmiljöer (Wiliam, 2011, s. 149). Studier gällande kollaborativa lärmiljöer pekar dock 
genomgående på att både lågpresterande och högpresterande elever har lika stor nytta av att 
ingå i kollaborativa lärmiljöer (Wiliam, 2011, s. 149). 

Utmaningar och risker med grupparbeten 
När elever arbetar med en uppgift tillsammans i grupp så är de ömsesidigt beroende av 
varandra (Forslund Frykedal, 2008, s. 71). Om eleverna samtidigt har motstridiga sociala eller 
kunskapsmässiga mål så kan det uppstå en ambitionsdifferens mellan dem (Forslund Fryke-
dal, 2008, s. 71). Med ambition menas i detta avseende den drivkraft som finns för att uppnå 
ett, antingen socialt eller prestationsmässigt, specifikt mål (Forslund Frykedal, 2008, s. 71). 
Elevernas ambitioner är dock inte statiska, utan kan förändras i mötet med andra och med 
uppgiften (Forslund Frykedal, 2008, s. 71).  

Samtidigt som olika ambitioner hos eleverna möts, så skiljer sig upplevelsen av det ömsesidi-
ga beroendet åt bland eleverna (Forslund Frykedal, 2008, s. 77). Det leder till att eleverna uti-
från sig själva behöver förhålla sig till andras ambitioner och handlingar samtidigt som de be-
höver anpassa sina egna efter andra. Detta skapar ett ambitionsberoende, vilket ger upphov till 
olika tillvägagångssätt hos eleverna för att hantera gruppsituationen (Forslund Frykedal, 2008, 
s. 77).  

En annan utmaning som kan uppstå vid grupparbeten är att när individer ingår i en grupp och 
arbetar tillsammans med en uppgift, så finns det en risk för att de upplever en motivationsför-
lust när de tror att resterande medlemmar också arbetar med uppgiften (Thornberg, 2004, s. 
36). Detta benämns som social loafing, och risken för att det uppstår är större ju fler grupp-
medlemmar som ingår i gruppen (Thornberg, 2004, s. 36). Detta kan även jämföras med be-
greppet free rider effect, som istället innebär att att endast en eller ett par elever utför uppgif-
ten medan resterande elever inte bidrar till arbetet utan istället drar nytta av gruppens gemen-
samma prestation (Slavin, 1995, s. 42).  
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Teoretiska utgångspunkter 

Valet av pragmatism och Vygotskijs sociokulturella perspektiv som teoretiska utgångspunkter ba-
seras på att grupparbete som undervisningsform förutsätter elevaktivitet och social interaktion 
mellan elever. Inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv ses mellanmänsklig interaktion vara det 
som leder till lärande och utveckling (Säljö, 2000, s. 37). Inom pragmatismen riktas fokus mot 
lärande i handling, och även här språket utgör språket en central del (Säljö, 2017, s. 242, 247). I 
studien riktas fokus mot hur dessa aspekter bidrar till elevers lärande vid grupparbeten.  

Elevaktivitet och social interaktion leder dock inte per automatik till lärande, utan andra aspekter 
spelar även en roll för att lärande i grupp ska ske. I studien riktas fokus mot hur lärare väljer att 
organisera grupparbeten, och därför är även valet av kooperativt lärande relevant, eftersom det 
avser särskilda tillvägagångssätt för att strukturera interaktionen mellan elever i grupparbeten för 
att effektivisera deras lärande. Då studien även berör lärares uppfattningar av grupparbeten så är 
valet av fenomenologi som teoretisk utgångspunkt för studien befogat.  

Sociokulturellt perspektiv 
Under historien har talandet varit undervisningsformen och kommunikationen har endast varit 
enkelriktad. Dåtida läraren överförde information till eleverna som skulle ta emot och lära sig 
den (Säljö, 2000, s. 25). I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation bland eleverna den 
process som leder till lärande och utveckling. Eleverna blir delaktiga och får in kunskap från 
andra håll (Säljö, 2000, s. 37). Människor är formade utifrån sociala erfarenheter vilket resul-
terat i hur människor beter sig, kommunicerar och förhåller sig till verkligheten (Säljö, 2000, 
s. 35; Vygotskij, 1981). 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs tankar om att “människan är en 
biologisk, social, kulturell och historisk varelse” (Säljö, 2015, s. 91) vilket innebär att de 
aspekterna samverkar för att lärande och utveckling sker. Om man bortser från historia och 
biologin så formas människor efter sociala och kulturella förhållanden. (Säljö, 2015, s. 91)  
Lev Vygotskij ansåg att redan från födseln bör barn uppfattas som sociala individer. Hur bar-
nen utvecklas som individer beror på barnens samverkan med omgivningen vilket i sin tur 
bidrar till en kulturell gemenskap (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 104). Redan i tidig ål-
der är barn aktiva i sin förmåga att kommunicera och samspela med andra människor (Säljö, 
2015, s. 94). 

Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskijs proximala utveck-
lingszon (Säljö, 2000, s. 120). Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan vad en 
elev klarar av att genomföra på egen hand och det som eleven skulle kunna klara av att ge-
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nomföra med stöd från en vuxen eller en kunnigare klasskamrat. Med stöttning från omgiv-
ningen kan eleverna alltså lösa problem som de skulle ha svårt att lösa ensamma.  (Säljö, 
2000, s. 120; Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 104; Vygotskij, 1981, s. 23). Eleverna befin-
ner sig dessutom i olika utvecklingszoner och behöver därför olika assistans från läraren 
(Säljö, 2000, s. 122).  

Vygotskij hoppades att utvecklingszonen skulle ge lärarna en bättre överblick på varje enskild 
elevs förmåga och kunskap (Crain, 2005, s. 240). När eleven får stöttning från läraren eller 
kunnigare klasskamrat så utvecklar elevens sina förmågor att på senare tid lösa de sakerna på 
egen hand (Crain, 2005, s. 240). Den stöttningen som läraren ger eleven kallas scaffolding. I 
början av något moment kan eleverna behöva mycket stöttning från läraren men med tiden 
minskar den ju mer eleverna börjar förstå (Crain, 2005, s. 241).  

Pragmatismen 
Pragmatismen är ett filosofiskt förhållningssätt som uppstod i USA i slutet av 1800-talet 
(Säljö, 2017, s. 243). Pragmatismen uppmärksammar hur människor använder sig av kunska-
per för att hantera olika situationer och problem de stöter på i vardagen. Tanken är dock inte 
att teori och praktik är frånkopplade från varandra utan praktiska handlingar och teoretiska 
aspekter, såsom tänkande och reflektion, samspelar med varandra. (Säljö, 2017, s. 243) 

John Dewey var en av pragmatismens främsta företrädare och han var främst inriktad på att 
skapa en skola som verkade för ett demokratiskt samhälle (Säljö, 2017, s. 241). Dewey upp-
fattade eleverna som samhällsmedborgare som skulle leva i ett demokratiskt samhälle, vilket 
betydde att eleverna måste bekanta sig med de värderingar som demokratin förespråkar 
(Säljö, 2017, s. 244-245). Hur undervisningen i skolan organiseras bör hänga ihop med hur 
skolan samspelar sig till samhället (Säljö, 2017, s. 244).  

Dewey ansåg att “Individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld, lär sig benämna 
denna omvärld, lär sig sociala regler, lär sig förstå sammanhang osv” (Dewey, 2004, s. 17). I 
skolan behöver eleverna få möjligheten att experimentera och pröva sig fram för att utvecklas 
som individ. Det är lärarens uppgift att fördjupa och stimulera elevernas kunskaper för ut-
veckling i ett målinriktat arbete. (Dewey, 2004, s. 17) 

Språket är ett viktigt redskap för elevernas kunskapsinlärning. Genom att eleverna får kom-
municera med varandra utvidgas deras erfarenheter och deras förståelse för omgivningen. I 
skolan är förmedling av kunskap genom kommunikation en dominerande del av undervis-
ningen. (Säljö, 2017, s. 247) 
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Kooperativt lärande  
Kooperativt lärande är ett samlingsbegrepp för olika undervisningsmetoder som alla kretsar 
kring att elever arbetar tillsammans i små grupper (Slavin, 1995, s. 5). Forskning kring koope-
rativt lärande har visat att arbetssättet har en positiv inverkan på såväl skolprestationer som 
sociala relationer, acceptans för andra, självförtroende, förmågan att inta olika perspektiv, 
psykisk hälsa samt inställningen till det avsedda ämnesområdet (Johnson, Johnson & Johnson 
Holubec, 1986, s. 23 - 28). 

Alla undervisningsmetoder för kooperativt lärande utgår från grundtanken att varje elev an-
svarar både för sitt eget och sina kamraters lärande, vilket innebär att eleverna arbetar till-
sammans för att säkerställa att alla gruppmedlemmar behärskar undervisningens bärande idéer 
(Slavin, 1995, s. 5).  

För att undervisningen ska räknas som kooperativ behöver fem grundprinciper uppfyllas 
(Johnson, Johnson & Johnson Holubec, 1986, s. 8). Den första är positivt ömsesidigt beroen-
de, vilket innebär att eleverna upplever ett gemensamt ansvar för samtliga gruppmedlemmar-
nas lärande. Genom att exempelvis sätta upp gemensamma gruppmål, tilldela varje grupp-
medlem en specifik roll, samt genom arbetsfördelning kan ett positivt ömsesidigt beroende 
uppnås (Johnson, Johnson & Johnson Holubec, 1986, s. 8). 

Den andra grundprincipen benämner Johnson, Johnson & Johnson Holubec (1986, s. 8) som 
‘face-to-face interaction’, vilket de menar är nödvändigt då ett positivt ömsesidigt beroende i 
sig självt egentligen inte leder till lärande, utan lärandet är istället en produkt av det interak-
tionsmönster och verbala utbyte som ett positivt ömsesidigt beroende ger upphov till. Fohlin 
et al. (2017, s. 113) benämner denna grundprincip som lika delaktighet och samtidigt stödjan-
de interaktion, och beskriver att principen möjliggör att alla elever deltar under samma förut-
sättningar genom att lektionen struktureras på ett sätt som medför att eleverna behöver samta-
la med varandra. I samtalet kan eleverna stödja varandra samtidigt som de tränar på olika 
samarbetsfärdigheter. (Fohlin et al., 2017, s. 113). 

Den tredje grundprincipen är att eleverna upplever individuellt ansvar för att lära sig under-
visningsmaterialet. Varje gruppmedlem har lika stort ansvar i detta, och för att kunna ge rätt 
stöd och hjälp åt övriga gruppmedlemmar är det viktigt att eleverna kan bedöma varandras 
kunskapsnivå (Johnson, Johnson & Johnson Holubec, 1986, s. 8). Med individuellt ansvar 
menas även att eleverna tar ansvar för gruppens lärande (Fohlin et al,. 2017, s. 113).  

Vidare behöver elever lära sig de olika sociala färdigheter som krävs för att samarbeta och 
den fjärde grundprincipen går således ut på att eleverna eleverna aktivt undervisas i sociala 
färdigheter (Johnson, Johnson & Johnson Holubec, 1986, s. 8). Fohlin et al. (2017, s. 112) 
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menar att: “samarbetsfärdigheterna utvecklas genom att definiera, synliggöra, träna, reflekte-
ra och befästa dem”. Johnson, Johnson & Johnson Holubec (1986, s. 8) kallar denna grund-
princip för interpersonal and small group skills, medan Fohlin et al. (2017 s. 112) använder 
sig av ordet samarbetsfärdigheter. 

Den sista grundprincipen handlar om att eleverna bör få möjlighet att utvärdera hur väl 
gruppmedlemmarna använder sina sociala färdigheter för att uppnå ett gott samarbete och ar-
betsklimat. (Johnson, Johnson & Johnson Holubec, 1986, s. 8 -9).  

Utifrån grundprinciperna i kooperativt lärande har olika strukturer för att organisera elevernas 
samarbete skapats (Fohlin et al., 2017, s. 237). Dessa visar bland annat hur arbetsprocessen 
och ordningsföljden i arbetet kommer att se ut, och genom att tydligt ange hur eleverna ska 
arbeta fungerar strukturerna som ett stöd för eleverna i lärandet, vilket i sin tur även skapar 
förutsättningar för att lärande sker i samtal och interaktion mellan eleverna (Fohlin et al., 
2017, s. 237). 

En mängd olika teoretiska modeller har använts för att förklara det kooperativa lärandets in-
verkan på elevers lärande (Slavin, 1995, s. 16). Slavin (1995, s. 17) beskriver att bland annat 
Vygotskijs proximala utvecklingszon har använts som förklaringsmodell, eftersom eleverna 
troligtvis befinner sig inom ett närmare avstånd från varandras proximala utvecklingszon än 
vad läraren gör. Genom att till exempel använda sig av ett enklare språkbruk än vad läraren 
gör kan eleverna hjälpa varandra att förstå svåra koncept (Slavin, 1995, s. 3). “Often, students 
can do an outstanding job of explaining difficult ideas to one another by translating teacher’s 
language into kid’s language” (Slavin, 1995, s. 16). 

Fenomenologi 
Fenomenologin är ett filosofiskt existentiellt förhållningssätt som kretsar kring medvetande 
och upplevelser hos människor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Kvalitativ forskning har 
länge till övervägande del utgått från ett fenomenologiskt perspektiv, och inriktar sig då på ett 
övergripande plan på ett “/.../ intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna 
perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är“ (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 42).   
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Syfte och frågeställningar 

I den tidigare forskning som har presenterats ovan så framgår det att grupparbeten kan leda 
till ett mer effektivt lärande hos elever (Hammar Chiriac, 2013; Granström, 2003). Detta gäl-
ler dock enbart om grupparbetet genomförs under särskilda former (Hammar Chiriac, 2013; 
Granström, 2003). Grupparbeten är även på många sätt en mer problematisk arbetsform än 
andra, då den ställer andra krav på lärare än vad andra undervisningsformer gör (Granström, 
2003).  Syftet med denna uppsats är därför att undersöka lärares inställningar till grupparbeten 
utifrån egna erfarenheter och uppfattningar i årskurs 1-3 utifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka positiva och negativa sidor av grupparbeten upplever lärare i undervisningen? 

2. Vilka sätt att organisera grupparbeten på upplever lärare som mest effektiva för elevers in-
lärning?  
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Metod 

Kvalitativa studier är vanliga inom samhällsvetenskapen och riktar intresse mot ord och tolk-
ning av data snarare än kvantifiering av data. För att tematisera vår intervjuundersökning har 
vi utgått från Kvale & Brinkmanns (2009, s. 120) nyckelfrågor varför, vad och hur. Nyckel-
frågorna är viktiga att tänka på för intervjuns planering. Vid en intervjuundersökning bör man 
tänka på att tematisera forskningsfrågorna för att få fram de teman som ska undersökas (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 120).  

Nyckelfrågan “varför” är att klargöra syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, 
s. 120). För att klargöra syftet behöver forskningsfrågorna tematiseras till fler intervjufrågor 
som ska användas för att få fram empirisk kunskap om ämnet från den som intervjuas (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s. 121) Den andra nyckelfrågan “vad” är att man behöver ha förkunska-
per om det som ska undersökas för att kunna bygga en grund som sedan ska integreras med 
den nya kunskapen man får (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 122). Den tredje nyckelfrågan 
“hur” är om olika tekniker som ska användas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 125).  

Intervjufrågorna bidrog till att lärarna kunde tänka över och spekulera i vad grupparbeten in-
nebär för undervisningen. Vår undersökning lyfter därför fram frågor som rör lärares uppfatt-
ningar kring grupparbeten inspirerat av fenomenologi, och intresset är därför inriktat på att 
beskriva företeelser kopplade till grupparbeten utifrån lärarnas perspektiv och erfarenheter. 

Metod för datainsamling 
Undersökningen syftar till att undersöka lärares inställningar till grupparbeten, och vi har där-
för valt att använda oss av en kvalitativ metod. För att besvara undersökningens frågeställ-
ningar har kvalitativa intervjuer använts som metod i vår datainsamling. Två intervjuer ge-
nomfördes via telefon och sex stycken genom att vi besökte lärarna.  

Urval och genomförande 
I undersökningen intervjuades åtta lärare i tre kommuner i Mellansverige. Samtliga av lärarna 
har behörighet att undervisa i årskurs 1-3, men en av lärarna undervisar för närvarande i års-
kurs 4. Tre av lärarna undervisar i årskurs 1, två i årskurs 2 och två i årskurs 3. Lärarnas erfa-
renhet inom yrket varierar mellan 1,5 och 45 år, men majoriteten har varit aktiva inom yrket 
mellan cirka 10 och 20 år. Tiden för intervjuerna var mellan 15-30 minuter. 

Sex av intervjuerna genomfördes genom att vi besökte lärarna på deras arbetsplats och inter-
vjuade dem i ett avskilt rum, och två intervjuer genomfördes via telefon. Vi delade upp inter-
vjuerna jämnt mellan oss, och den som inte ansvarade för intervjun tog hand om inspelning 
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och transkription av materialet. Uppdelningen skedde på samma sätt vid både telefonintervju-
erna och besöksintervjuerna. 

Vår ursprungliga tanke var att intervjua sedan tidigare okända lärare för oss, och därför kon-
taktade vi 35 stycken F-3 skolor via mail, men på grund av att det var svårt att få tag på lärare 
gjorde vi vid senare tillfälle ett bekvämlighetsurval. Sju av respondenterna är därför bekväm-
lighetsurval. Esaiasson (2012) skriver om samtalsintervjuer och menar att på grund av att det 
kan vara svårt att upprätthålla en vetenskaplig distans till personer man känner så är det lämp-
ligare att intervjua främlingar (s. 259). Han menar att detta beror på att när man känner re-
spondenten så finns det en risk för att man tar mycket för givet och därför inte ställer lika de-
taljerade frågor (Esaiasson, 2012, s. 259). För att försöka upprätthålla en vetenskaplig distans 
i studien valde vi därför att dela upp intervjuerna mellan oss så att personen som inte var be-
kant med respondenten ansvarade för intervjun och att ställa frågor, medan inspelning och 
transkribering av intervjun sköttes av den andra personen.  

Vår intervjuguide bestod av 9 frågor (se bilaga 3), varav de två första fungerade som upp-
värmningsfrågor och sju var relevanta för att besvara vår frågeställning. Frågorna var uppde-
lade i två huvudsakliga kategorier utifrån våra forskningsfrågor. Intervjuerna inleddes med 
uppvärmningsfrågor som rörde erfarenhet inom yrket, utbildning samt vilken årskurs som lä-
rarna undervisar i. Beroende på lärarnas svar ställdes även olika följdfrågor under intervjuns 
gång.  

Etiska överväganden 
Forskningsunderlaget, som samlats in genom ljudinspelning av intervjuer, har behandlats i 
enlighet med Forskningsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017). När vi kontaktade 
respondenterna skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där det framgick vad delta-
gandet i studien innebar. Deltagarna fick även en medgivandeblankett (se bilaga 2) som de 
fyllde i vid intervjutillfället. I studien utelämnades all information som skulle kunna gå att 
spåras till respondenterna. Vi valde dessutom att utelämna den information om enskilda elever 
som uppgavs i intervjuerna, eftersom information om exempelvis elevernas sociala situation 
skulle kunna påverka konfidentialiteten i studien. Lärarna har även anonymiserats och vi har 
valt att benämna dem som L1 (lärare 1), L2 (lärare 2) osv.  

Bortfall 
Vår ursprungliga tanke var att undersöka elevers inställningar till grupparbeten i årskurs F-3 
genom observationer och enkätinsamling. 35 skolor i 4 kommuner i Mellansverige kontakta-
des via mail. Vår tanke var även att utföra undersökningen vid skolor där både lärare och ele-
ver var okända för oss. Efter en vecka och en påminnelse till skolorna såg vi dock att vi inte 
fick något svar, vilket gjorde att vi beslutade oss för att ändra studiens syfte till att undersöka 
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lärares inställning till grupparbeten i årskurs 1-3 och använda oss av intervjuer som metod för 
datainsamling. Vi beslutade oss även för att göra ett bekvämlighetsurval och kontaktade då 14 
lärare personligt via mail. Sju lärare var villiga att ställa upp på intervjun. En av responden-
terna är snöbollsurval.  

En anledning till att vi fick större respons efter att vi ändrade undersökningens syfte kan vara 
att observationsstudier av elever är en mer komplex process då det kräver föräldrarnas medgi-
vande för att eleverna ska kunna delta, vilket försvårar möjligheterna att genomföra under-
sökningen då det kan innebära att läraren behöver lägga ner tid på detta. Genomförandet av 
undersökningen kan också försvåras om inte alla elever i klassen har föräldrarnas medgivande 
att delta. En annan anledning kan vara att lärare är mer villiga att delta när de har en relation 
till den som utför undersökningen. 

Reflektion över metoden 
Inom kvalitativ forskning så används begreppen reliabilitet och validitet för att mäta kvalite-
ten i studien (Bryman, 2008, s. 351). Reliabilitet avser tillförlitlighet i forskningen och visar 
om resultatet i undersökningen skulle bli detsamma ifall den skulle genomföras på nytt (Bry-
man, 2008, s. 49). Validitet står för forskningens giltighet och handlar om studien ger svar på 
det som avses undersökas eller ej (Bryman, 2008, s. 50, s. 352). För att bedöma kvaliteten i 
vår studie kommer reliabiliteten och validiteten att diskuteras senare under rubriken metod-
diskussion.  

Databearbetning och analysmetod 
Studiens forskningsfrågor har behandlats i våra intervjufrågor (bilaga 3). För att besvara 
forskningsfrågorna så har vi gjort ett försök till en meningskoncentrering som är ett tillväga-
gångssätt vid intervjuanalyser utvecklat på fenomenologisk grund (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 221). Transkriptionerna lästes först igenom för att hitta likheter bland lärarnas svar. 
De likheter som bedömdes vara relevanta för att besvara undersökningens forskningsfrågor 
sammanställdes därefter i två till tre olika teman per fråga. Utifrån de teman som identifierats 
valdes sedan minst ett citat per tema ut för att representera en meningsenhet, och utifrån den-
na tolkades yttrandets innebörd utifrån studiens syfte och teoretiska utgångspunkter.  Till sist 
så sammanfattades tolkningarna av centrala teman utifrån de forskningsfrågor som de bedöm-
des besvara, vilket redovisas under rubriken analys.    

Nedan presenteras lärarnas svar på intervjufrågorna. Svaren redovisas utefter det tema som de 
bedöms representera. Många av lärarna har snarlika svar, och därför redovisas dem tillsam-
mans med svaren från andra lärare. Svaren från somliga lärare bedömdes dock inte ge svar på 
den fråga som ställdes och har därför utelämnats.   
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Den första forskningsfrågan berör lärares uppfattningar om grupparbeten och besvaras genom 
intervjufråga nummer 3, 5, 6, 7, 8, 9 och forskningsfråga nummer två handlar om hur lärare 
väljer att gå tillväga för att strukturera grupparbeten i undervisningen och besvaras genom 
intervjufråga nummer 1, 2, 4, 9. Intervjufråga nummer 1 och 2 bedömer vi inte vara särskilt 
centrala för att besvara våra frågeställningar, utan de fyllde främst en funktion som uppvärm-
ningsfrågor i intervjun. Svaren från dessa frågor har därför inte analyserats, men vi har ändå 
valt att kvantifiera svaren. 
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Resultat och analys  
Nedan presenteras resultaten och analysen av undersökningen. Först presenteras resultatet 
från intervjufrågorna, och därefter sammanfattas resultaten i förhållande till studiens forsk-
ningsfrågor och analyseras med koppling till studiens teoretiska utgångspunkter.   

Resultat  

1.Hur ofta använder du dig av grupparbete som arbetsform i undervisningen?  
Två lärare uppger att de använder sig av grupparbeten dagligen i undervisningen. Tre lärare 
uppger att de använder grupparbete ett par gånger i veckan och tre lärare uppger att de jobbar 
sällan med grupparbete. Av de lärare som uppger som arbetar att de sällan arbetar med grupp-
arbeten säger två att orsaken är för att de undervisar i årskurs 1, och en uppger att orsaken är 
för att eleverna är för osjälvständiga. 

2. Använder du dig av grupparbeten i alla ämnen? Vilka? 
En lärare uppger att den använder sig av grupparbeten i alla ämnen och de resterande lärarna 
uppger att de använder grupparbeten i de flesta eller så gott som alla ämnen som de undervi-
sar i. Tre lärare uppger dock att de använder sig särskilt av grupparbeten i matematik, varav 
en dessutom använder grupparbeten särskilt ofta i svenska. En lärare uppger att den använder 
grupparbeten mer i engelska och NO och en lärare mer i svenska och SO.  

3. Hur upplever du att samarbetet generellt sett fungerar i ett grupparbete? 
Samtliga lärare upplever samarbetssvårigheter till viss grad när eleverna arbetar tillsammans i 
grupp, och menar att läraren har ett betydande ansvar för att få samarbetet att fungera. Svårighe-
terna som de upplever är kopplade till tre huvudsakliga teman.  

Uppgiftens struktur och ansvarsfördelning 
L2, L3, L4, L5, L7 och L8 upplever att hur väl samarbetet fungerar är kopplat till uppgiften, dess 
struktur och hur ansvaret fördelas. De menar att en otydligt strukturerad uppgift och en avsaknad 
av ansvarsfördelning kan medföra att samarbetet inte alltid fungerar. L8 och L3 uppger att hur 
samarbetet fungerar beror på vilken uppgift det är, och L3 uppger dessutom att små grupper be-
stående av cirka två till tre elever leder till bättre samarbete. L4 och L5 menar att samarbetssvå-
righeter kan undvikas genom en tydlig ansvarsfördelning “Alltså när man ska ha samarbete då är det 
viktigt att de vet uppgiften, förstår uppgiften och att man fördelar så att de har olika ansvarsområden. Annars är 
det lätt att det är någon som tappar tråden tror jag” (L4). Lärarna menar alltså att hur väl samarbetet 
fungerar vid grupparbeten beror alltså både på vilken uppgift som eleverna arbetar med och hur 
ansvaret fördelas. Om dessa aspekter är tydliga så underlättas samarbetet.  
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Ålder och vana 
Ett annat tema som synliggörs i L7, L8 samt L5s svar är att hur väl samarbetet i grupparbeten 
fungerar är kopplat till elevernas ålder, och deras svar antyder även att det har att göra med ele-
vernas vana. L5 beskriver att: “Alltså, det beror ju på ålder. I ettan är det ju väldigt svårt /.../. De har ju 
liksom inte, man får börja mycket med det lilla, i par och så, för att sen utöka“  (L5). Även om L5 inte di-
rekt uttalar att elevernas vana vid grupparbeten är kopplat till hur väl samarbetet fungerar, så 
finns det en antydan i svaret till att elevernas vana spelar in i samarbetet genom att hen nämner 
att man får börja med det lilla, till exempel genom att eleverna får arbeta i par, för att sedan utöka 
mer. 

Gruppsammansättning  
L1, L6 och L7 anger att samarbetet beror på gruppens sammansättning. L7 och L6 menar även 
att samarbetssvårigheterna ofta är kopplade till samma elever. Citatet nedan från L1 belyser hur 
gruppsammansättningen kan påverka samarbetet samt att problemen ofta är kopplade till samma 
elever 

Det beror på hur gruppen är sammansatt. Det beror helt enkelt på vilka barn det är. 
Så där försöker jag vara strategisk. Sen är det tyvärr så att det är samma barn som har 
samarbetssvårigheter och där försöker jag para ihop med lite olika för att se: är det 
barnet eller är det runt omkring. (L1) 

L1 uttalar direkt kopplingen mellan samarbetssvårigheter och hur gruppen är sammansatt. För att 
skapa en fungerande gruppsammansättning så kan man behöva testa olika sammansättningar för 
elever. Att samarbetssvårigheter ofta är kopplade till samma elever behöver inte heller bero på 
eleven i sig, utan kan även bero vilka andra elever som ingår i gruppen.  

4. Hur brukar eleverna bli indelade i grupper utifrån kunskapsnivå och sociala relatio-
ner?  
Alla lärare förutom L1, L5 och L8 uppger att de tänker på både kunskapsnivå och sociala relatio-
ner när de delar in elever i grupper. Lärarna resonerar dock på olika vis och lärarnas svar har 
mynnat ut i tre huvudsakliga teman.  

Blandad kunskapsnivå  
En dominerande uppfattning bland de intervjuade lärarna är alltså att eleverna generellt sett ut-
vecklas och lär sig mer genom att arbeta tillsammans med elever som befinner sig på en annan 
kunskapsnivå än de själva de själva gör. L1, L4, L5, L6, L7 och L8 uppger att de ser en blandad 
nivågruppering, där en elev är något mer kunskapsstark som fördelaktig för elevers lärande, ef-
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tersom eleverna då kan ta hjälp av varandra. “/.../ ibland kan jag tänka att jag vill ha någon som har 
kommit lite längre som kan dela med sig och kan hjälpa de här lite svagare och utveckla sitt tänk” (L4). 

Jag tycker att det är bra att ha några starka och några som är så att så man får en 
grupp som är väldigt blandad /.../ Till exempel när man ska läsa så kan det ju finnas 
en anledning att någon som är bättre hjälper den som är lite svagare, för man lär sig 
mycket av att hjälpa den som är svagare också. Men ibland kan det vara skönt för två 
som inte har det så lätt att se att det faktiskt inte bara är jag. Så det är väldigt, väldigt 
olika. Jag kan inte säga att jag har någon patentlösning på det utan jag gör lite olika 
från gång till gång. (L5) 

Genom att dela in eleverna i grupper efter blandad kunskapsnivå, med några starka och några 
svaga elever, så gynnas både de svagare och de starkare eleverna. De svaga genom att de får lyss-
na till andra förklaringar och de starkare genom att de får förklara för någon annan.  

Inte för stor skillnad mellan elevernas kunskapsnivå  
L1 och L2 menar visserligen att blandade nivågrupperingar kan vara bra, men beskriver även att 
kunskapsskillnaden mellan eleverna inte får vara för stor L1s svar belyser temat “Det behöver inte 
vara att de ligger på samma nivå i kunskap, det kan vara att den ena är snäppet starkare än den andra men det 
får inte vara för stor skillnad emellan för då blir det inte bra. De är ganska lika men nån är starkare än den 
andra”. L1 och L2 menar alltså att eleverna har större fördel av att arbeta med elever som inte be-
finner sig alltför långt ifrån varandra kunskapsmässigt. Detta anser de är mer fördelaktigt än att 
arbeta med elever som befinner sig på väldigt olika kunskapsnivåer. 

L5, L7 och L8 menar att det ibland finns en fördel med att dela in eleverna efter liknande kun-
skapsnivå, eftersom eleverna då även kan utvecklas eller få stöd av elever som befinner sig på en 
liknande kunskapsnivå som de själva gör. L8 uttrycker sig så här “/.../har vi något som kallas för läs-
kompis, och då delar man in beroende på hur långt de har kommit i sin läsning så att de är ungefär jämbördiga 
när de sitter och läser för varandra” (L8). (L5)I L8s citat tar hen upp tillfällen där eleverna ligger på 
liknande kunskapsnivå. I sådana fall som när eleverna ska läsa högt för varandra kan det vara en 
fördel om de är på jämt plan i läsningen.  

Sociala relationer 
Även om samtliga lärare uppger att de tänker både på kunskapsnivå och sociala relationer vid 
gruppindelning av elever så lyfter särskilt L3, L4 och L6 fram vikten av att de sociala relationerna 
fungerar i arbetsgrupperna. Dessa lärare har uppfattningen att det är viktigare att de sociala rela-
tionerna i gruppen fungerar än vilken kunskapsnivå eleverna ligger på, och sociala relationer ut-
gör därför ett eget tema. L3 säger att “Jag tycker mer de ska funka socialt för det är viktigare för att det 
ska kunna funka. Sen om de är olika duktiga eller olika stark, det har inte så jättestor betydelse för de gruppar-
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beten jag gör.”. L3s svar visar att hen anser att de sociala relationerna mellan eleverna har större be-
tydelse för hur väl grupparbetet kommer att fungera än på vilken kunskapsnivå de befinner sig 
på. Respondenten delar därför snarare in eleverna i grupper efter den sociala relation som de har 
till varandra än efter den kunskapsnivå som de befinner sig på. 

5. Märker du att grupparbeten har någon effekt på elevers individuella prestationer? 
Hur?  
Att grupparbeten påverkar elevers individuella prestationer är en uppfattning som L1, L2, L3, L4, 
L5, L6 och L8 delar. Däremot menar de att detta kan ske på olika sätt, och svaren mynnar ut i två 
huvudsakliga teman. L7 svarar inte på frågan.  

Elevernas prestationer stärks 
Att elevernas individuella prestationer kan stärkas vid grupparbeten är en åsikt som delas av 
samtliga lärare som svarar på frågan.  L1, L2, L4 och L5 beskriver att detta sker eftersom ele-
verna kan hjälpa och har stöd av varandra vid grupparbeten. Följande svar från L2 belyser te-
mat “Det stärker ju en del, det kan det faktisk göra och de känner sig duktigare. Några som 
inte brukar klara av något annars kan lyftas i grupparbeten, det kan de” (L2).  Grupparbeten 
kan alltså leda till att vissa elever stärks och klarar av mer än vad de brukar göra på egen 
hand. Eftersom eleverna kan ta hjälp av varandra i grupparbeten kan alltså eleverna individu-
ella prestationer stärkas. Om detta främst sker genom att eleverna har hjälp av varandra kun-
skapsmässigt eller om andra faktorer spelar in framgår dock inte.  
Vidare ser  L3 en koppling mellan att elevernas prestationer stärks vid grupparbeten jämfört 
med andra arbetsformer och att de känner större ansvar när de arbetar tillsammans med andra 
“Ja, jo men det tycker jag för ibland kan de kämpa lite mer när de har en annan att ansvara 
för också” (L3). Svaret tyder alltså på att det finns andra faktorer utöver rent kunskapsmässi-
ga som spelar in i att elevernas prestationer stärks vid grupparbeten. L3s svar kan även relate-
ras till L5s svar “Det tror jag stärker alla med tanke på de som kanske är lite svaga, blyga, 
inte vågar. Då har de ju gruppens svar i ryggen och då vågar de flesta berätta vad gruppen 
har kommit fram till” (L5). Stödet från gruppen kan alltså leda till att eleverna vågar mer än 
vad de gör på egen hand, vilket i sin tur leder till att de individuella prestationerna stärks. Det-
ta, liksom att elevernas individuella prestationer skulle stärkas till följd av en ökad ansvars-
skänsla, visar att dessa lärare även resonerar kring hur sociala aspekter spelar in i att  

L8 menar att det är ökad elevaktivitet samt större talutrymme vid grupparbeten jämfört med 
andra arbetsformer som stärker elevernas individuella prestationer. 

/…/då kommer det fler till tals, alltså att de får berätta hur de tänker eller om man 
har en klassrumssituation när man bara har några som räcker upp handen, då mär-
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ker man att de är mer aktiva när de får sitta och prata med en kompis en stund än 
att man bara tar något allmänt för hela klassen och att det bara är några som räcker 
upp handen om man ställer frågor. (L8)  

Genom att arbeta tillsammans med andra elever i mindre grupper menar L8 att fler elever blir 
aktiva och kommer till tals än vid till exempel en helklassdiskussion med handuppräckning. 
Den ökade elevaktiviteten bidrar på så sätt till att elevernas prestationer höjs genom att fler 
görs delaktiga i undervisningen.  

Elevernas prestationer sänks  
L2 och L6 menar att elevernas prestationer även kan sänkas vid grupparbeten, exempelvis ge-
nom att vissa elever inte deltar.“Men det är också många som bara kan springa runt och inte 
gör någonting, så är det tyvärr” (L2). Även L6 menar att grupparbeten kan påverka elevernas 
individuella prestationer negativt.  

En del elever blir liksom meddragna av gruppen och jobbar nästan över sin nivå 
och andra låter andra jobba, så de jobbar ju under sin nivå kan man säga. Så det är 
svårt att sätta ihop bra grupper där alla utvecklas, tycker jag. (L6) 

Elevprestationer vid grupparbeten kan alltså både höjas och sänkas genom att eleverna påver-
kar varandra på olika sätt. L6 beskriver att eleverna blir meddragna av varandra vilket kan 
påverka prestationerna både positivt och negativt. Hen lyfter även fram att det är svårt att att 
sätt ihop fungerande grupper. På vilket sätt elevers prestationer påverkas vid grupparbeten 
beror alltså på olika faktorer, till exempel sociala och kunskapsmässiga.  

6. Vilka sätt att strukturera grupparbeten på ser du som mest fördelaktiga för elevers 
lärande gällande till exempel roller, ansvar och gruppindelning?  

Ansvarsfördelning 
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 ser en tydlig ansvarsfördelning vid grupparbeten, till exempel ge-
nom rollfördelning, som mest fördelaktig för elevers lärande. L2 påpekar dock att det inte är 
något som hen använder sig av själv. L3 uttrycker att “Det är viktigt att alla ska få göra 
någonting i gruppen oavsett vad det är de jobbar med. Att de kan ha lite olika ansvarsområ-
den tror jag är viktigt” (L3). Även L6 lyfter fram vikten av en tydlig ansvarsfördelning vid 
grupparbeten och menar vidare att det bidrar till att fler elever görs delaktiga i grupparbeten. 

Ja, gruppindelningen är ju superviktig, att man får till den. Men den är ju svår. 
Och roller gör ju att de blir mer delaktiga och att alla jobbar, så ingen blir sittande. 
Det gör ju i alla fall att faran för det är mindre (L6). 
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L4 och L5 lyfter dessutom fram vikten av att variera  ansvarfördelningen mellan olika elever. 
“Det jag tänker på är att det inte är samma person som får leda eller hålla reda på allting 
eller som alltid är sekreterare eller alltid den som ska söka information eller vad det 
är” (L4).  

Variation, alltså att inte göra samma utan att använda sig av KLs olika strukturer 
beroende på vad det är, så att man inte bara kör med samma hela tiden. I vissa fall 
är roller jättebra att de får och i andra fall så jag försöker få in det så mycket det 
går (L5). 

Dessa lärare menar alltså att det är viktigt att eleverna har olika ansvarsområden eller tydliga 
roller i grupparbeten. Genom en tydlig ansvarsfördelning så kan kan fler elever göras delakti-
ga i grupparbeten, vilket i sin tur resulterar i ett mer effektivt lärande. Två av lärarna lyfter 
dessutom fram vikten av att variera rollerna.  

Lärare fördelar roller och ansvar  
L4 och L7 menar även att det är viktigt att tänka på hur ansvaret i gruppen ska fördelas och 
anser att läraren bör stå för detta.  L5 uppger inte direkt att hen står för ansvarsfördelningen 
vid grupparbeten, men arbetar däremot aktivt med kooperativt lärande, där läraren oftast står 
för ansvarsfördelningen,  i undervisningen. L4 uttrycker sig så här 

Utan att man är tydlig med att alltså hur man fördelar det. Att de inte behöver ta 
den diskussionen utan det är jag som gör det åt dem, så att de inte lägger någon 
energi på det för då kan en halv lektion gå åt diskutera vem som ska göra vad. 
(L4) 

Genom att själv fördela ansvaret bland eleverna vid grupparbeten så menar L4 att eleverna 
undviker att lägga onödig lektionstid på att diskutera rollerna, och tillvägagångssättet är på så 
sätt mer  fördelaktigt för elevernas lärande.  

Då kan jag tilldela “nu ska du ha ansvar för att alla ska säga sitt” och så har någon 
ansvar för att återberätta. Då kan jag använda mig av olika roller, så att alla ska bli 
hörda och alla har använt sin röst och bli lyssnade på (L7). 

L7 menar dessutom att om läraren är tydlig med ansvarsfördelningen så bidrar det till att alla 
elever får göra sin röst hörd och bli lyssnade på. Att läraren står för ansvarsfördelningen är på 
så på så sätt fördelaktigt för elevernas lärande. 
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Eleverna fördelar rollerna 
L1 är den enda av de intervjuade lärarna som uppger att det mest fördelaktiga sättet att fördela 
roller och ansvar på är att eleverna själva får diskutera fram sina roller.  

Jag har provat mig fram lite grann, ibland har jag kört rollfördelning men det är 
svårt för vissa vill inte acceptera att någon har fått en viss roll, utan det är enklare 
när de har fått diskutera fram sina roller istället (L1).  

Detta menar hen beror på att vissa elever annars kan ha svårt att acceptera en roll som de har 
blivit tilldelad. Att eleverna själva får diskutera fram sina roller, ser hen därför som mer effek-
tivt för elevernas lärande vid grupparbeten. 

7. Ser du några positiva respektive negativa sidor med grupparbeten?  
Av de tillfrågade lärarna ser samtliga att det finns både positiva och negativa sidor med gruppar-
bete som arbetsform, men vilka negativa respektive positiva sidor de upplever varierar. Samtliga 
av de tillfrågade lärarna upplever att grupparbeten kan stärka vissa elever på olika sätt. Det finns 
dock inget i lärarnas svar som tyder på att de har uppfattningen att grupparbeten i sig självt leder 
till att eleverna till exempel utvecklas eller lär sig mer, utan de positiva sidorna är beroende av hur 
grupparbetet struktureras och genomförs. Nedan presenteras de generella positiva och negativa 
sidor av grupparbeten som lärare upplever och därefter följer uppfattningar som rör förutsätt-
ningar för att grupparbetet ska fungera.  

Positiva sidor av grupparbeten 

Språk och kunskap utvecklas  
Samtliga av de tillfrågade lärarna menar att grupparbeten kan bidra till att stärka elever på olika 
sätt. L1 och L6 menar att eleverna kan utvecklas både språkligt och kunskapsmässigt genom att 
samtala med varandra vid grupparbeten.  L1 uttrycker sig så här  

 /.../ Men det positiva är att eleverna tjänar mer på det. Jag tror de utvecklas mer på 
att höra varandra förklara saker för det blir på deras språk. Jag kan säga det på vilka 
sätt som helst men det blir för avancerat i alla fall. Får de höra det från kompisen så 
är det från en nivå som de känner igen (L1). 

L1 menar alltså att grupparbeten bidrar till att elever utvecklas mer genom att de, på ett bättre sätt 
än vad läraren kan, kan anpassa sitt språk efter varandras nivå. Vid grupparbeten kan alltså fak-
tumet att eleverna befinner sig närmare varandra språkligt bidra till att lektionsinnehållet förklaras 
på en mer begriplig nivå. Även L6 ser positiva sidor av grupparbeten gällande språk, eftersom  
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arbetsformen även kan bidra till att eleverna utvecklas språkligt och lär sig mer än vad de gör vi 
andra arbetsformer. 

De utvecklar språket, de pratar med varandra, de får större talutrymme än vad de får 
vid en genomgång i klassrummet och så lär de av varandra och slipper att bara lära 
från mig. Så de lär sig ju mera (L6). 

Genom att samtala med varandra i grupparbeten så kan eleverna lära sig mer än vad de gör vid 
till exempel helklassundervisning. Utöver att eleverna utvecklas mer språkligt så lyfter även L6 
fram att fler elever kommer till tals i sig som en positiv sida av grupparbeten, eftersom eleverna 
genom att få tillgång till fler perspektiv än vad de får vid helklassundervisning lär sig mer. 

Samarbetsförmågor tränas  
Vidare menar L8 och L4 att en positiv sida av grupparbeten är att eleverna tränar på olika samar-
betsförmågor. “Fler får säga sin röst och förklara, och det är också en träning för kompisen som ska lyssna på 
sin kompis och ge respons på vad den säger” (L8). Genom att grupparbeten möjliggör att fler elever får 
göra sin röst hörd, så övas eleverna alltså både i att förklara samt att lyssna och ge respons. Att 
fler elever får göra sin röst hörd kan även ses som en positiv effekt i sig. L4 är mer tydlig i sitt 
svar med att grupparbeten bidrar till att samarbete tränas, bland annat genom att öva på att lyssna 
och kompromissa. “Det positiva är framför allt att får träna den här förmågan att samarbeta. Att få lyssna 
på andras tankar, bra ideer och kompromissa och att man lär av varandra” (L4). Samtidigt som samarbets-
förmågor, såsom att lyssna och kompromissa övas, menar även L4 att eleverna lär sig av varandra 
vid grupparbeten.  

Eleverna stärks 
L5, L7 och L2 uttrycker att grupparbeten bidrar till att stärka elever på olika sätt. L2 menar att det 
beror på att eleverna kan klara av mer än vad de gör på egen hand, och L7 att eleverna i mötet 
med andra elever kan upptäcka att de kan mer än vad de tror.  Vidare uttrycker L5 att gruppen, 
genom ett gemensamt ansvarstagande för uppgiften, kan bidra till att eleverna stärks och vågar 
mer.  

/../då ska vem som helst i gruppen kunna berätta vad gruppen har kommit fram till. 
Det tror jag stärker alla med tanke på de som kanske är lite svaga, blyga, inte vågar. 
Då har de ju gruppens svar i ryggen och då vågar de flesta berätta vad gruppen har 
kommit fram till (L5). 

Värt att påpeka är dock att L5 menar att detta gäller om arbetet struktureras utifrån kooperativt 
lärande, där varje elev lika ansvarig för att både själv bidra till grupparbetet och säkerställa att 
andra elever förstår lektionsinnehållet. Det är därför inte den individuella prestationen utan grup-
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pens gemensamma insats som räknas, och på så sätt kan gruppen utgöra ett stöd för enskilda ele-
ver som gör att de vågar mer.  

Negativa sidor av grupparbeten  

Att räcka till som lärare 
L4 och L7 menar att att en negativ sida av grupparbeten är att det kan vara svårt att räcka till som 
lärare vid grupparbeten, då arbetsformen ställer andra krav på lärare än vad andra undervisnings-
former gör.  

Nackdelar med grupparbeten är ju det här svåra att räcka till. För gör jag grupparbe-
ten måste jag ju räcka till och finnas med som en aktiv handledare hela tiden och hål-
la koll och finnas till hands, och det är inte alltid så lätt (L7). 

Vid  grupparbeten ges även elever större ansvar och frihet över sitt eget lärande. L7 menar att 
arbetsformen kräver att läraren finns med som en aktiv handledare och håller uppsikt över klas-
sen, vilket gör klassrumssituationen mer svårhanterlig. Även L4 uttrycker att arbetsformen ställer 
större krav på lärare men lyfter också fram att det även gäller för elever.  

Och det negativa är ju de elever som kanske inte har den här egna motorn att söka 
kunskap och behöver en jättestrikt struktur för att lyckas. /.../Det kräver mer, både 
från eleverna, även mig som pedagog också. Att jag måste ha en överblick av alla 
grupper och varje individ, hur de jobbar och så (L4). 

Liksom L7, menar L4 att grupparbeten gör klassrumssituationen mer svårhanterlig för lärare, ef-
tersom arbetsformen kräver att läraren finns med för att överblicka arbetet i samtliga grupper. 
Vidare menar L4 även att arbetsformen även är mer krävande för elever. Den kan exempelvis 
vara problematisk för elever som behöver en strikt struktur i sitt arbete för att lyckas. 

Tidskrävande 
L1 och L6 upplever grupparbeten som en mer tidskrävande arbetsform än andra, eftersom  
grupparbeten kräver mer planering och organisering från lärarens sida. L6 beskriver att “Det nega-
tiva är väl att det kräver mycket planering att få till grupperna /.../. Har inte jag lyckats där så blir det väldigt 
jobbigt” (L6). L1 delar samma uppfattning. 

Det är att det kräver ganska mycket planering och organisering från mig som lärare, 
hur jag sätter ihop grupper, vad är mitt syfte med den här gruppsammansättningen. 
Det är inte bara att jag måste ha ett syfte med själva lektionen, jag måste också ha ett 
syfte för hur jag satte ihop gruppen. Det måste vara noga uträknat (L1). 
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Lärarna uttrycker att de större kraven gällande planering och organisering har att göra med att det 
kan vara svårt att få till en bra gruppsammansättning. Gruppsammansättningen spelar en avgö-
rande roll för hur grupparbetet genomförs, och kräver därför noggrann planering.  

Även L3 och L5 nämner att grupparbeten kan vara mer tidskrävande än andra arbetsformer men 
menar att vinsterna som arbetsformen kan ge i längden är värt den extra tid som arbetet tar. L5 
menar dock att detta enbart gäller när grupparbeten struktureras enligt kooperativt lärande.  

Olika delaktighet bland elever  
L2, L3, L5 och L6 menar att grupparbeten ibland kan resultera i att somliga elever inte deltar, 
medan andra gör allt arbete. L2 uttrycker att “Det har ju varit så under åren att en del bara har glidit 
med, så var det ju att de starka bara gjorde allt.“ och L3 “Ibland är det de som glider med och inte gör någonting 
och några få som får dra det tunga lasset, så är det ju.”. Även L6 säger att “För de allra flesta eleverna så fun-
gerar det ju bra. /.../men sen var det ett par som inte deltog” (L6). Även L5 ser olika delaktighet bland 
elever som en potentiellt negativ sida av grupparbeten, men menar även att detta relaterar till hur 
grupparbetet struktureras.  

/.../ om man inte håller sig till de här fasta strukturerna som kooperativt lärande ger, 
så fungerar det ju inte så bra eftersom det blir några som gör och några som bara 
hänger på. Jobbar man efter kooperativt lärande så har man ju ändå utdelning av rol-
ler, och då är ju förutsättningarna mycket, mycket bättre för att det ska bli bra. Men 
mina egna erfarenheter från skoltiden är ju att det är fasansfullt. Även från studieti-
den när man pluggade, då var det ju några som inte bidrog med någonting medan 
andra slet desto mer. Det är det jag vill komma bort från (L5). 

L5 uttrycker en i grunden negativ syn på grupparbeten och beskriver att ansvarsfördelningen lätt 
blir ojämn och att vissa elever inte deltar. Om grupparbetena däremot struktureras enligt koope-
rativt lärande, där grupparbetet har en fast struktur och eleverna har tydliga roller, så fungerar 
arbetet desto bättre. Ett väl strukturerat grupparbete med en tydlig ansvarsfördelning mellan ele-
verna kan alltså skapa bättre förutsättningar för att ett grupparbete ska fungera.  

8. Upplever du några svårigheter med grupparbeten gällande till exempel samarbete 
eller problem med ojämn kunskapsnivå?  

För stor kunskapsklyfta och motstridiga viljor 
L1, L3, L4, L6 och L7 upplever att samarbetssvårigheter kan uppstå vid grupparbeten om kun-
skapsklyftan mellan eleverna är för stor, eller om elevernas viljor är motstridiga. L1 menar att 
samarbetssvårigheter lätt uppstår när kunskapsskillnaden mellan eleverna är för stor eftersom det 
då kan vara svårt för eleverna att förstå varandras förklaringar.  
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/.../ för då spelar det ingen roll hur mycket den som är starkare förklarar, på vilka 
sätt den förklarar för den här som har en lägre nivå, den kommer ändå inte förstå för 
det är ett för långt hopp att komma upp till den nivån (L1).  

Även L6 och L2  menar att samarbetssvårigheter lätt uppstår när kunskapskillnaden mellan ele-
verna är för stor, men beskriver vidare att samarbetssvårigheter vid grupparbeten även kan bero 
på andra faktorer. “/.../ ojämn kunskapsnivå är ju både en fördel och nackdel, för de som är duktiga kan ju 
också ta över och göra allting“ (L6). “Ofta blir det ju så annars att det är en duktig som bara gör allt, eller den 
som är ledare” (L2). Utöver att lyfta fram för stor kunskapsskillnad mellan eleverna som en försvå-
rande omständighet för samarbete, så nämner även dessa lärare att den duktiga eller den som är 
ledare ibland kan ta över arbetet. Detta kan relateras till L4s svar, som utöver för stor kunskaps-
skillnad även lyfter fram elever med svårigheter att kompromissa som en försvårande omständig-
het för grupparbeten.  

Ibland gör man tabbar och sätter ihop alldeles för kunskapssvaga elever eller elever 
som inte har någon motor och då blir det inget gjort utan man behöver den här dy-
namiken för att det ska fungera. Eller de som är viljestarka och inte vill kompromissa 
om någonting, det kan ju också försvåra grupparbetet (L4). 

I sitt svar uttrycker L4 att samarbetssvårigheter i grupparbetet relaterar både till elevernas vilje-
styrka, förmåga att och kunskapsnivå. Att elever tar över arbetet, vilket L2 och L6 beskriver, kan 
även ha ett samband med just elevernas viljestyrka och förmåga att kompromissa, därför är även 
motsridiga viljor hos eleverna en försvårande omständighet för grupparbetn. L4 lyfter även fram 
vikten av att lyckas skapa rätt dynamik vid grupparbeten, vilket innebär att hen även lägger stor 
vikt vid gruppsammansättningen för att arbetet ska  fungera.   

L3 uttrycker istället att samarbetssvårigheter kring kunskapsnivå är kopplade till specifika  elever 
med speciella behov “/.../vi har vissa i klassen som har speciella behov och deras kunskapsnivå är ganska 
låg och då funkar det inte att ha en blandad grupp för det blir blir för stort steg” (L3). Detta relaterar visser-
ligen till elevernas kunskapsnivå, men L3s svar skiljer sig från de övrigas då hen lyfter specifika 
elevers speciella behov i sig som en försvårande omständighet för samarbete i blandade grupper. 

Acceptera och förstå den tilldelade rollen  
L5, L6, L7 och L8 upplever svårigheter för elever att acceptera eller förstå sin tilldelade roll som 
en försvårande omständighet för grupparbeten.  L5  uttrycker att “ /.../ det finns ju alltid de som inte 
vill vara med av olika anledningar och då gäller det ju att hitta andra roller till dem” (L5).  När man använ-
der sig av roller eller en fast ansvarsfördelning vid grupparbeten så finns det alltså en risk för att 
somliga elever inte accepterar sin roll eller förstår vad de ska göra. Detta kan försvåra samarbetet, 
men lärarna menar även att detta kan lösas genom att ge eleverna en annan roll.  
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9. Använder du dig av kooperativt lärande? Upplever du att kooperativa lärstrukturer 
har en positiv inverkan på elevers lärande och samarbete?  
L5 är den enda läraren som aktivt använder sig av kooperativt lärande i undervisningen och 
anser att de fasta strukturerna som arbetssättet ger skapar bättre förutsättningar för att grupp-
arbetet ska fungera, vilket i sin tur även har en positiv inverkan på elevers lärande. Hen lyfter 
även fram att ett gemensamt ansvar för att varje gruppmedlem ska lära sig lektionsinnehållet 
bidrar till att fler elever vågar svara på frågor.  

L3 och L4 uppger att de har blivit inspirerade av kollegor som använder sig av kooperativt 
lärande och har integrerat delar av arbetssättet i sin undervisning, exempelvis genom rollför-
delning eller den kooperativa lärstrukturen EPA (en struktur för arbetsgången i pararbeten där 
eleverna först funderar över en fråga enskilt, sedan diskuterar i par till sist  i helklass). Även 
L2, L8, L7 använder sig av EPA i undervisningen och menar att strukturen har en positiv in-
verkan på elevers lärande, bland annat genom att fler elever får göra sin röst hörd samt att 
lyssna till andras förklaring. L2 menar dessutom att strukturen underlättar arbetet i svåra elev-
grupper ”Men när det gäller den här gruppen jag har nu så är den väldigt svår, så det EPA 
behövs verkligen” (L2). 

L1, L3, L4, L6 och L7 uppger även att de använder sig av en tydlig ansvarsfördelning eller 
rollfördelning  vid grupparbeten, och upplever att det har en positiv inverkan på elevers läran-
de och samarbete. Om detta i deras undervisning sker helt i enlighet med kooperativt lärande 
framgår dock inte av svaren.  
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Analys 

Utifrån resultaten har ett antal teman utmynnats. En del av dessa är återkommande presenteras 
nedan och analyseras utifrån studiens teoretiska utgångspunkter för att besvara frågeställning-
arna.  

Vilka positiva och negativa sidor av grupparbeten upplever lärare i undervisningen?  
När det gäller den första forskningsfrågan, som rör vilka positiva respektive negativa sidor 
som lärare upplever av grupparbeten, framgår det av våra resultat att samtliga lärare upplever 
både positiva och negativa sidor av grupparbeten. Vilka positiva respektive negativa sidor de 
ser varierar dock.  

Negativa sidor  
Vanliga uppfattningar kring negativa sidor av grupparbeten är att det är en mer tidskrävande 
arbetsform, både när det kommer till planering och utförande, samt att det är svårt att räcka 
till som lärare i klassrummet. Arbetsformen ställer alltså större krav på läraren än vad till ex-
empel helklassundervisning gör. Andra upplevelser av negativa sidor av grupparbeten är att 
elevernas prestationer kan sänkas, samt att samarbetet kan vara svårt att fungera och att vissa 
elever inte deltar och att andra elever tar över arbetet. Detta hänger samman med hur gruppar-
betet struktureras, vilket vi återkommer till senare.  

Positiva sidor 
När det gäller positiva sidor av grupparbeten så är en vanlig uppfattning bland de intervjuade 
lärarna att elevernas prestationer höjs genom att eleverna kan ta hjälp  och få stöd av varand-
ra, samt att de utvecklas och lär sig mer genom att vara delaktiga och samtala med varandra.  
Dessa uppfattningar  återfinns även inom Vygotskijs sociokulturella perspektiv och pragma-
tismen, där mellanmänsklig interaktion och språket anses spela en avgörande roll för lärandet 
(Säljö, 2000). Inom pragmatismen ses även lärande och handling vara tätt sammanlänkande 
(Säljö, 2017), och att lärarna anser att eleverna lär sig mer genom en ökad delaktighet vid 
grupparbeten kan kopplas till detta. När fler elever kommer till tals så anser många av lärarna 
även att eleverna får större möjlighet att öva sig på att lyssna och ge respons till varandra. På 
så sätt tränas även samarbetsfärdigheter vid grupparbeten.  

Vilka sätt att organisera grupparbeten på upplever lärare som mest effektiva för elevers 
inlärning?  
Samtliga lärare i undersökningen anser att hur grupparbetet struktureras spelar en avgörande 
roll i hur grupparbetet kommer att fungera. Det är även fördelaktigt med en tydlig struktur och 
ansvarsfördelning vid grupparbeten, men hur detta ska ske varierar uppfattningarna om. Ne-
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dan sammanfattas de två huvudsakliga punkter som lärarna i undersökningen menar är vikti-
gast att tänka på vid strukturering av grupparbeten.  

Uppgiftens struktur och ansvarsfördelning 
De flesta av de medverkande lärarna i studien menar att det är mest fördelaktigt för elevers 
lärande om läraren står för ansvarsfördelningen i grupparbetet, till exempel genom tilldela 
specifika roller för varje elev. En lärare skiljer sig dock från de övriga och menar att eleverna 
bör stå för detta själva, eftersom eleverna annars kan ha svårt att acceptera sina roller. Pro-
blem för eleverna med att acceptera sin tilldelade roll upplevs dock  även hos två av de lärare 
som anser att läraren bör stå för ansvarsfördelningen. 

Många av lärarna menar även att en tydligt strukturerad uppgift resulterar i ett bättre samarbe-
te, vilket framgår exempelvis genom att de använder sig av den kooperativa lärandestrukturen 
EPA, där arbetsföljden är tydligt indelad i olika moment, och menar att den påverkar elevers 
lärande positivt.  

De lärare som menar att läraren bör stå för ansvarsfördelningen i grupparbeten samt lägger 
vikt vid en tydligt strukturerad uppgift ser en mer strukturerad form av grupparbete som mest 
fördelaktig för elevers lärande. Även om endast en av dessa lärare aktivt använder sig av koo-
perativt lärande i undervisningen, så ligger deras syn på hur grupparbeten bör struktureras 
nära kooperativt lärande. 

Gruppsammansättning 
När det gäller hur gruppindelningen ska organiseras så anser alla medverkande lärare i studien 
att det är viktigt att tänka på både sociala relationer och elevernas kunskapsnivå. Att dela in 
elever i blandade grupper kunskapsmässigt ser alla som en fördel, eftersom det kan bidra till 
att eleverna lär sig av varandra. De svagare lär sig genom att lyssna och de starkare genom att 
förklara. Samtidigt kan eleverna ofta på ett bättre sätt än läraren anpassa språket efter varand-
ras nivå. Några lärare lyfter dock fram att kunskapsskillnaden mellan eleverna inte får vara 
för stor, eftersom att en alldeles för stor kunskapsklyfta mellan eleverna kan leda till att ele-
verna inte förstår varandra, och somliga av lärarna menar även att eleverna ibland har fördel 
av att arbeta tillsammans med elever som befinner sig på en liknande kunskapsnivå som de 
själva.  

Att lärarna ser en större fördel med att placera elever i blandade grupper gällande kunskapsni-
vå kan förstås utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon, eftersom den starkare eleven, sett 
utifrån det perspektivet, kan hjälpa den svagare eleven att nå längre än vad den skulle göra på 
egen hand. Även att lärarna ser en för stor kunskapskillnad mellan eleverna som problematisk 
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kan förstås utifrån detta perspektiv, eftersom att den proximala utvecklingszonen är begränsad 
och en elev inte kan tillgodogöra sig kunskap som ligger utanför den.  
Utöver kunskapsnivå, så menar samtliga medverkande lärare i studien att det finns fler fakto-
rer gällande gruppens sammansättning som spelar in i hur grupparbetet fungerar. Eleverna kan 
till exempel ha större nytta av att arbeta tillsammans med andra elever som de känner sig 
trygga med än elever som befinner sig på en annan kunskapsnivå än de själva och som poten-
tiellt sett skulle kunna hjälpa dem att utvecklas mer kunskapsmässigt. Flera av lärarna menar 
även att grupperna inte får vara för stora. Även elevernas vilja till att utföra uppgiften kan re-
latera till hur grupparbetet kommer att fungera. Två starka viljor kan likväl som två elever 
som saknar drivkraft försvåra samarbetet i gruppen.  
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Diskussion 

Positiva och negativa effekter av grupparbete  
De medverkande lärarna i studien diskuterade grupparbeten på ett kritiskt sätt, vilket vi i un-
dersökningen gav dem ett bidrag till att göra. I analysen av intervjusvaren så framkom det att 
många av lärarna upplever att det är svårare att räcka till som lärare i klassrummet vid grupp-
arbeten än andra arbetsformer. Det kan bero på att det vid grupparbeten är svårt att hålla upp-
sikt över de grupprocesser som pågår i klassrummet. Tidigare forskning har även visat att lä-
rare ofta oroar sig för att förlora kontrollen över de processer som kan uppstå i klassrummet 
vid grupparbeten (Hensvold, 2006, s. 53)..  

Frågan om att räcka till i klassrummet vid grupparbeten kan ses utifrån Tuckmans modell för 
gruppers utveckling (Thornberg, 2004, s. 26). Sett utifrån modellen så går grupper i sin ut-
veckling igenom olika faser som alla karaktäriseras av olika processer (Thornberg, 2004, s. 
26). Hur lärarens roll ser ut i de olika faserna varierar från att stötta eleverna och skapa regler 
till att hantera konflikter (Thornberg, 2004, s. 26). Att räcka till för eleverna i klassrummet 
borde därför vara svårare vid grupparbeten än vid exempelvis helklassundervisning, eftersom 
att det då finns många nya grupper som bildas och behöver tillsyn.  

Av resultaten framkom även att många lärare upplever att elevernas prestationer påverkas på 
olika sätt. Det kan vara både positivt genom att prestationer höjs och negativt genom att pre-
stationer sänks. Utöver kunskapsnivå menar lärarna även att detta kan bero på elevernas driv-
kraft till att utföra uppgiften. I grupparbeten möts elever med olika sociala och prestations-
mässiga mål, vilket ger upphov till att det uppstår en ambitionsdifferens mellan dem 
(Forslund Frykedal, 2008, s. 71). Utifrån sig själva behöver eleverna förhålla sig till andra 
elever med olika ambitionsnivå och befinner sig på så sätt i ett ambitionsberoende gentemot 
varandra. Detta ger upphov till att olika strategier hos eleverna skapas för att hantera situatio-
nen (Forslund Frykedal, 2008, s. 77). Lärarna beskriver, dock utan att använda sig av begrep-
pet ambitionsdifferens, att detta är något som uppstår i deras klassrum vid grupparbeten ge-
nom att eleverna antingen höjer eller sänker sin egen prestation utifrån andra elevers drivkraft.  

Till följd av att elever arbetar tillsammans i grupp kan även en motivationsförlust uppstå som 
gör att elevernas prestationsnivå sänks. Detta brukar benämnas som social loafing (Thorn-
berg, 2004, s. 36). Social loafing kan även jämföras med free rider effect, som  istället innebär 
att somliga elever inte bidrar till arbetet, utan istället drar nytta av resterande gruppmedlem-
mars prestation (Slavin, 1995, s. 19). Av lärarnas svar så framgår det att både social loafing 
och free rider effect kan uppstå vid grupparbeten, om de inte utförs under särskilda omstän-
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digheter. Risken för social loafing förefaller exempelvis vara lägre ju färre medlemmar som 
ingår i gruppen och desto bättre eleverna känner varandra (Thornberg, 2004, s. 36).   

Strukturering av grupparbeten  
Att elevernas prestationsnivå sänks vid grupparbeten är även något som de medverkande lä-
rarna i intervjun menar kan undvikas genom att tydligt strukturera arbetet gällande roller, an-
svar och arbetsgång. Av analysen framgår även att den lärare som aktivt använder kooperativt 
lärande i undervisningen anser att arbetssättet bidrar till att minska detta fenomen.  

Inom kooperativ lärande är den typiska gruppsammansättningen heterogen, eftersom en hete-
rogen gruppsammansättning gällande kunskapsnivå kan bidra till att utveckla elevernas kog-
nitiva förståelse för ämnesinnehållet (Slavin, 1995, s. 2-3; Johnson, Johnson & Johnson Holu-
bec, 1986, s. 39). När det gäller gruppens sammansättning så visar analysen att lärarna ser 
fördelar med heterogena grupper sett till elevernas kunskapsnivå, eftersom det kan bidra till 
att eleverna utvecklas mer genom att ta hjälp av och förklara för varandra. 

Även om kooperativt lärande inte alltid används medvetet bland de lärare som medverkat i 
studien, så ser vi en tendens i deras svar till att de använder sig av liknande tankesätt som lig-
ger till grund för teorin om kooperativt lärande, eftersom många menar att fasta strukturer för 
arbetsgången och heterogena grupper i ett grupp- eller pararbete leder till ett mer effektivt lä-
rande. De flesta av lärarna använde sig ibland av kooperativa lärstrukturen EPA under sina 
lektioner.  

Somliga av de medverkande lärarna i studien menar, trots att de ser fördelar med en heterogen 
gruppsammansättning, att eleverna ibland har större fördel av att arbeta tillsammans med ele-
ver som befinner sig på en liknande kunskapsnivå. Det finns även forskning som visar att 
även om elever sammantaget kan konstateras ha fördel av att arbeta i heterogena grupper så 
gäller detta främst för kunskapssvaga elever (Forslund Frykedal, 2008, s. 118). Ibland kan 
även både lågpresterande och högpresterande elever ha större nytta av att ingå i grupper med 
en mer homogen gruppsammansättning (Forslund Frykedal, 2008, s. 118, 119).  

Av resultaten framgår dock att lärarna anser att det oftast finns större fördelar med att placera 
elever i heterogena grupper, där en elev befinner sig snäppet över den andra elevens kun-
skapsnivå. Detta kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon, (Säljö, 2000, s. 120; 
Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s. 104) som är området mellan vad en elev klarar av att pre-
stera på egen hand och vad eleven klarar av med hjälp från till exempel en kunnigare klass-
kamrat. Genom att få hjälp och stöd från omgivningen kan eleven alltså klara av att lösa en 
uppgift som den skulle ha svårt att lösa ensam (Säljö, 2000, s. 120; Bråten & Thurmann-Moe, 
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1998, s. 104). När eleverna befinner sig inom ett rimligt kunskapsmässigt avstånd från 
varandra, borde de därför kunna hjälpa varandra att utvecklas vidare kunskapsmässigt.  

Att grupparbeten kan bidra till att effektivisera elevers lärande  har också att göra med elever-
nas språkbruk, då de ofta på ett bättre sätt än läraren kan översätta svåra koncept ett mer elev-
nära språk (Slavin, 1995, s. 16). Slavin (1995, s. 16) uttrycker det som att “Often, students 
can do an outstanding job of explaining difficult ideas to one another by translating teacher’s 
language into kid’s language”.  

Enligt vår analys är en vanlig uppfattning att kunskapsskillnaden mellan eleverna inte får vara 
för stor, eftersom det försvårar arbetet då eleverna inte alltid klarar av att anpassa sig efter 
varandras kunskapsnivåer. Om man tolkar detta efter Vygotskijs proximala utvecklingszon, så 
kan det bero på att elevernas utvecklingszoner inte förenas.  

En vanlig uppfattning angående positiva effekter av grupparbeten är att fler elever kommer till 
tals. Genom att samtala med varandra så utvecklas eleverna även språkligt och får tillgång till 
fler perspektiv än vad de får genom helklassundervisning, vilket i enlighet med både pragma-
tismen och det sociokulturella perspektivet leder till lärande och utveckling, eftersom språk 
och kommunikation inom dessa teoretiska perspektiv anses vara det som bidrar till detta 
(Säljö, 2017, s. 247; Säljö, 2000, s. 37). Att fler elever kommer till tals i grupparbeten kan 
även tolkas som en fråga om demokrati, då det bidrar till att fler får göra sin röst hörd och på 
så sätt påverka sitt eget lärande. Detta kan kopplas till vad John Dewey menade att skolan har 
ett ansvar i, nämligen att fostra eleverna till att bli demokratiska samhällsmedborgare (Säljö, 
2017, s. 244-245).  

De flesta lärare menar att det är fördelaktigt om läraren står för ansvarsfördelningen i grupp-
arbetet, till exempel genom tilldela specifika roller för varje elev. En lärare skiljer sig dock 
från de övriga och menar att eleverna bör stå för detta själva. De lärare som menar att läraren 
bör stå för ansvarsfördelning i grupparbetet ser en mer strukturerad form av grupparbete som 
mest fördelaktig för elevers lärande. Deras syn på hur ansvarsfördelningen ska ske kan därför 
liknas med en mer kooperativ lärandemiljö. Värt att påpeka är dock att endast en av dessa ak-
tivt använder sig av kooperativt lärande i undervisningen. Den lärare som menar att eleverna 
själva bör stå för ansvarsfördelningen av arbetet, eftersom de annars kan ha svårt att acceptera 
sina roller, kan istället sägas förespråka en mer kollaborativ lärandemiljö, även om den inte 
nämner begreppet kollaborativt lärande.  

Forskning kring kollaborativt lärande visar genomgående att både kunskapsmässigt starka och 
svaga elever lär sig lika mycket av kollaborativa lärmiljöer (Wiliam, 2011, s. 149). Att endast 
en lärares svar pekar på att den ser mer kollaborativa lärmiljöer som mer fördelaktiga för ele-
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vers lärande är därför intressant. I och med att eleverna i kollaborativa lärandemiljöer behöver 
kommunicera för att skapa struktur i arbetet så har de även större frihet och makt över det 
egna arbetet än vad de har i kooperativa lärandemiljöer (Forslund Frykedal, 2008, s. 118). 
Detta skulle kunna vara en anledning till att den lärare som menar att eleverna själva ska dis-
kutera ansvarsfördelningen vid grupparbeten ser det som mer effektivt än att själv bestämma 
ansvarsfördelningen åt eleverna. 

Synsättet hos lärarna som menar att det är fördelaktigt om läraren står för ansvarsfördelningen 
vid grupparbeten kan kopplas till mer kooperativ syn på lärande. Många av dessa lärare upp-
ger även att samarbetssvårigheter ofta uppstår vid grupparbeten där eleverna är så pass unga 
som de är i årskurs F-3. Att de ser en mer styrd arbetsfördelning i grupparbeten som mer posi-
tiv för elevers lärande i dessa åldrar skulle därför kunna förklaras genom att när eleverna är så 
pass unga, så underlättar en fast arbetsfördelning grupparbetet genom att eleverna då vet vad 
de ska göra.  

Ovan har lärares synsätt på gruppsammansättning avsett till kunskapsnivå diskuterats, men i 
vår studie framgår även att samtliga av de medverkande lärarna i studien även lägger stor vikt 
vid sociala relationer när det kommer till att organisera grupparbeten. Inom kooperativt läran-
de är det viktigt att den sociala aspekten av lärandet fungerar, och man arbetar aktivt med trä-
ning i sociala färdigheter och samarbete (Fohlin et al., 2017, s. 113). Även om de flesta med-
verkande lärare i studien inte arbetar med sociala färdigheter och samarbete på samma sätt, så 
visar deras svar att de anser att de, liksom det görs inom kooperativt lärande, lägger stor vikt 
vid att den sociala aspekten av ett grupparbete fungerar. 

Metoddiskussion  
I vår studie intervjuades åtta lärare, varav sex stycken intervjuades genom att vi träffade dem 
personligen för att utföra intervjun i ett avskilt rum på deras arbetsplats. Två av intervjuerna 
utfördes dock via telefon. Det medförde att vi inte hade möjlighet att läsa av kroppsspråk och 
ansiktsuttryck, vilket kan ha påverkat kommunikationen negativt och därmed även de svar 
som lärarna ger. Vid telefonintervjuerna så lade vi även märke till att de tog kortare tid att ge-
nomföra och att svaren inte blev lika utförliga som svaren från de övriga intervjuerna. Det  
väcker en fråga hos oss om dessa lärare verkligen hade avsatt tid till att tala med oss. 

Studiens intervjufrågor har inga självklara svar, och kräver eftertanke och reflektion. Svaren 
från lärarna som intervjuades via telefon skulle troligtvis bli annorlunda om vi träffade dem 
personligen för en intervju, och vi bedömer därför att faktumet att två intervjuer genomfördes 
via telefon påverkar studiens reliabilitet negativt. 
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Åtta respondenter kan inte heller sägas utgöra ett representativt  urval av lärare och resultaten 
från vår studie kan därför inte konstateras ge några generella svar på lärares uppfattningar 
kring grupparbeten. Däremot har resultaten från vår studie kunnat bekräfta vissa resultat från 
tidigare forskning (Hammar Chiriac, 2013), vilket stärker studiens reliabilitet. I intervjuerna 
så återgav lärarna i flertalet av frågorna liknande svar, vilket även det stärker reliabiliteten i 
studien.  

Somliga av lärarna svarade mer kortfattat än andra på intervjufrågorna, till exempel vid tele-
fonintervjuerna, och deras svar gav därför inte alltid en lika utförlig bild av hur de resonerar. 
Detta gör svaren svårare att tolka och kan därför konstateras påverka studiens validitet nega-
tivt.  
Somliga av lärarna svarade inte alltid direkt på den intervjufråga som ställdes. Vid frågor gäl-
lande uppfattningar om grupparbeten som arbetsform svarade ett visst antal av lärarna istället 
på hur de gjorde i undervisningen, vilket medförde att vi fick leda in dem på rätt spår genom 
följdfrågor. Vi bedömer dock att lärarna på ett generellt plan svarade på intervjufrågorna, un-
dantaget ett svar från en lärare, vilket har lett till att vi kan besvara våra forskningsfrågor och 
att studiens validitet stärks.  
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Konklusion 

Studiens resultat visar att inställningarna till grupparbete som arbetsform i undervisningen 
bland de medverkande lärarna varierar, och lärarna ser både positiva och negativa sidor av 
grupparbeten. Vilka positiva respektive negativa sidor av grupparbeten som lärarna ser relate-
rar även till hur grupparbetet struktureras, och de flesta av lärarna en tydlig ansvarsfördelning 
som mest fördelaktig för elevers lärande. 

Även om studien inte kan bidra till att dra några generella slutsatser om lärares uppfattningar 
av grupparbeten som undervisningsform, så är den pedagogiskt relevant då resultaten ger en 
inblick i hur verksamma lärare resonerar kring användningen av arbetsformen i undervisning-
en. Då arbetsformen i tidigare studier har konstaterats kunna leda till bättre läranderesultat, 
dock enbart om de utförs under särskilda former, (Hammar Chiriac, 2013; Granström, 2003) 
så är denna studie intressant ur ett pedagogiskt perspektiv då den ger en djupare inblick i hur 
lärare tänker kring frågan. 

Som tidigare nämnt är begreppen kollaborativt och kooperativt vanligt förekommande inom  
forskningen kring grupparbeten i undervisningen (Frykedal, 2008, s. 118). Dessa begrepp 
skiljer sig åt, och i vår studie har vi kunnat identifiera både kooperativa och mer kollaborativa 
synsätt på lärande. En intressant utgångspunkt för fortsatt forskning är därför att i vidare ut-
sträckning undersöka hur lärares uppfattningar av grupparbeten skiljer sig åt beroende på om 
de ingår i kooperativa eller kollaborativa lärandemiljöer. Då denna studie inte har beaktat 
grupparbeten utifrån elevers perspektiv, så är ett annat förslag på vidare forskning även under-
söka elevers inställningar till grupparbeten, eftersom det är eleverna som utgör undervisning-
ens kärna. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien som kommer att handla om lärares inställning till grupparbeten kommer att utföras 
inom ramen för självständigt arbete 1. Studien utförs av Ebba Englund och Louise Forsgren 
som går sjätte terminen på Grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att inter-
vjuas, samt att intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att användas i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivil-
lig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på in-
samlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Jag ger härmed mitt medgivande att medverka i studien: 
  
Ditt namn: ……………………………………………… 

Skolans namn: ……………………………………………………………. 
  
Skolans adress: …………………………………………………………… 
  
  
……………………………………………………………………………………... 
Ort och datum                       
  
  
....................................................................... ........................................................... 
Lärarens underskrift       

!51



Bilaga 2  

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien som kommer att handla om lärares inställning till grupparbeten kommer att utföras 
inom ramen för självständigt arbete 1. Studien utförs av Ebba Englund och Louise Forsgren 
som går sjätte terminen på Grundlärarprogrammet F-3, Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att inter-
vjuas, samt att intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att användas i studien. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivil-
lig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på in-
samlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

Jag ger härmed mitt medgivande att medverka i studien: 
  
Ditt namn: ……………………………………………… 

Skolans namn: ……………………………………………………………. 
  
Skolans adress: …………………………………………………………… 
  
  
……………………………………………………………………………………... 
Ort och datum                       
  
  
....................................................................... ........................................................... 
Lärarens underskrift       
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Intervjufrågor till vår intervju: 

Uppvärmningsfrågor: 

Vilken årskurs undervisar du i? 
Hur många år har du arbetat som lärare?  
Vilken utbildning har du? 

1. Hur ofta använder du dig av grupparbete som arbetsform i undervisningen?  
2. Använder du dig av grupparbeten i alla ämnen? Vilka? 

Intervjufrågor:  

3. Hur upplever du att samarbetet generellt sett fungerar i ett grupparbete? 
4. Hur brukar eleverna bli indelade i grupper utifrån kunskapsnivå och sociala relationer?  
5. Märker du att grupparbeten har någon effekt på elevers individuella prestationer? Hur?  
6. Vilka sätt att strukturera grupparbeten på ser du som mest fördelaktiga för elevers lärande 
gällande till exempel roller, ansvar och gruppindelning?  
7. Ser du några positiva respektive negativa sidor med grupparbeten?  
8. Upplever du några svårigheter med grupparbeten gällande till exempel samarbete eller pro-
blem        med ojämn kunskapsnivå?  
9. Använder du dig av kooperativt lärande? Upplever du att kooperativa lärstrukturer har en 
positiv inverkan på elevers lärande och samarbete? 
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