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Förord 

 

Författarna till den här uppsatsen är två blivande Hem och konsumentkunskapslärare som 

redan arbetat några år i yrket och det har naturligtvis inspirerat oss i valet av uppsatsämne. Vi 

arbetar båda på mindre skolor och är där ensamma i vårt ämne och när en möjlighet uppkom 

att undersöka hur andra HKK-lärare arbetar, var vi självklart nyfikna. 

  

Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Ylva Mattsson Sydner, du har varit en trygghet 

för oss under hela arbetet, tack för din input, dina mycket goda råd, din insikt och 

uppmuntran.   

  

Till våra informanter vill vi skicka ett extra stort tack, utan er hade den här studien inte gått att 

genomföra. Ni har ställt upp med er tid och delat med er av era erfarenheter och för oss har 

det varit ovärderligt, ni är alla fantastiska personer och lärare. 

  

Sista tacket vill vi ge oss själva: 

  

”Sara, jag vill tacka dig för att du tog initiativet till vårt samarbete och för att du är så 

drivande, smart, rolig och trevlig, jag kunde inte fått en bättre person att arbeta tillsammans 

med, det har varit ett nöje” - Qristina 

 

 

”Qristina, ett stort tack för din givande idé till vår uppsats som du kom med vid vår 

sammarbetsstart och för att du har bidragit med så stor glädje, uppmuntran och förståelse för 

våra egenheter, styrkor och svagheter, bättre uppsatskamrat kunde jag inte önskat mig”- Sara 
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intervjustudie om HKK-lärares erfarenheter och upplevelser av grupparbeten  
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SAMMANFATTNING 

 

Introduktion: I skolämnet Hem- och konsumentkunskap är grupparbeten vanligt 

förekommande och till stor del beroende av ramfaktorerna lokalens utformning och 

elevgruppens storlek. Hur sammansättningen av elever görs när grupperna bildas samt hur 

uppgiften gruppen ska arbeta med är utformad påverkar hur lärandet sker i gruppen. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur grupparbeten används i ämnet Hem- och 

konsumentkunskap med fokus på lärarens erfarenhet av arbetsmetoden. 

Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem informanter. Det 

insamlade datamaterialet transkriberades och analyserades enligt Braun och Clarkes riktlinjer 

för tematisk analys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre teman: ” Förutsättningar som påverkar grupparbetet”, ” 

Medveten gruppsammansättning” och ” Grupparbetets inflytande på lärandet”. Studien visar 

på hur yttre och inre förutsättningar påverkar grupparbetet i Hem- och konsumentkunskap. 

Vidare beskrivs hur lärarna utifrån erhållna erfarenheter och nödvändiga anpassningar sätter 

samman eleverna i grupper. Slutligen beskrivs hur grupparbeten påverkar elevers möjligheter 

till lärande. 

Slutsats: Hur lärarna agerar kring de olika aspekterna av grupparbeten beror av deras 

erfarenhet och förnuft. Gruppindelning är situationsanpassad då många olika faktorer 

påverkar. Viktigt för lärarna är ett elevcentrerat förhållningssätt med gruppmedlemmar som 

hjälper varandra. 
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Title: "I think what you practice, it also makes you better." - A qualitative interview 

study about home economics teachers' experiences of group work 

 

Author: Qristina Näsström and Sara Olsgärde 

 

ABSTRACT 

 

Background: In the school subject home economics group work is common and largely 

depending on the framework factors, the design of the premises and the size of the student 

group. How the composition of students is done when the groups are formed and how the 

design of the assignment is, affects how learning takes place in the group. 

Purpose: The aim of this study is to investigate how group work is used in the subject home 

economics with a focus on the teacher's experience of the working method. 

Method: Qualitative semi-structured interviews were conducted with five informants. The 

collected data material was transcribed and analyzed according to Braun and Clark´s 

guidelines for thematic analysis. 

Results: The analysis resulted in three themes: "Prerequisites - conditions of various kinds", 

"Conscious composition" and "Learning in groups". The study shows how external and 

internal conditions affects the group work in home economics. It also describes how the 

teachers, based on their gained experience and necessary adjustments, arranges the students 

together in groups. Finally, it is described how group work affects students' opportunities for 

learning. 

Conclusion: How teachers act around the different aspects of group work depends on their 

experience and sense. Group division is situation-adapted, and many different factors affects. 

Important for teachers is a student-centered approach with group members helping each other. 
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Introduktion 
 

Skolverket utarbetar en läroplan med tillhörande kursplaner utifrån skollagen och 

förordningar som regering och riksdag styr över (Skolverket, 2022a). Den läroplan som 

råder för närvarande är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011.  Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål 

och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet [Lgr11], 2019). Kursplanerna utgör ramar för undervisningen i varje enskilt 

skolämne och varje ämne presenteras med syfte och centralt innehåll vilket tydliggör 

tyngdpunkterna i aktuellt ämne. Det centrala innehållet är det som läraren ska utgå ifrån 

när undervisningen planeras och innehållet är övergripande beskrivet. Kunskapskraven 

utgör ramarna för betygssättningen och vilket betyg eleven är berättigad till beror på hur 

väl kunskapskraven uppfylls (Lgr11, 2019). Enligt Skolverket (2011) är utgångspunkten i 

lärandemålen att kunskapsutvecklingen för eleverna motsvaras av kunskapskraven. Detta 

innebär att lärandet i skolan är målstyrt och att det är viktigt att det finns en tydlig 

planering för vad som ska läras. Det finns två typer av bedömning i skolan. När 

bedömningen sker i avsikt att vara en sammanfattning har den en summativ funktion. Ett 

omdöme eller ett betyg är exempel på summativa bedömningar. När bedömningen i stället 

är en lägesbeskrivning med styrkor och svagheter utgör den en grund för att hjälpa eleven 

att komma vidare i sin kunskapsutveckling och är då formativ i sin karaktär (Skolverket, 

2022b). Bennet (2010) skriver att när bedömningen används på ett medvetet och 

systematiskt sätt ger det eleverna goda förutsättningar för lärandet. När undervisningen 

planeras är det centralt att betrakta den som en formativ praktik. Det är viktigt att eleverna 

förstår att bedömningen som läraren gör inte enbart är summativ. Detta kan annars leda till 

att eleverna uppfattar att de måste lyckas vid varje moment av undervisningen. 

Höstterminen 2022 kommer en ny läroplan (Lgr22) med reviderade kursplaner att börja 

gälla för samtliga skolämnen i grundskolan. Strukturen på den nya läroplanen kommer 

vara lik den tidigare. Det som skiljer sig i den gamla och i den nya läroplanen är framför 

allt att det finns med nya formuleringar om sexualitet och annat värdegrundsarbete i de 

inledande delarna av läroplanen. Avseende kursplanerna är det olika mycket som ändrats 

beroende på vilket ämne det gäller. För alla lärare som sätter betyg införs det i skollagen en 

ny princip för betygssättning i och med den nya läroplanen (Skolverket, 2022c). 

Kursplanen styr innehållet i undervisningen, innehållet är övergripande beskrivet vilket gör 

att den enskilda läraren har stor frihet att lägga upp undervisningen utifrån vad hen anser 

passa elevgruppen bäst. Dock är läraren begränsad av ramfaktorer som beror av skolans 

struktur och organisationsformer, ekonomiska ramar, byggnader och lokaler, läromedel, 

samt lagar och bestämmelser för skolan. Ramfaktorerna kan delas upp i de som läraren kan 

påverka, så som vilka läromedel eleverna ska använda sig av i undervisningen, och de som 

läraren har mindre eller ingen makt över, så som skolans ekonomi, lokaler och 

styrdokument (Imsen, 1999). En ramfaktor som läraren styr över i stort är vilken 

arbetsform som används i undervisningen. Vanligen sker undervisningen som 
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helklassundervisning, individuellt arbete eller grupparbete (Granström, 2003, 2007). 

Grupparbeten, jämfört med övriga undervisningsformer, är i en betydande minoritet 

jämfört med övriga arbetsmetoder och i början av 2000-talet var endast cirka tio procent av 

lektionstiden ägnad åt grupparbeten (Granström, 2003, 2007). Flera studier visar att 

andelen grupparbeten har minskat i den svenska skolan sedan dess (Forslund Frykedal & 

Hammar Chiriac, 2014). 

 

Grupper och grupparbeten 
 

Att arbeta med grupparbeten i skolan har många positiva effekter för eleverna men medför 

ofta även flera nackdelar för lärarna och eleverna. En grupp består av minst två deltagare 

som har någon form av relation till varandra och dessutom är ömsesidigt beroende av 

varandra på något sätt (Brown, 2000; Nationalencyklopedin, u.å.; Stensaasen & Sletta, 

1997). Ett grupparbete är ett arbete där individerna i en grupp arbetar tillsammans med en 

gemensam uppgift och det krävs att gruppen är tillräckligt liten för att alla ska kunna delta 

med uppgiften som ska vara tydligt definierad (Cohen, 1994). För att skolarbetet ska 

räknas som ett grupparbete är en av förutsättningarna att gruppmedlemmarna är beroende 

av varandra för att genomföra arbetet (Cohen, 1994; Johnson & Johnson, 1997; Johnson, 

Johnson & Smith, 2007).  

Lärare är idag ofta skeptiska till att använda grupparbeten som metod i sin undervisning, 

detta är till stor del orsakat av den bristande kunskap och dåliga erfarenhet lärarna besitter 

inom området (Granström 2003, 2007). Lärarna antar att eleverna endast lär sig 

samarbetsförmåga vid grupparbeten och inte ämneskunskaper och detta kan förklara 

lärarnas ovilja till att använda grupparbeten. En annan förklaring kan vara att grupparbeten 

ger upphov till klassrumsaktiviteter och processer bland eleverna som kan vara svåra för 

lärarna att hantera (Forslund Frykedal & Hammar Chiriack 2014; Granström 2007).  

Skolans mål är att frångå det normativa lärandet, hur elever ska göra, och istället sträva 

mot att eleverna lär sig hur de ska lära sig och kan fatta egna beslut utifrån det 

kunskapsläge som råder för tillfället (de Ron & Feldt, 2013; Kuusisaari m.fl., 2021; 

Skolverket 2022b). Grupparbete är en arbetsform, jämfört med katederundervisning, som 

handlar om elevens egna sökande efter kunskap (Granström, 2007). Utifrån den ändrade 

inriktningen i läroplanen bör lärare använda grupparbeten i ökad omfattning än vad som nu 

är brukligt. Dessutom finns det flera studier som visar på att samarbete förbättrar 

möjligheterna för eleverna att lära (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2014; Hammar 

Chiriac & Forslund Frykedal, 2011).  

I skolan möts elever med olika sociala förmågor, med olika förkunskaper, intressen och 

ambitioner. Detta bildar en mångfald som läraren ska hantera. Enligt Forslund Frykedal 

(2008) skulle skolan, lärarna och eleverna vinna på en ökad kunskap om grupparbeten som 

arbetsmetod. Skolan är en av få verksamheter där grupparbete inte är det dominerande 

sättet man arbetar på. Dock efterfrågas egenskaper såsom samarbetsförmågor av övriga 

https://dod.mtm.se/play/a8c6_0053.smil#rgn_txt_0053_0004
https://dod.mtm.se/play/a8c6_0053.smil#rgn_txt_0053_0004
https://dod.mtm.se/play/a8c6_0053.smil#rgn_txt_0053_0004
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samhället där team- och lagarbete är vanliga arbetsmetoder (Granström, 2003, 2007). 

Grupparbeten skulle kunna bidra till elevers utveckling av dessa egenskaper (Forslund 

Frykedal, 2008). 

För att främja samarbete och lärande genom grupparbeten i skolan krävs det att grupperna 

struktureras så att eleverna förstår hur de förväntas arbeta (Gillies, 2003; Granström, 

2003). Kooperativt lärande är en metod vars syfte är att elever ska lära tillsammans i små 

grupper. Detta genom särskilda strukturerade metoder och strategier för att få alla elever att 

engagera sig och delta aktivt i arbetet (Ferguson-Patrick, 2020; Fohlin, m.fl., 2017; Klang, 

m.fl., 2020).  För att ett grupparbete ska räknas som kooperativt erfordras uppfyllnad av 

flera grundläggande principer: samarbetsfärdigheter, positivt ömsesidigt beroende, 

individuellt ansvarstagande, interaktionsfrämjande, samarbetsförmåga och 

gruppbearbetning (Fohlin, m.fl., 2017). Positivt ömsesidigt beroende som är den viktigaste 

grundprincipen innebär att alla gruppdeltagare behövs för att uppnå ett uppsatt mål. Ett 

exempel på detta kan vara att en grupp elever fått i uppdrag att laga en måltid tillsammans, 

målet för uppgiften är att förutom att utföra det praktiska arbetet ska varje elev kunna 

förklara hur allt arbete utförts. Eleverna som utför de olika delarna behöver då beskriva för 

de andra hur de genomförde just sin del och kontrollera att alla gruppmedlemmar förstått 

(Fohlin, m.fl., 2017). Det är lärarens ansvar att se till att ömsesidigt beroende uppstår 

mellan eleverna i gruppen, oberoende av om kooperativa metoder används. För att 

grupparbetet ska fungera behöver eleverna förstå att endast när deras gruppmedlemmar 

uppnår målen kan de själva uppnå sina egna mål (Granström, 2003; Johnson & Johnson, 

1990; Klang, m.fl., 2020). För att skapa ett gynnsamt grupparbete krävs det att läraren kan 

arbeta med denna komplexa och mångfacetterade uppgift på ett för gruppen fördelaktigt 

sätt (Forslund Frykedal, 2008). Det innebär att lärarna behöver ha kunskaper om hur 

grupper sätts ihop för att skapa bästa möjliga effekt för lärande (Lindblom, 2016). 

Ojämlikheter i grupperna avseende sociala och kunskapsmässiga hierarkier där vissa 

individer dominerar kan skapa svårigheter i grupparbetet (Cohen, 1994). Samtidigt är det 

en tydlig strategi i kooperativt lärande att elever med olika nivåer av kunnande sätts ihop i 

en grupp för att få en gynnsam gruppdynamik (Fohlin, m.fl., 2017). För att skapa en positiv 

gruppdynamik krävs det att läraren arbetar tydligt och strukturerat med elevernas 

samarbetsfärdigheter, såsom ledarskap, beslutsfattande, förtroendebyggande, 

kommunikation och konflikthanteringsförmåga (Säljö, 2010). 

Vid grupparbeten finns olika utgångar utifrån hur gruppen är sammansatt och hur 

uppgiften är konstruerad. Gruppindelningen sker antingen genom att läraren bestämmer 

grupper medvetet eller genom lottning alternativt att eleverna själva bestämmer grupper 

(Fohlin, m.fl., 2017). Beroende på hur sammansättningen i gruppen är kan gruppen 

antingen arbeta i en grupp eller som en grupp. Att arbeta i en grupp innebär att deltagarna 

arbetar individuellt med en gemensam uppgift och de separabla delarna läggs sedan ihop 

för att bilda resultatet. Vid arbete som en grupp deltar alla gruppmedlemmar i arbetet och 

alla gruppmedlemmars kompetens används. För ett gynnsamt grupparbete behöver gruppen 

arbeta som en grupp (Forslund Frykedal & Hammar Chiriac, 2011; Granström 2003). Att 

arbeta som en grupp är dock ovanligt. Enligt flera studier är det gemensamma grupparbetet 

det minst förekommande, att arbeta individuellt i gruppen är vanligare förekommande 

(Forslund Frykedal, 2008; Granström 2003, 2007).  
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Grupparbetets utgång påverkas även av hur uppgiften är konstruerad. Vid sammanhållande 

uppgifter har eleverna ingen möjlighet att dela upp uppgiften till individuella arbeten utan 

ett samarbete krävs för att genomföra uppgiften (Granström, 2007; Gröning 1996). Tyvärr 

är få uppgifter konstruerade på detta sammanhållande sätt. Lärarna låter eleverna arbeta i 

grupp men redovisningen bygger inte på att de har arbetat i grupp (Carson, 1990; Gröning 

1996). Enligt Forslund Frykedal (2008) utnyttjar eleverna chansen att dela upp uppgiften, 

om det finns möjlighet till det. Att inte kunna dela upp uppgiften skapar hos eleverna 

många frågor. När eleverna löst dessa frågor gör den sammanhållna karaktären på 

uppgiften att eleverna utvecklar ett samarbete kring innehållet (Forslund Frykedal, 2008).  

Även strukturen på innehållet i uppgiften påverkar processerna i grupparbetet. En 

ospecificerad struktur skapar mer interaktion mellan eleverna eftersom de blir tvungna att 

själva komma fram till beslut rörande hur uppgiften ska lösas. Med en ospecificerad 

struktur skapas ett elevcentrerat lärande där eleverna är knutna till den aktuella 

arbetsuppgiften på ett personligt plan då de måste utveckla sina egna lösningar på det givna 

problemet (Kuusisaari, 2021). Detta skapar ett större beroende mellan eleverna men väcker 

även frustration hos eleverna. Mycket tid går åt till hur uppgiften ska lösas. Med tydligare 

struktur på uppgiften blir interaktionen och beroendet mellan eleverna inte lika stort men 

mindre tid går till interaktion vilket kan underlätta samarbetet (Forslund Frykedal, 2008). 

Enligt Forslund Frykedal (2008) gillar eleverna de mer strukturerade uppgifterna eftersom 

de då kan lägga lektionstiden på att arbeta med uppgiften utan att kontinuerligt behöver 

diskutera hur tillvägagångssättet ska gå till. 

 

Skolämnet Hem- och konsumentkunskap 
 

Hem- och konsumentkunskap (hädanefter HKK) är ett av grundskolans obligatoriska 

ämnen. Det är ett vardagsnära ämne som syftar till att ge eleven kunskap och förståelse för 

hur valen i hemmet påverkar elevens egna livssituation likväl som miljön runt eleven. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att planera och 

tillaga mat för olika situationer och sammanhang. De ska även lära sig hantera och 

praktiskt lösa situationer i hemmet. Elevens förmåga att värdera val och handlingar som 

görs i hemmet och som konsument utifrån ett hållbart perspektiv ska tränas genomgående i 

undervisningen (Lgr11, 2019). Kunskaper om konsumentfrågor har ett särskilt fokus med 

utgångspunkt i att lära eleverna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, 

ekonomi och miljö. Genom kunskapskravens formulering påvisas att kunskapssynen i 

HKK är kunskap-i-handling. Det innebär att teori och praktik ska betraktas som 

sammanflätade, komplexa helheter (de Ron & Feldt, 2013; Skolverket, 2021a). HKK 

handlar med andra ord om att eleverna lär sig i verksamheten och inte primärt om 

verksamheten. Aktiviteterna blir kunskap i handling genom ett undersökande, jämförande 

och reflekterande förhållningssätt. Av detta ger det att läraren behöver kunna bedöma 

eleven både i sina praktiska färdigheter och teoretiska resonemangsförmåga om hur olika 

val påverkar elevens hälsa, privatekonomi och miljön (Lgr 11, 2019).  
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En av ramfaktorerna som anges i läroplanen är hur många lektionstimmar varje ämne ska 

undervisas totalt under de tio åren i grundskolan. HKK är tilldelad 118 timmar totalt, var 

av 36 timmar ska ligga i årskurs 1-6 och 82 timmar ska ligga i årskurs 7-9 (Skolverket, 

2022d). Hur dessa timmar fördelas är upp till rektorerna på respektive skola (Skolverket, 

2022e) men vedertagen praxis är att eleverna undervisas en termin i årskurs 6 och 9 samt 

båda terminerna i årskurs 8 (de Ron & Feldt, 2017). 

I HKK är ett av kunskapsmålen elevens resonemangsförmåga, därför är samtal en viktig 

parameter i undervisningen. Samverkan och samarbete är andra viktiga delar. Samarbetet 

mellan eleverna är viktigt både för att aktiviteter ska kunna genomföras och för varje 

enskild elevs lärande (Hipkiss, 2014). Den praktiska delen av undervisningen påverkas av 

ramfaktorer såsom elevgruppens storlek och lokalutformning med ett begränsat antal 

köksenheter som är lägre än elevantalet (Lindblom, 2016). Det gör att samarbeten mer eller 

mindre är en nödvändighet och Skolverket gjorde 2003 en utvärdering där det framkom att 

eleverna ansåg att det var i HKK de arbetade tillsammans allra mest (Skolverket, 2004). 

Dock är inte grupparbeten och samarbeten i HKK enbart något påtvingat av de rådande 

ramfaktorerna utan något som skolan strävar efter i stort. I samtliga kursplaner för HKK 

fram till Lgr11 (2019) omnämns samarbete mellan elever. Detta har även varit ett 

kunskapsmål som ska uppfyllas för att eleven ska få godkänt betyg (Peterson, 2007). Att 

gällande kursplan i HKK inte har samarbete som ett betygskriterium innebär inte att 

eleverna enbart ska tränas i enskilt arbete i skolan. Enligt gällande läroplan ska eleverna 

genom hela sin skolgång få möjlighet att träna på att ta eget initiativ och ansvar, men även 

få möjlighet att utveckla förmågan att arbeta tillsammans med andra elever (Lgr, 2019). 

Lektioner i HKK inleds vanligen med en introduktion som hålls av läraren och därefter 

arbetar eleverna ofta praktiskt med matlagning eller bakning i grupper om två till fyra 

elever (Lindblom, 2016). Läraren låter ofta gruppindelningen ske slumpartat eller så delas 

eleverna in i homogena grupper utifrån förkunskaper och förutsättningar att lyckas med 

uppgiften som tilldelas (Carson, 1990; Peterson, 2007). Hur grupperna lyckas samarbeta 

avgörs mycket på lärarens inställning (Granström, 2007) och i HKK-klassrummet 

uppmanar lärarna eleverna att arbeta tillsammans, genom tillrop eller plakat på väggen, 

men förväntar sig sällan att eleverna ska klara av att samarbeta (Carson, 1990; Hipkiss, 

2014). 

HKK-lärare har en avsevärd potential att styra grupparbeten för att få undervisningen i 

HKK att fungera optimalt (Carson 1990; Lindblom, 2016). Men har lärarna som undervisar 

i HKK tillräckligt med kunskaper och förutsättningar för att kunna genomföra 

grupparbeten på ett önskvärt sätt? 
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Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur grupparbeten används i ämnet Hem- och 

konsumentkunskap med fokus på lärarens erfarenhet av arbetsmetoden. 

- Hur använder sig lärarna av grupparbeten i HKK? 

- Hur uppfattar lärarna att olika strukturer på grupparbeten påverkar elevers lärande i 

den praktiska delen av HKK undervisningen? 

- Vilka strategier använder sig lärarna av när de arbetar med grupparbeten i sin HKK 

undervisning? 

 
 

Metod 
 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i HKK arbetar med grupparbeten, 

deras uppfattning och tankar kring detta, har studien kvalitativa intervjuer som metod. 

Forskningsstrategin vid kvalitativ ansats kännetecknas av att vid insamling och analys av 

data läggs tyngdpunkten på ord och inte kvantifiering (Bryman, 2011). När avsikten är att 

undersöka personers åsikter, erfarenheter och tankar är kvalitativ forskningsstrategi och 

dess metoder mest lämpade (Bryman, 2011; Repstad, 2007; SBU, 2020). Den kvalitativa 

metoden beskrivs ofta som att den går på djupet, det innebär att miljöerna man studerar är 

få, eller enbart en, men att dessa i stället utforskas som en helhet med alla sina verkliga 

nyanser (Repstad, 2007). 

 

Urval 
 

I samband med kvalitativ forskning är målinriktade urval vanligt förekommande, med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna väljs studiens deltagare ut (Bryman, 2011). 

Inklusionskriterier för att delta i studien var att informanterna skulle vara verksamma 

legitimerade HKK-lärare i Sverige.  Informanterna valdes ut genom ett målstyrt urval med 

efterföljande bekvämlighetsurval vilket bestod av ett antal deltagare som författarna vid 

tillfället hade möjlighet att samla in data från. Initialt söktes informanter via sociala medier 

och fackliga nätverk. Då responsen från dessa uteblev, skedde i stället urvalet utifrån 

personliga kontakter. Metoden var inte optimal, dock acceptabel då möjligheten att få 

intervjudeltagare annars hade förfelats (Bryman, 2011). De informanter som författarna 

hade tillgång till kontaktuppgifter till via personliga kontakter erhöll ett mail innehållande 

förfrågan om deltagande. Nio av de tillfrågade HKK-lärarna var villiga att delta i studien 
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och de erhöll då via mailkontakt ett följebrev (se bilaga 1) med mer information om 

studien. De fem lärarna (se tabell 1) som inom en snar framtid hade möjlighet att medverka 

valdes slutligen ut till studien. Viktigt är att påpeka att författarna inte var personligen 

bekant med någon av informanterna. Informanterna arbetar alla på skilda orter och åldern 

varierar mellan trettio och femtiofem. 

 

Tabell 1. Sammanställning över informanterna, namnen är fiktiva. 

Informant Antal år 
i yrket 

Undervisar 
i årskurs 

Antal elever per 

undervisningsgrupp 
Antal köksenheter 

Anna 3 6 9 - 12 
5 fungerande och 1 som ej 

fungerar denna termin 

Bea 5 8 - 9 15 
5 flyttbara moduler 

2 ugnar och 2 diskhoar. 

Caroline 4 7 - 9 18 - 20 7 

Diana 3 6 - 9 9 - 28 
6 i mellanstadieskolan och 

9 i högstadieskolan 

Erika 11 8 - 9 12 6 

 

 

Intervjuguide & genomförande av intervjuer 
 

I denna studie genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer är en beprövad metod som visat sig vara mycket god för att få 

information och data från individer (Bryman, 2011). Vid den semistrukturerade intervjun 

har intervjuaren en uppsättning frågor som delvis leder in respondenten till området 

forskaren vill undersöka. Denna intervjumetod innebär en föränderlig process, tyngden 

ligger på individens tolkning och uppfattning av frågor och utvecklingar, fokus ligger på 

det respondenten upplever som viktigt (Bryman, 2011). Till dessa intervjuer har en 

intervjuguide med några centrala frågeställningar och uppföljningsfrågor utformats (se 

bilaga 2). När frågorna ställdes i intervjuerna följdes inte någon specifik ordning, detta för 

att intervjun behöver vara flexibel och fånga upp informantens svar och för att uppmuntra 

hen till att fördjupa och utveckla sina tankar (Repstad, 2007).  Frågorna i guiden var 

medvetet oprecist utformade då det var en fördel att formulera dem direkt i 

intervjusituationen, om frågorna är för noggrant formulerade och detaljerade finns risken 



 
 

13 

att informanten blir kortfattad och enbart svarar på frågan utan att formulera svaret utifrån 

sina egna tankar (Repstad, 2007). 

Fem lärare intervjuades digitalt, intervjuerna dokumenterades via videotjänstprogrammen 

zoom och teams och längden varierade mellan 32 och 56 minuter. Att spela in kvalitativa 

intervjuer rekommenderas ofta av forskare och metodförfattare (Repstad, 2007). En fördel 

med att spela in intervjuerna är att forskaren kan fokusera på vad informanten säger och 

slipper anteckna. Följden blir att intervjuaren blir mer engagerad och uppmärksam och 

enklare kan finna följdfrågor (Repstad, 2007).  Ett videotjänstprogram fångar informantens 

ansiktsuttryck, åtbörder och betoningar som kan vara viktiga att observera (Bryman, 2011). 

Valet av videotjänstprogram gjordes utifrån informanternas önskemål, detta för att de 

skulle känna sig bekväma med inspelningssituationen. Intervjuerna skedde digitalt av 

praktiska anledningar då informanterna befann sig på långt avstånd från författarna. 

En pilotintervju genomfördes inledningsvis. Bryman (2011) beskriver vikten av 

förberedelser för att utprova intervjuguide och erhålla erfarenhet av 

metoden.  Pilotintervjun uppfyllde studiens inklusionskriterier och innehöll relevant 

information för både syftet och frågeställningen. Därför valde författarna att inkludera den 

i studien. Intervjutekniken och frågeguiden bedömdes fungera bra och båda utvecklades 

och formerades efter hand under arbetet. Antalet intervjuer befanns vara tillräckligt för att 

erhålla acceptabel mängd data. Om det är för många intervjuer riskerar analysen lätt att bli 

ytlig, vilket inte är syftet med en kvalitativ studie (Repstad, 2007). 

Båda författarna deltog under de två första intervjuerna. Den ene utsågs till ledare medan 

den andre var observatör, denne hade även möjlighet att ställa följdfrågor. Frågeguiden 

användes som grund till de frågor som utformades. Intervjuaren var noga med att ställa 

öppna frågor och vara lyhörd för informantens svar. Intervjun tilläts vara flexibel och följa 

olika spår för att fånga informanten och uppmuntra hen att fördjupa sina svar. Det är inget 

problem om intervjupersonen som en förlängning av ett svar även yttrar sig om andra 

saker. Skulle man avbryta för att få en "riktig" ordningsföljd, blir svarspersonen lätt osäker 

eller irriterad och till följd därav tystare (Repstad, 2007). Efter varje intervju diskuterade 

författarna sinsemellan och beslutade om eventuella justeringar eller kompletteringar till 

frågeguiden. Även intervjutekniken belystes och utvärderades löpande. Då författarna hade 

utvecklat en samsyn beslutades att de följande tre intervjuerna kunde utföras av enbart en 

av författarna.  

 

Transkribering och analys 
 

Enligt de metoder som anges av Backman (2016) transkriberades, kodades, analyserades 

och tolkades intervjuerna löpande. Detta är ett kontinuerligt, cirkulärt arbete där den första 

intervjun analyseras och tolkas parallellt med att andra intervjuer genomförs. Vid analysen 

och tolkningen av de första intervjuerna kom nya problemställningar upp vilket påverkade 

den ursprungliga frågeställning som justerades. Transkriptionen skedde med hjälp av office 

365, ett program för röstigenkänning som används till att transkribera intervjuer. 
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Utskrifterna gick därefter nogsamt igenom, jämfördes med inspelningen och justerades i de 

fall programmet missat något. Transkriberingens fokus var att ordagrant skriva ner det som 

sades utan att registrera betoningar eller pauser. I de fall dessa detaljer inte är viktiga för 

innebörden av informationen är de mindre relevanta att inkludera i en tematisk analys 

(Braun & Clarke, 2006). 

Den tematiska analysen utfördes enligt en process i sex faser som Braun och Clarke (2006) 

beskriver. Den första fasen innebär att bekanta sig med materialet, detta utfördes genom 

aktiv genomläsning av de transkriberade intervjuerna och noteringar gjordes av de 

reflektioner som uppkom. I fas två produceras koder som uppfångar det som är av intresse 

för analysen, detta utfördes genom att i huvudsak beskriva latenta koder. För att täcka hela 

materialet kodade båda författarna systematiskt all data vilket medförde att samma data 

beskrevs och tolkades olika. De diskussioner som uppstod av detta ledde till en 

samstämmighet mellan författarna. Analysen fortgick i fas tre (se tabell 2) genom att 

sortera in koderna under de initiala kategorierna som framkom. I fas fyra diskuterades 

eventuella teman utifrån distinktion och kvalitet på kategorierna. De teman som 

tydligast utkristalliserades valdes och organiserades genom gruppering och 

sammanlänkning och en tematisk karta kunde framträda. Strukturen i kartan visade sedan 

på vilka initiala teman som kunde utgöra övergripande sådana. Dessa bearbetades, 

definierades och namngavs sedan. Analysen resulterade i tre teman. 

 

Forskningsetiska principer 
 

De etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2017) har följts nogsamt och informanterna 

har informerats om studiens syfte och att deras medverkan är frivillig. Detta genom ett 

följebrev samt vid intervjuns början. Vid början av intervjuerna intygande deltagarna att de 

fått och förstått informationen, syftet med studien, att de tilläts avbryta sitt deltagande när 

de ville samt att svaren är helt anonyma. Först när informanten givit sitt samtycke 

genomfördes intervjun. Via pseudonymisering avidentifierades samtliga informanter vid 

transkriberingen. Vid publicering av uppsatsen raderades samtliga uppgifter om deltagarna. 

Den data som samlats in från och om deltagarna har enbart använts till denna uppsats. 

Detta för att följa informations-, samtyckes-, nyttjande- och konfidentialitetskraven 

(Bryman, 2011). 

 

Litteratursökning 
 

Sökningar efter relevant litteratur gjordes främst genom Uppsala universitetsbiblioteks 

sökguide inom området utbildningsvetenskap och pedagogik. Via söktjänsterna SwePub 

och DIVA användes sökord som hem AND konsumentkunskap – hemkunskap – home 

AND economics – home AND consumer studies – kooperativt AND lärande – kooperativt 

– cooperative AND learning OR methods – grupparbete - group AND work. Även Google 
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Scholar användes och Skolverkets webbsida genomsöktes efter relevanta rapporter. 

Vetenskapliga tidskrifter fokuserade på HKK-ämnet söktes igenom och genomläsning av 

rapporter och litteratur gav även upphov till relevanta referenser. Med anledning av 

språkkunskaperna hos författarna avgränsades sökningarna till svenska och engelska. 

 

 

Tabell 2. Schematisk bild .Exempel på framtagningen av ett av temana i fas 3 i analysen enligt Braun och 

Clarke. 

Meningsbärande enhet Meningskondensering Kod Initial 

kategori Tema 

 ” det blir liksom lättare att har 

man grupparbete och de sitter och 

pratar där då kan jag sitta och 

lyssna på elevernas diskussioner 

mellan varandra än om jag 

antingen att de ska skriva det på 

papper och då är det en del som 

inte orkar skriva” 
  

Genom de diskussioner som 

kommer upp kan läraren 

lyssna och uppfatta kunskaper 

som inte alltid kommer fram 

vid skriftliga uppgifter. 
  

Elevsamtal 

visar 

kunskap 
Bedömning 

Grupparbetets 

inflytande på 

lärandet 

”de lär ju sig av varandra de se om 

de inte kan någonting så ser de ju 

sin kompis göra det och då lär de 

ju sig av varann istället för att jag 

ska stå där och demonstrera och 

visa så så visar de varandra 

egentligen” 
  

Grupparbetet gör att eleverna 

lär av varandra i stället för av 

läraren. 

Elever delar 

sina 

kunskaper till 

andra elever 

Lär av 

varandra 

” det är många som har lite 

problem ibland med språket och 

där kan jag ju se liksom att när det 

sitter om det är liksom tre 

arabisktalande som sitter med 

varandra så kanske en av dem är 

stark på svenska och kan liksom 

leta information ta reda på det” 
  

Eleverna hjälper läraren att 

förmedla kunskapen till elever 

med samma modersmål som 

sig själva 

Elever tolkar 

åt varandra Språk 
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Resultat 
 

Den tematiska analysen som genomfördes resulterade i tre teman:  

- Förutsättningar som påverkar grupparbetet  

- Medveten gruppsammansättning 

- Grupparbetets inflytande på lärandet 

 
 

Förutsättningar som påverkar grupparbetet  
 

Temat ” Förutsättningar som påverkar grupparbetet” innefattar lärarnas beskrivningar av 

omständigheter som påverkar förutsättningarna för grupparbeten i HKK. Inom temat har 

två kategorier identifierats, yttre förutsättningar som sätts av skolan eller högre instanser 

och inre förutsättningar som beror på läraren eller eleverna.  

Yttre förutsättningar – organisatoriska förhållanden 

Lärarna framhåller att hur undervisningen i HKK genomförs beror till viss del av 

ramfaktorer som de har att förhålla sig till. Ramfaktorerna som framhålls är lokalens 

utformning med ett begränsat antal köksenheter och en elevgrupp som överstiger antal 

köksenheter. Även tiden som är avsedd till undervisningen och planeringstiden är 

begränsande ramfaktorer som lärarna påtalar. I den praktiska delen av HKK 

undervisningen är undervisningen i köken framför allt i grupper om två eller tre elever. 

Samtliga lärare som medverkade i denna studie föredrar grupper om två elever per kök. 

Detta är inte alltid möjligt på grund av antal köksenheter i relation till elevantal.  

”Två och två är det bästa men de klasserna som är 20 blir det ju tre och tre 

då med tanke på att det inte finns så många kök.” (Caroline) 

Anledningarna till att två elever i varje kök är idealt är flera. En av anledningarna som 

samtliga lärare i denna studie påtalar är att när gruppen är större än två elever blir en elev 

ofta passiv. Antingen står den eleven helt utanför arbetet som en åskådare eller så är den 

eleven inte med på övriga moment utan tilldelas ett moment, exempelvis att den eleven 

enbart diskar. Detta leder till att inlärningen för den eleven fallerar. En annan anledning är 

att andelen arbete för varje enskild elev minskar proportionellt med ökningen av antalet 

elever i samma kök. Detta på grund av att det praktiska arbetet i HKK köken är begränsat i 

omfång både beroende av elevernas förkunskaper och arbetsytans storlek som eleverna har 

att arbeta på. För att eleverna ska ha möjlighet att lära sig i HKK krävs det att de får 

möjlighet att testa och genomföra samtliga moment praktiskt. 
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”Kök här nere där vi har årskurs 6 är ju väldigt små så att det går inte att 

ha flera. Och sen så tycker inte jag att man gör tillräckligt avancerad mat 

för att det ska behövas jobba tre.” (Diana) 

Vid den teoretiska undervisningen kan grupperna vara större då nämnda ramfaktorer inte 

påverkar lektionsupplägget. Tid är en annan ramfaktor och ofta en begränsande resurs. För 

att få bra grupparbeten krävs planering och ett strategiskt arbete som kräver tid för 

reflektion. Även tiden för varje elev är begränsad under lektionerna. 

”Så det är ju jättebra för att jag har ju inte möjligheten att stå; Ja men hur 

kokar man ris? Jag har inte möjligheten att visa det liksom. Eller hur gör 

jag det här? Eftersom […] varje lektion har jag ungefär tre minuter per elev 

att bedöma, ska jag stå där och liksom hjälpa någon med ett moment, då 

missar jag egentligen hela matlagnings lektionen. Så därför är det bra att 

de är två så de kan se, lära av varandra.” (Caroline) 

Caroline uttrycker att HKK-lärare ofta är upptagna med många frågor under lektionerna. 

Detta vill lärarna komma ifrån för att tiden behövs till att se alla elever. Erika har en 

konkret metod för att minska på antalet frågor: ”Jag har som klädnypor, de får tre frågor 

per grupp och då får de ju fråga, men då brukar de tänka till mer än bara fråga mig hela 

tiden.” 

Inre förutsättningar - förutsättningar som beror av lärare eller elev 

I vissa klasser gör förutsättningarna att det är svårare att grupparbetena fungerar jämfört 

med andra klasser. Lärarna menar att detta beror på att det för vissa enskilda elever kan 

vara svårare att arbeta i grupp. Detta kan bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(hädanefter NPF). Det kan även förekomma oenigheter som kan bero på att eleverna inte är 

vana vid arbetssättet eller känner sig obekväma med personerna i gruppen. Erika uttrycker 

det som ”Om man vet någon som inte passar ihop så ska man absolut inte jobba för det 

har jag nog testat några också och då är kan det bli katastrof ju.” En annan anledning till 

att det är svårt att få till dynamiska grupper kan vara att en elev sticker ut på något sätt som 

gör att ingen av övriga elever vill arbeta i de praktiska momenten med vederbörande. 

”[…]  men vissa elever vill […] man inte jobba med helt enkelt och det är ju 

väldigt sorgligt. Så där någon som kanske luktar lite eller någon som kanske 

har lite ofräscha naglar. Jag man förstår det lite själv, samtidigt som att ja 

man får ju inte bedöma det, men det är ju i våran bransch ju, det är ju inte 

jättefräscht med långa skitiga naglar när man ska baka liksom.” (Diana). 

I gynnsamma situationer finns det någon kompis som inte berörs som övriga elever. En 

lärare löste situationen med att eleven i fråga fick arbeta med henne.  

Andra förutsättningar som påverkar hur utgången av grupparbetena blir i HKK beror inte 

av enskilda individer utan på själva gruppen. De flesta elever är positivt inställda till HKK 

och tycker att det är ett roligt ämne. Många elever tycker att HKK är roligare än de övriga 

skolämnen och det gör att det ofta är en annan stämning på lektionerna. De flesta elever 
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tycker att HKK är det viktigaste skolämnet och även när det är teori ser eleverna nyttan 

med det de lär sig. 

”Vi får ju lära oss för allting vi kan ju betala räkningar och vi ska göra ja, 

men det där med städa och tvätta så ja det. De tycker ofta det här är det 

viktigaste ämnet” (Erika) 

Dock uttrycker Bea att de förväntningar eleverna har på HKK inte går i linje med det 

kursplanen innehåller avseende teoretiska kunskapskrav. Många elever är enbart 

intresserade av att praktiskt lära sig laga mat och ogillar de teoretiska delarna av 

undervisningen. Bea anser att eleverna är mer fokuserade under de praktiska 

grupparbetena och att samarbetet blir mer gynnsamt då. 

Hur ofta grupparbeten används i undervisningen i HKK beror till viss del av lärarens 

inställning till grupparbete. Samtliga lärare som intervjuades såg fördelar med 

grupparbeten men undviker ibland att arbeta med metoden på grund av de nackdelar som 

den kan medföra, till exempel att det blir för livligt under lektionerna.  

”Ibland drar jag mig för att göra grupparbete för att det blir liksom för 

pratigt det är nästan skönare typ att ’här titta på varsin film svara på frågor 

bra’ alltså så här bara för att dämpa volymen.” (Anna) 

Bea upplever att hennes syn på grupparbete blivit bättre genom åren: ”Jag har inte alltid 

tyckt om det. Det är just nu, eller ju äldre jag blir, så börjar jag tycka om det.” Erika 

upplever dock inte att hennes syn på grupparbete har förändrats med 

arbetslivserfarenheten. Flera av lärarna anser även att grupparbete som arbetsmetod i sig är 

en färdighet hos eleverna som behöver tränas. Det uttrycker Bea med ”Jag tänker att det 

man övar på det blir man också bättre i”. Hon har en positiv inställning till grupparbete 

och uttrycker att det är viktigt att eleverna har en positiv inställning och lär sig hur man 

grupparbetar. ”Mår man bra och har lite kul så underlättar det väldigt mycket. Och det 

smittar av sig. Och ger liksom positiva vibbar till hela gruppen.” (Bea). 

 

Medveten gruppsammansättning  
 

Temat ”Medveten gruppsammansättning” innefattar vilka faktorer som påverkar läraren 

när hen sätter samman grupperna och hur hen reflekterar runt dem. Inom temat har tre 

kategorier identifierats, de är gruppindelningens utförande, anpassningsåtgärder och 

lärarens erfarenheter. Dessa kategorier hör ihop genom att de tillsammans är bidragande 

faktorer för lärarens bildande av grupper i HKK. 

Gruppindelningens utförande 

Lärarna framhåller att det är de som styr indelningen av eleverna och beslutar om eleverna 

antingen ska få välja själva vem/vilka de vill arbeta med, om eleverna grupperas slumpvis 

eller delas in av läraren. Flera av lärarna använder sig av snarlika metoder för att lotta 
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grupperna, det kan vara att de får dra stickor med namn eller att köken är numrerade. Erika 

beskriver rutinen: ”Oftast att de drar lott, från kök ett till sex och de som får samma 

nummer få vara i samma kök då.” Eleverna föredrar dock att välja grupper själva i stället 

för slumpartad indelning men lärarna upplever att eleverna oftast accepterar sina grupper 

när slumpen avgör. Anledningen till att lärarna inte vill att eleverna ska välja själva är att 

de anser att risken lätt blir att någon hamnar utanför och inte väljs av de andra. När läraren 

bestämmer grupper gynnas de socialt svaga av att eleverna fråntas ansvaret för 

gruppindelningen. 

”En gång och då var det en tjej som inte blev vald som ingen vill ha med i 

sin grupp. Och då kände jag ska aldrig mer utsätta någon elev mer för.” 

(Erika) 

Diana anser att lottning fungerar bäst i åttan och nian och menar att eleverna har blivit 

bekväma med att samarbeta med varandra då. Anna har arbetat med årskurs 6, dessa elever 

har gått i samma klass sedan de började skolan. Hon håller med om att när eleverna är 

bekanta med varandra blir de mer trygga att arbeta i olika gruppsammansättningar. Hon 

säger: ”Eleverna, sexorna, har gått tillsammans i flera år och känner varandra så de är 

inte obekväma med att arbeta med någon i klassen.” Anna anser att eleverna kan få välja 

grupper själva ibland men är då tydlig med att det krävs frihet under ansvar för att det ska 

fungera: ”Så länge det funkar så, så brukar de få göra själva”. Lärarna lyfter dock fram att 

de är viktigt att det är de som styr gruppindelningen när det är nödvändigt på grund av 

bakomliggande faktorer. Det kan vara att eleverna har olika förutsättningar, till exempel att 

de har specialkost, allergier eller speciella behov. 

Flertalet av lärarna delar åsikten att det är viktigt att ha en struktur på grupperna. Hur 

denna struktur ser ut varierar mellan lärarna. En av lärarna påtalar att hon alltid bestämmer 

grupperna och att dessa grupper byts varannan vecka. Om samarbetet i gruppen inte 

fungerar byts gruppen efter första lektionen. Fördelen med att ändra grupperna regelbundet 

är att läraren kan upptäcka om det är ojämnt inom gruppen och fördela eleverna mer 

optimalt. Exempelvis kan svaga eller stökiga elever få svårt att lyckas med uppgiften om 

de är tillsammans. Caroline ser utmaningen från en annan vinkel och anser att det är en 

fördel med fasta grupper. Att ha samma grupp under en längre period utgör en kontinuitet 

som skapar tydlighet och trygghet för deltagarna. Om eleverna i gruppen är bekväma med 

varandra gynnar det deras prestationer. Hon tycker det är viktigt att eleverna är trygga 

genom att de har förkunskaper om vilken grupp de tillhör, var de ska arbeta och vad som 

ska göras under lektionen. Då slipper de fundera och vara oroliga över att gruppen ska 

påverka prestationen. 

”Jag vill ju att de ska vara trygga med den personen de jobbar med och så 

det är ju en utgångspunkt att de ska känna sig så bekväma de ska veta när 

de kommer till lektionen att ja det här är mitt kök och jag ska jobba med den 

här så inte liksom det påverkar själva deras presentation eller de ska liksom 

känna sig obekväma att jobba med någon de inte känner och så där dom ska 

veta grupperna innan de börjar laga det är viktigt för mig.” (Caroline) 
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En annan fördel med att ha samma grupper under längre tid är att eleverna då arbetar vid 

samma köksenhet varje lektion och lättare vet var i klassrummet de ska vara. En av lärarna 

framhåller att det lätt blir rörigt på lektionerna då elevantalet är stort och utrymmena runt 

köksenheterna är begränsade. Dock är det inte alltid det fungerar att ha samma grupper 

under en längre tid. Bea tar upp frånvaron som ibland råder bland eleverna och säger: 

”Utan kontinuitet, på grund av mycket frånvaro, är det svårt att få ihop gruppen.” 

Anpassningsåtgärder 

Alla lärarna är av åsikten att grupperna ska formas så gynnsamt som möjligt för att skapa 

en bra lärmiljö. För att forma välfungerande elevgrupper behöver läraren avsätta resurser 

till planeringen och ha en medveten strategi. 

”Visst har man en tanke och det finns ju då några som inte alls går ihop och 

det måste man ju respektera och sådär och försöker då att göra så att det 

blir ganska jämna grupper så där. Så att alla får möjlighet att lära lite av 

varandra.” (Bea) 

Dessa strategier ser olika ut. Anna delar in grupperna så att eleverna får arbeta med sin vän 

utan att någon blir utan grupp, hon upplever att eleverna arbetar bättre och är tryggare om 

de är med kompisar och att en fungerande grupp är viktigt för resultatet. Anna anser att 

eleverna behöver känna att de har en chans att lyckas: ”[...] det är ju så här jag upplever 

att, att de fungerar bättre att de lagar bättre om de är med kompisar som de tycker om.” 

Samtidigt ser Anna även de nackdelar som kan finnas med att kompisar arbetar ihop, 

eleverna kan då tappa fokus på själva uppgiften och i stället blir det mycket prat om annat. 

Diana menar även hon att samarbetet inte fungerar friktionsfritt om eleverna är nära 

vänner: 

” Har jag lyckats para ihop dem med bästa kompis då brukar det ju inte bli 

så bra, liksom för då är de ju två starka tjejer som kan allt och vet allt och 

så blir det inte bra resultat så de blir bara sura på varandra” (Diana) 

Lärarna arbetar ofta med att göra anpassningar och uttrycker nödvändigheten av att vara 

flexibel när det gäller att hitta arbetsformer som fungerar för alla elever som har 

svårigheter med grupparbeten på olika sätt. Vissa elever klarar inte av att arbeta med 

slumpmässiga elever utan har av olika anledning skäl att vilja arbeta bara med specifika 

elever. Andra elever behöver få veta i förväg hur lektionen kommer se ut och vem 

vederbörande kommer arbeta med, oberoende av vem det är. Andra elever klarar inte av att 

arbeta i grupp över huvud taget.  

”Jag har sådana elever också som har liksom andra typer av svårigheter 

och där hittar man ju liksom en anpassning. Så att försöka hitta lösningar 

när det finns elever som inte klarar grupparbete för det vet jag att det finns. 

Jag vet precis vilka svårigheter de här eleverna kan ha, jag sitter och 

kämpar med dem liksom.” (Anna) 

Hur dessa anpassningar görs är något lärarna anser att de lärt sig med tiden. Anna säger: 

”Man lär ju sig medan man undervisar.” och menar att den kunskap som erhållits genom 
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arbetet gör att läraren har en verktygslåda med olika anpassningar för att få undervisningen 

att fungera för alla elever. 

Lärarens erfarenheter 

För att utforma gynnsamma grupper krävs det enligt lärarna att hen är bekant med 

eleverna. För att få förutsättningar att skapa fungerande grupper från terminsstart, när 

läraren inte känner eleverna, sker ibland överlämningar från mentorerna till lärarna i HKK. 

Elever som ofta utmärker sig i skolan är elever med NPF diagnoser. Elever med NPF 

diagnoser beter sig ofta på ett mer positivt sätt i HKK jämfört med i andra ämnen och 

lyckas även prestera bättre i HKK. Anledningar till detta är både att stor del av 

undervisningen är praktisk samt att undervisningen ofta sker i halvklass. Om man bara går 

efter överlämningarna sätter man lätt en etikett på dessa elever. Det kan vara bättre att 

möta eleverna förutsättningslöst.   

”Då får jag en överlämning så då vet jag att de här kan inte jobba ihop och 

då ja, de här ska jobba ihop första lektionen, så då brukar jag lyssna på den 

mentorn som har satt upp. Men sen ibland är det faktiskt inte alltid bra att 

få de här överlämningarna för att de flesta elever som har så här ADD 

ADHD så här, det märks nästan inte här. De är oftast de vassaste i hem och 

konsumentkunskap kan jag tycka.” (Diana) 

Sker ingen överlämning från mentorerna i början av terminen delar läraren in eleverna i 

grupper utifrån den information hen har på annat sätt. Efter hand uppmärksammar lärarna 

tydligare hur eleverna arbetar och vet hur de fungerar. Det är en fördel både för elever och 

lärare i de fall då läraren har eleverna i flera årskurser. Då har de haft tid att lära känna 

varandra. Eleverna har ofta HKK i årskurs 6, 8 och 9. När de har samma lärare i samtliga 

årskurser gör det att undervisningen lättare blir progressiv. En av lärarna anser att det är en 

fördel i de fall då man tidigare undervisat eleverna i andra ämnen och lärt känna eleverna 

innan man träffas i HKK. När läraren känner eleverna kan ibland eleverna bestämma 

gruppsammansättningen. Flera av lärarna påpekar att det kan vara lättare att låta eleverna 

på eget ansvar välja och dela in sig själva när de vet hur hela gruppen fungerar.   

Kunskap om hur man arrangerar grupparbeten i HKK kommer genom lärarens 

erfarenheter. Som ny lärare kan det vara svårt då man inte har någon kunskap sedan 

tidigare. Detta menar lärarna skapar en jobbig situation för nyexaminerade. En av lärarna 

menar att tidigare erfarenhet gör att läraren har en magkänsla utifrån vilka elever som 

behöver vad och vilka anpassningar som behöver göras. Flera av lärarna har inte fått någon 

direkt utbildning gällande grupparbeten. Erika förklarar att hon genom skolan läst litteratur 

om grupprocesser men inte om grupper med två medlemmar som ofta förekommer i HKK. 

” Läst [...] böcker om […] grupprocesser då [...] är inte om två utan är mer större 

grupper tycker jag att det handlar mer om då.” Anna har erhållit en utbildning i 

kooperativt lärande men hon ser kooperativt lärande som en undervisningstyp som behöver 

göras till hundra procent. Detta görs inte men många övningar och det systematiska 

tänkandet finns i undervisningen. 

”Jag märkte det när vi gick den utbildningen eller liksom när hon liksom 

förklarade för oss så sa jag bara ja men man gör ju rätt många av de här 
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fast man har bara inte benämnt dem med orden som används liksom i det 

kooperativa” (Anna). 

Diana säger att hon är bekant med kooperativt lärande som metod men använder sig inte av 

det. Hon beskriver hur hon tidigare delade in grupperna systematiskt och slumpartat men 

med ökande erfarenhet och kännedom om eleverna har hennes metod förändrats. 

”Vet du, i början så gjorde jag att jag bara flyttade upp ner ena stunden har 

två, två flyttat ner ett steg flyttade upp ett steg, så att det blev så här 

parallellt. Men nu på slutet jag har faktiskt lärt mig, det bara den här 

terminen, att jag har faktiskt tänkt till och skrivit anteckningar vem jag tror 

att den personen ska passa jobba med. Och de klasserna där jag ser att det 

är lite så där variation och olika diagnoser, så det har det har gett mig 

jättemycket tycker jag.” (Diana) 

 

Grupparbetets inflytande på lärandet 
 

Temat ” Grupparbetets inflytande på lärandet” innefattar hur lärandet påverkas av 

grupparbetet. Inom temat har två kategorier identifierats, gruppdynamik och bedömning. 

Dessa kategorier är ihopkopplade genom att lärande och kunskapsbedömning är beroende 

av varandra i skolans värld. 

Gruppdynamik 

Grupparbetet fungerar som bäst när det gynnar det elevcentrerade lärandet som när 

eleverna frågar varandra i stället för att vända sig till läraren. Enligt lärarna är det bra när 

kunskapsnivån på de olika eleverna i gruppen är spridd för då kommer det elevcentrerade 

lärandet fram. Eleverna delar med sig av kunskap och tankar till varandra och lärarna anser 

att alla elever får en chans att höja sig genom att diskutera i grupper. Att kunna föra ett 

välutvecklat resonemang ger vid bedömning högre betyg enligt kunskapskraven. För att 

kunna föra ett resonemang behöver eleverna förstå undervisningen. När elevernas svaghet 

är att de inte kan svenska används det elevcentrerade lärandet för att bilda språkbryggor 

mellan lärare och elev.  

”Det är många som har lite problem ibland med språket och där kan jag ju 

se liksom att när det sitter om det är liksom tre arabisktalande som sitter 

med varandra så kanske en av dem är stark på svenska och kan liksom leta 

information och ta reda på det och sen så kan jag ändå kolla liksom att de 

andra har förstått.” (Anna) 

Lärarna menar att även de starka eleverna blir bättre av att förklara något för andra, det 

stärker deras kunskaper och deras självkänsla. Bea säger: ”Jag upplever också att när man 

lite grann kan visa och kanske leda och förklara för kompisen också så lär man sig liksom, 

då ramlar det ännu bättre på plats.” I diskussioner och utvärderingar som eleverna gör 

utvecklar de sitt sätt att tänka och sina motiveringar genom att samtala med andra elever. 
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Detta förutsatt att inte alla i gruppen är för svaga i sina kunskaper eller förståelse inom 

ämnet. Vid grupparbeten uppstår det en naturlig diskussion vilket leder till ökad 

kunskapsinhämtning och stärker elevernas resonemangsförmåga.  

”Kunskapskraven är ju liksom graderade så att man ska kunna liksom 

lämna motiverade och välutvecklade svar och jag tror att ett väldigt bra sätt 

att få det är att kunna sitta och prata med andra i istället för att bara sitta 

själva.” (Anna) 

Gruppdynamiken är inte enbart beroende av sammansättningen av de mindre grupperna 

utan beror även på storleken på den totala gruppen. Blir det av någon anledning för få 

elever under lektionen skapas heller ingen gynnsam gruppdynamik vilket kan påverkar 

utgången på lektionen.  

”Ibland då har vi tio elever där i varje grupp, är tre borta där, då blir det 

ingen gruppdynamik. Jag tycker är det för få elever [...]. Så mellan tio och 

ja, egentligen så att ja tolv är optimalt, det tycker jag, […] blir det färre så 

nej, det blir ingen bra, tycker jag och för många då blir det liksom inget bra 

när man jobbar. Det man vill, som jag upplever i alla fall.” (Erika) 

Bedömning 

Lärarna beskriver att de ofta är upptagna med många frågor under lektionen och att det är 

svårt att hinna se alla elever, vad de gör och vad som händer. Konsekvensen av det blir att 

när någon elev mestadels är passiv blir det lätt för läraren att missa när eleven är aktiv. 

”Bästa grupperna är två och två. Sedan kan det vara bra att se eleverna 

själv någon gång också, för att vara säker på vad de kan. I en grupp kan 

eleverna komma undan genom att det bara är en av dem som alltid gör 

vissa saker.” (Caroline) 

Det leder till att det är problematiskt att bedöma varje enskild individ vid grupparbete. 

Upptäcker läraren att någon elev är passiv byter lärarna gruppsammansättningen till nästa 

lektion. En strategi som då användes är att sätta två passiva elever tillsammans. Då tvingas 

de till aktivitet och kan inte på grund av osäkerhet undvika att utföra momenten. Caroline 

motiverar eleven att byta grupp genom att ta upp betygsbedömningen och att den påverkas 

negativt när eleven blir passiv. Hon påpekar att det kan bli att elever som alltid undviker 

vissa moment under lektionerna riskerar att inte lära sig dem. Därför anser flera av lärarna 

att enskilt arbete krävs i vissa moment, vilket genomförs genom praktiska uppgifter eller 

prov.  

”Nu var det till exempel Stella som öppnade ugnen varje gång, sånt kommer 

fram när de är själva. Då kommer det fram till mig.” (Caroline) 

Bedömningen av det teoretiska arbetet påverkas inte av gruppstorleken på samma sätt som 

i den praktiska delen av undervisningen då läraren bedömer resultatet och inte själva 

arbetsprocessen. I de mer teoretiska delarna av undervisningen framhåller några av lärarna 

att bedömningen i resonemangsförmåga blir enklare vid grupparbete, när eleverna pratar 
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med varandra två och två. Det blir lättare för eleverna att då föra ett resonemang och 

genom diskussionerna som uppkommer kan läraren lyssna och uppfatta kunskaper som 

inte alltid kommer fram vid skriftliga uppgifter. 

”Det blir liksom lättare att har man grupparbete och de sitter och pratar 

där. Då kan jag sitta och lyssna på elevernas diskussioner mellan varandra 

[…] sitter de bara och pratar två elever och bollar idéer då kan jag ju ändå 

bedöma det de pratar om fast de har det bara som ett vanligt samtal så att 

det liksom, jag tycker att det är bra.” (Anna) 

 
 

Diskussion 
 

I den här studien har tre huvudsakliga teman genererats ur materialet. Dessa teman är 

Förutsättningar som påverkar grupparbetet, Medveten gruppsammansättning och 

Grupparbetets inflytande på lärandet. De förutsättningar som framkom i studien lägger till 

mångt och mycket en grund för hur sammansättningen av grupper kan ske. Hur lärarna 

sätter ihop grupperna, utifrån sina erfarenheter och kraven på och möjligheter till olika 

anpassningar, lägger grunden för vilket lärande som kan genereras hos eleverna vid 

grupparbete i HKK. 

Enligt en studie av Rusk och Rønning (2020) kan det finnas viktiga faktorer som påverkar 

grupparbetet, en av dessa faktorer är tillgången på fysiska resurser. I denna studie framkom 

det tydligt att antalet kök i klassrummet i kombination med storleken på elevgruppen 

avgjorde storleken på grupperna vid köksenheterna. Vid för stora grupper blev det trängsel 

vid köksenheterna. Trängsel gör att stämningen påverkas negativt. Det framkom att lärarna 

ser fördelarna vid en positiv stämning. Tonårstiden är en period i människans utveckling 

när mycket händer och tonåringar upplevdes av vissa lärare i studien vara negativt inställda 

till saker. Lärarna upplevde att det var deras ansvar att vända attityden hos eleverna och få 

dem mottagliga för skoluppgifterna. Wahlström (2000) konstaterar att ett positivt klimat 

med samarbetet främjar lärande och förbättrar elevernas resultat, vilket talar för att lärarnas 

inställning gynnar elevernas kunskapsinhämtning. Även Kuusisaari (2021) framhåller i sin 

studie hur viktigt det är för kunskapsinhämtningen att eleverna bygger upp sitt 

självförtroende och upplever glädjen med att lära sig nya saker. 

Trygghet är en parameter som flera av lärarna tar upp. När trygghet finns i gruppen finns 

bästa förutsättningarna för att ett gynnsamt lärande ska ske (Taube, 2013). Lärarna tar upp 

trygghet som en motiverande faktor till varför de gör gruppindelningen med olika 

anpassningar. De talar även om trygghet som en grund för hur lärandet blir. För att 

eleverna ska våga lära av varandra krävs det att de har en tillit till sin egen förmåga och att 

de känner en trygghet i gruppen. Enligt Forslund Frykedal (2008) är det viktigt för vissa 

elever att få arbeta med någon hen känner och har tillit till. Detta är för dessa elever en 

grundläggande förutsättning för att känna trygghet i grupparbetet. För andra elever är inte 
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personen de arbetar med lika viktig utan hur förhållningssättet och arbetet blir i gruppen 

väger tyngre. Då är trivseln och glädjen i arbetet viktigast för att känna tillit till de andra.  

Samtliga lärare som intervjuades uppgav hur viktig gruppsammansättningen är för att få till 

en bra gruppdynamik där eleverna utbyter kunskaper och får möjlighet att lära av varandra. 

När gruppdynamiken blir gynnsam ger det eleverna sociala och känslomässiga färdigheter 

som gynnar dem resten av livet (Ferguson-Patrick, 2020). Lärarna hade några skilda 

strategier för detta. Att gruppera vänner tillsammans ansågs av några lärare vara en fördel 

för att detta ger trygghet för eleverna. Andra informanter uppgav nackdelarna, när elever 

arbetar med sina vänner finns risk för koncentrationssvårigheter (Fohlin, m.fl., 2017). 

Även möjligheten att individerna besitter liknande kunskaper inom ämnet finns när 

eleverna grupperas med sin/sina vänner. Att undvika kunskapshomogena grupper framkom 

i intervjuerna som en viktig aspekt vid den medvetna grupperingen av eleverna. Om 

samtliga elever i gruppen är lågpresterande får de inte möjligheten att lära från mer 

kunskapsstarka elever (Forslund Frykedal, 2008). En grupp som däremot uteslutande 

består av högpresterande elever innebär enlig viss forskning att eleverna tar stöd av 

gruppmedlemmarna och stärker sin egen prestation (Hensvold, 2006). Lärarna i denna 

studie belyste dock att samarbetet mellan två kunskapsstarka elever kan vara svårt då båda 

individerna är vana att styra arbetet. Enligt Fohlin m.fl. (2017) ligger fokus enligt 

kooperativa metoder på att vid gruppindelning av elever medvetet skapa heterogena 

grupper för att öka elevaktiviteten på lektionen och ge eleverna förutsättningar till att 

stödja och lära varandra. När elever lär sig att samtala, dela kunskaper och stödja varandras 

lärande i ett ömsesidigt beroende kan lärande i grupp ske på ett effektivt sätt (Fohlin, m.fl., 

2017). Rusk och Rønning (2020) framhåller dock att den som räknas som mer kunnig i 

området påverkar kommunikationen och samarbetet i gruppen. Att eleverna ser varandra 

som antingen kunniga eller okunniga kan skapa hinder för samarbetet. Enligt Rusk och 

Rønning (2020) är det mest gynnsamt om eleverna inte ser varandra som antingen eller, 

utan att alla kan bidra, men att alla också behöver lära sig mer. Lärarna framhöll olika 

fördelar med att eleverna lär av varandra. Dock framkom det inte att lärarna upplevde att 

kunskapsförankringen fördjupades. Att kunskapsförankringen fördjupas vid det 

elevcentrerade lärandet framhåller Kuusisaari (2021) i sin studie. Att elevernas 

kunskapsförankring inte framkom i denna studie kan bero på att undersökningen ses ur ett 

lärarperspektiv. 

Lärarna i denna studie uttryckte tydligt att de hade en intention att ha mer grupparbeten än 

vad de hade i realiteten. Enligt Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2014) tyder vissa 

studier på att lärare ofta väljer ett arbetssätt i klassrummet utifrån sina egna preferenser och 

arbetssituation. Att lärarna ser fördelarna med det elevcentrerade lärandet går i linje med 

studien av Kuusisaari (2021) där lärarna hade ett tydligt mål att minska det lärarstyrda 

lärandet genom att minska sin egen roll och ge mer utrymme för eleverna att tänka och 

experimentera själva. Att lärarna har intentionen att ha fler grupparbeten tyder på att de 

besitter kunskaper i de positiva effekterna grupparbeten kan ha på lärandet. Dock uppgav 

flertalet av lärarna i studien att de inte fått någon relevant utbildning i hur undervisning 

med grupparbeten kan genomföras. Av de lärarna som fått utbildning inom området kände 

samtliga till uttrycket kooperativt lärande. Dock hade inte dessa lärare ändrat sin 

undervisning efter sin utbildning avseende grupparbeten, antingen hade de redan arbetade 
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enligt dessa principer före utbildningen alternativt hade de inte anammat arbetssättet. Detta 

går i linje med det Klang m.fl. (2020) såg i sin studie, att lärare kan tycka det är utmanande 

att implementera kooperativt lärande i sin vardagliga undervisning. Om en lärare lyckas 

implementera en ny metod i sin undervisning, som tex kooperativt lärande, beror av vilket 

stöd hen får från övriga kollegor och dessutom krävs det att läraren ser vinningen med 

förändringen för att den nya metoden ska bli en positiv implementering (Saratapan m.fl., 

2019). Denna studie tyder på att lärarna får litet eller inget stöd av skolan rörande hur 

grupparbeten ska utformas, de metoder som används har istället konstruerats genom 

erhållen erfarenhet. Alla lärarna uttrycker att de för att bilda gynnsamma grupper låter sig 

styras av förnuft och känsla, något de menar sig ha förvärvat efter ett antal år i yrket. 

 

Eleverna går i skolan för att lära sig och mycket av det eleverna lär sig är i början nytt och 

okänt. Detta nya och okända måste de få träna på för att gradvis utveckla och befästa 

färdigheterna (Skolverket, 2021b). Då undervisningen i HKK på vissa skolor sker under 

knappa förhållanden avseende resurser och med stora grupper gör det att eleverna inte får 

träna i den utsträckningen lärarna ser ett behov av. Enligt Kuusisaari (2021) tillåts eleverna 

sällan att lära av sina misslyckanden i undervisningen. Trots att det är detta som lägger 

grunden för ett konkret lärande för kunskap i handling. Det eleverna lär sig ska bedömas av 

läraren, både i den pågående processen för att utvärdera undervisningen och som en 

summering för betygssättning. För en korrekt bedömning, med hög bedömningsvaliditet 

behövs relevanta och användbara bedömningstillfällen (Skolverket, 2021b). Lärarna i 

denna studie framhåller att grupparbeten både sänker och höjer bedömningsvaliditeten. I 

och med att det blir svårare att avgöra den individuella kunskapen när läraren iakttar 

gruppen sänks bedömningsvaliditeten i de praktiska momenten. Samtidigt framhåller 

lärarna att eleverna enklare kan visa sina resonemangskunskaper när de samtalar med en 

kamrat. 

 

Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa metod som valdes till denna studie bedömdes vara lämplig för att fånga 

informanternas subjektiva upplevelser och erfarenheter. En annan metod hade kunnat ge ett 

bredare resultat men inte samma djup. De semistrukturerade intervjuerna medverkade till 

att erhålla en innehållsrik och djupgående insikt i informanternas uppfattningar då syftet 

med metoden är riktat mot deras ståndpunkter (Bryman, 2011). Valet av semistrukturerade 

intervjuer gentemot ostrukturerade gjordes då en intervjuguide möjliggjorde att under 

intervjun lotsa in informanterna mot studiens forskningsfrågor. Guiden användes enbart 

som en mall att följa, dock inte på ett definitivt vis utan med en flexibilitet som 

uppmärksammade informanternas tankar och vad de lade vikt vid. Litteratursökningen som 

utfördes var i huvudsak en benämnd smal sökning där man kombinerar sökorden med ett 

AND för detta ger en högre precision i sökningen. Nackdelen med denna metod är att man 
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missar relevant litteratur då man inte tar varierande terminologi i beaktande. Dock kan 

metoden anses vara tillämpbar vid en kvalitativ studie (SBU, 2020). 

Lämpliga informanter för studien var utbildade HKK-lärare som aktivt arbetade i yrket. 

Sökandet efter dessa utfördes enligt ett bekvämlighetsurval, planen var från början att 

försöka finna lämpliga informanter genom sociala och fackliga nätverk men responsen från 

dessa uteblev. Urvalsmetoden är den minst önskvärda men ändå godtagbar då andra 

alternativ inte är möjliga att tillämpa (Bryman, 2011). Det målstyrda urvalet kan ses som 

en styrka då det medverkade till att informanterna som deltog hade de erfarenheter som var 

relevanta för studien. Det homogena urvalet bidrog även till att antalet intervjuer kunde 

anses var acceptabelt för att uppnå en adekvat mängd av relevant data, tillräcklig för att 

kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2011; Repstad, 2007). Analysmetoden som 

använts är en induktiv tematisk analys (hädan efter TA) där insamlade data kodats 

förutsättningslöst och utan redan ställda teorier (Braun & Clarke, 2006). En teoretisk TA 

hade kunnat användas men då analysen inte utgått från en teori som grund passade den 

inte. Temana i analysen beslutades tas fram på en latent nivå vilket innebar att 

teoretiseringen av datan utfördes under själva tolkningsarbetet och utvecklingen av temana, 

detta befäste att analysen inte enbart producerade beskrivningar av temana (Braun & 

Clarke, 2006). Författarna kodade allt material var för sig för att sedan diskutera och 

sammanställa det. Att två personer kodat samma material ses som en styrka (Bryman, 

2011). Alla koder inkluderades sedan i arbetet med att benämna dem med kategorier som 

sedan organiserades för att upptäcka möjliga teman. En kritik mot att använda kodning är 

att kontexten då kan försvinna (Bryman, 2011). För att motverka detta behölls initialt alla 

meningsbärande enheter. 

Tillförlitligheten hos en kvalitativ studie bör bedömas enligt fyra kriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Studiens trovärdighet baseras till stor del på att ha följt de riktlinjer Braun och Clarke 

(2006) har angett i sin beskrivning av processen i tematisk analys. Författarna har även 

medvetet strävat efter att agera så förutsättningslöst som möjligt under arbetet med 

uppsatsen, dock är deras bakgrund något som är viktigt att ha i betänkande. Båda 

författarna arbetar som HKK-lärare sedan ett antal år och har därmed erhållet egna synsätt 

och erfarenheter från yrket. Det kan i viss mån påverka uppsatsens utförande när 

det uppstår svårigheter i att bortse från normer och värderingar som författarna har med sig 

(SBU, 2020). Med tanke på detta har trovärdigheten stärkts genom att författarna varit 

medvetna om denna påverkan och bemödat sig om att minska denna genom att under 

intervjuerna förhålla sig så neutrala som möjligt och att vid dataanalysen hålla fokus på att 

belysa informanternas perspektiv utan att lägga in personliga synvinklar. Då studien 

innehöll data från endast ett fåtal informanter kan dess överförbarhet diskuteras, dock var 

materialet omfattande och noggrant transkriberat och att båda författarna kodade all data 

var för sig resulterade i utförliga beskrivningar. Pålitligheten i uppsatsen kan bedömas 

genom den tillgängliga beskrivningen av processen uppsatsarbetet genomgått.  
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Uppsatsen i relation till lärarprofessionen 
 

Avsikten med denna studie var att bidra till en förståelse av hur grupparbeten används i 

HKK undervisningen och hur lärarnas insikter och strategier lägger en grund för 

undervisningens utformning. Denna förståelse har betydelse för lärarkåren och i 

synnerlighet lärarstudenter inom Hem- och konsumentkunskap. 

 

 

Slutsats 
 

Hur lärarna agerar kring de olika aspekterna av grupparbeten beror mer av deras erfarenhet 

och förnuft än av specifika metoder. Lärarna använder en situationsanpassad 

gruppindelning då många olika faktorer såsom lokal, tid, gruppstorlek och elevernas 

förutsättningar påverkar. Viktigt för lärarna är ett elevcentrerat förhållningssätt med 

gruppmedlemmar som hjälper varandra.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Följebrev 
 

Hej! 

Vi är två studenter i hem- och konsumentkunskap (HKK) som denna termin skriver vår C-

uppsats vilket är en del av utbildningen till HKK-lärare vid Uppsala universitet. Syftet med 

studien är att undersöka hur grupparbeten används i hem- och konsumentkunskap med 

fokus på lärarens erfarenhet av arbetsmetoden. 

Vi kommer intervjua aktiva HKK-lärare. Mötet sker via zoom, teams eller annan digital 

videokonferenstjänst och tar cirka 60 minuter. Intervjun kommer efter ditt godkännande att 

spelas in via tjänstens inspelningsfunktion, alternativt via mobiltelefonens ljudupptagning. 

Du väljer själv om du vill synas med bild eller enbart höras. 

Innan intervjun har vi några korta bakgrundsfrågor. Dessa frågor finns längre ned i detta 

brev. Vi är tacksamma om du skickar tillbaka svaren till oss före vårt möte. 

Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig 

kommer kunna ta del av den. Vid redovisningen kommer ingen individ kunna identifieras. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och om du väljer att inte delta eller avbryter ditt deltagande 

behöver du inte uppge varför. Resultatet presenteras i en C-uppsats som efter att ha blivit 

godkänd kommer att finnas tillgänglig i en databas vid Uppsala universitet. 

Vi två studenter som genomför studien heter Sara Olsgärde och Qristina Näsström, har du 

några frågor kan du vända dig till oss. 

Vi är mycket tacksamma att du tar dig tid för en intervju. 

  

Sara Olsgärde, saraxxxxxx@xxxx, 070 xxx xx xx 

Qristina Näsström, qristinaxxxxx@xxxx, 070 xxx xx xx 

 

 

 

Bakgrundsinformation:  

 

1. Hur många år har du undervisat i HKK?  

 __________år 

 

2. Hur många år är du? 
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__________år 
 

3. Vart ligger din skola? (Ort och om det är tätort eller landsbygd). 
 

_______________________________________________________ 

 

4. Beskriv kort din arbetsplats. Vilka årskurser finns på skolan? Hur många elever? 

 

_______________________________________________________ 

 

5. Vilka årskurser undervisar du?  
 

_______________________________________________________ 

 

6. Antal elever på lektion? 

 

_______________________________________________________ 

 

7. Hur många kök har du i din HKK-sal? 

 

_______________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

  
  

Beskriv en vanlig lektion 

 Tex tid, struktur, början, slut 

Hur använder du grupparbete i din undervisning? 

- Gruppstorlek? 

- Hur delar du in eleverna? 

- Någon tanke? 

- Typ av uppgifter 

- Andra metoder? 

Vad är din inställning till grupparbete? 

- Fördelar med grupparbete? 

- Nackdelar med grupparbete? 

Finns det enligt din erfarenhet någon form av gruppstruktur som fungerar bättre / 

sämre? 

- Hur ser det ut? 

Påverkar grupparbete elevernas delaktighet?   

- Olika typer av elever? 

Känner du till kooperativt lärande? 

- Vid nekande svar: Vi förklara vad det är, ibland använder sig lärare av metoderna 

utan att vara medveten om det 

- Vid jakande svar: Ber respondenten att beskriva metoden. 

- Använder du dig av det? Om ja/nej vad är anledningen till det? 

Har du fått någon utbildning i hur man strukturerar grupper? 

- Tankar kring det. 

Avslutningsvis, har du något mer du vill lägga till?  
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Bilaga 3: Arbetsfördelning 
  

  

Moment Sara Qristina 

Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50% 50% 

Litteratursökning 50% 50% 

Datainsamling 50% 50% 

Analys 50% 50% 

Skrivandet av uppsatsen 50% 50% 
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