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Sammanfattning  

Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka vad lärare har för uppfattningar om 
grupparbete som arbetsform i skolan. Det har vi undersökt genom att göra kvalitativa intervjuer 
med åtta lärare på olika skolor. Resultaten visade att alla lärarna ställde sig positiva till 
arbetsformen, men de var också snabba med att poängtera att det är en krävande arbetsform som 
förutsätter mycket arbete. Många av lärarna såg bland annat gruppindelningen som krävande där 
de visade sig använda olika metoder för att sätta samman väl fungerande grupper. Det rådde även 
delade meningar om i vilket ämne lärarna främst föredrog att använda sig av grupparbete. Några 
av lärarna förespråkade det i SO och NO medan ett par av dem tyckte att det var givande i ett 
teoretiskt ämne som matematik. Vid intervjuerna framgick det också att lärarna främst fokuserade 
på och framhävde de sociala förmågor som kan tränas vid grupparbete, och att de i mindre grad 
betonade de ämneskunskaper som eleverna kan tillägna sig i grupp. Samtliga lärare poängterade 
de sociala vinsterna eleverna får vid ett grupparbete och menade framförallt att grupparbete 
främjar elevernas samarbetsförmåga.  

Trots lärarnas positiva syn på arbetsformen tog alla upp nackdelar och svårigheter med 
metoden. Efter att ha forskat i ämnet tror vi att lärare generellt behöver tillägna sig mer 
kunskaper om hur arbetsformen kan användas. Detta för att få erfara fler fungerande 
grupparbeten och därmed vilja använda sig mer av grupparbete i sin undervisning. Vi menar dock 
att det inte bara hänger på läraren, utan även eleverna behöver få mer träning i hur man arbetar 
och samarbetar kollektivt.  

 
 
Nyckelord: Sociokulturellt perspektiv, grupp, grupparbete och lärarperspektiv. 
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From conceiving a child to sending a rocket to the moon, our successes require cooperation among individuals.  
 

(Johnson & Johnson, 1999, s. 5) 
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Inledning 

Under våra liv har vi stött på många olika typer av gruppformer, både i lyckade och i mindre 
lyckade sammanhang. Arbetet i grupp har bidragit till att vi har fått en utvecklad 
kunskapskompetens, både såväl ämneskunskaper som sociala kunskaper. Bland annat har det 
främjat vår samarbetsförmåga, där vi genom åren har mött olika gruppkonstellationer som har 
krävt samarbete av olika slag. Att kunna arbeta i grupp ser vi som en nödvändig kompetens. Med 
ordspråket, som även är titeln på vårt examensarbete Fler tänker bättre än en – eller? vill vi visa på 
vår osäkerhet kring hur lärare uppfattar grupparbete som arbetsform. Vi är positiva till 
arbetsformen, men är lärare det? Vi menar att fler kunskaper och färdigheter kan utnyttjas vid ett 
grupparbete och på så vis möjliggöra för gruppen att prestera bättre, än vad en enskild elev vid 
samma typ av arbete kanske hade kunnat göra på egen hand. Trots det, är det mer sällan än ofta 
vi har skådat grupparbete som arbetsform under vår verksamhetsförlagda utbildning. När vi väl 
har gjort det, har det oftast varit i mindre lyckade sammanhang. För oss har arbetsformen under 
vår verksamhetsförlagda utbildning varit en självklar metod att använda, men vi har fått 
upplevelsen av att många av de lärare vi tidigare mött inte delar den positiva uppfattningen vi har 
om grupparbete. Vad kan det bero på? 

Enligt Granström (2003a) utgör grupparbete enbart 10 % av skolans undervisningstid, vilket 
vi tycker är oroväckande. Granström (2003a) menar dessutom att grupparbete som arbetsform 
inte ens har fått fotfäste i skolan vilket gör oss ännu mer bekymrade. Framförallt med tanke på 
att vi lever i ett kollektivt samhälle där grupporganisationer blir allt vanligare. Dessutom framgår 
det i Lpo94 att skolan ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhället, vilket många 
gånger kräver samarbete av olika slag. Vygotskij har länge framhävt det sociala samspelet vid 
inlärning, där eleverna tillsammans kan bemästra färdigheter och kunskaper som de på egen hand 
ännu inte klarar av (Vygotskij, 1934/1999). Att lära tillsammans med andra, som elevernas arbete 
i grupp innebär, borde därför enligt oss ha en betydligt större plats i undervisningen.  

Troliga orsaker som vi ser till varför grupparbete inte används i en större omfattning än vad 
den enligt forskningen (Granström, 2003a) idag gör, kan mycket väl bero på svårigheten med att 
organisera arbetet i grupp. Vi tror att läraren kan ha svårt att inta en ny roll, då det vid 
grupparbete inte längre är förmedlingspedagogiken som är i fokus utan ett mer elevstyrt arbete. 
Dessutom menar vi att läraren har en viktig roll vad gäller att strukturera väl genomtänkta 
grupper så att det leder till lärande för alla elever, vilket vi tror kan vara en svår uppgift för 
läraren. Vi tror också att det kan vara svårt för eleverna att inta en position som är tillfreds för 
alla i gruppen, där alla elever har samma möjligheter till delaktighet och lärande. Av våra egna 
erfarenheter vet vi vad ett arbete i grupp kan innebära och hur svårt det kan vara om man som 
elev inte får den förkunskap som ett grupparbete kräver. Det går inte att som lärare förutsätta att 
eleverna besitter och har tillägnat sig den kunskapen på egen hand. Det vi ovan har tagit upp tror 
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vi kan vara tänkbara orsaker till varför många lärare väljer bort, undviker eller bara använder sig 
av metoden när de väl måste.  

Snart står vi själva inför den tuffa men väl efterlängtade utmaningen att välja gynnsamma 
arbetsformer för våra elever. Det sociokulturella perspektivet som är utmärkande för ett 
grupparbete är något vi förespråkar och som vi främst ser oss inta i vår i undervisningen. Som 
framgåtts av forskningen (Granström, 2003a) och vad vi vet av våra egna erfarenheter från bland 
annat vår verksamhetsförlagda utbildning, väljer många lärare i första hand andra 
undervisningsformer än grupparbete. Detta har gjort oss intresserade av att undersöka vad lärare 
egentligen har för uppfattningar om grupparbete som arbetsform. Framförallt med tanke på hur 
viktigt grupparbete är och hur stor betydelse arbetsformen enligt oss kan ha för elevers lärande. 
Frågor vi bland annat ställer oss är hur lärare ser på arbetsformen och vad de anser att den kan 
bidra med vad gäller elevers lärande? 

Syfte 

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka vad lärare har för uppfattningar om 
grupparbete som arbetsform i skolan. 
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Bakgrund 

Vad säger läroplanen? 

I sin undervisning styrs läraren av läroplanen och beroende på hur läraren tolkar den väljs olika 
undervisningsformer. Enligt Granström (2003b) kan man i läroplanen urskilja tre olika 
undervisningsformer; helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Därav fann vi det 
aktuellt att ta upp vad läroplanen säger om vårt område eftersom den bör ha en inverkan på hur 
läraren väljer att använda sig av grupparbete som arbetsform i skolan.  

Frågan vi ställer oss är hur Lpo94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet) framhåller det interaktiva och samarbetsinriktade arbetssättet 
som enligt oss utmärker ett grupparbete? 

Lpo94 

Lpo94 understryker demokratin som grund för all undervisning i skolan. Det är dock inte 
tillräckligt att enbart förmedla kunskaper om grundläggande demokratiska värderingar, utan de 
demokratiska arbetsformerna ska också förankras och utövas bland eleverna. Detta för att 
förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle och för att de ska lära sig 
att ta ett personligt ansvar (Lpo94, s. 3, 5). Skolan är en social och kulturell mötesplats som ska 
sträva efter att vara en social gemenskap. Skolan ska dessutom ge trygghet och kännetecknas av 
viljan och lusten att lära (Lpo94, s.4, 7).  

Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i 
samspel med andra. Vidare skall skolan sträva efter att varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra (Lpo94 s. 9). 

Ett av skolans uppdrag är att främja elevernas utveckling genom att använda sig av så 
varierande undervisningsformer som möjligt. Skolan ska ge eleverna utrymme så att de kan 
utveckla kunskaper som de kan använda i olika uttrycksformer. Vidare står det att skolan skall 
sträva efter att varje elev lär sig att lyssna samt att de utvecklar sin förmåga att diskutera och 
argumentera (Lpo94, s.10) Dessutom formuleras det i läroplanen att eleverna ska utveckla sin 
förmåga att förstå och ta del av andra människors villkor och värderingar (Lpo94, s. 4). 

Reflektioner kring hur vi tolkar att grupparbete lyfts fram i Lpo94 

Det vi ovan har behandlat utifrån Lpo94 upplever vi är utmärkande för när eleverna arbetar i 
grupp. Av våra tidigare erfarenheter vet vi att ett grupparbete förutsätter sådana kunskaper och 
färdigheter som är nödvändiga att besitta, för att kunna vara en aktiv deltagare i vårt 
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demokratiska samhälle. Bland annat får eleverna vid arbetet i grupp träna på att lyssna och visa 
respekt samt ta del av andra människors tankar och värderingar. Beroende på vilket syfte läraren 
har med grupparbete får eleverna även utveckla sin förmåga att samarbeta, ta hänsyn till varandra 
och träna på att ta ansvar både för sig själv och för varandra i gruppen. Även språkliga förmågor 
tränas vid grupparbete som att samtala, diskutera och argumentera. Ovanstående kompetenser 
ser vi som viktiga och användbara för att man ska kunna vara en del av ett socialt nätverk och för 
att man överhuvudtaget ska kunna interagera med andra människor.  

Teoretiska utgångspunkter 

Beroende på vilken teori om lärande man har så utformar man undervisningen och 
lärandeprocesser på olika sätt. I vårt examensarbete har vi utgått ifrån det sociokulturella perspektivet 
och fann det därför aktuellt att ge en beskrivning av hur synen på lärande konstrueras utifrån 
detta perspektiv. Andra centrala begrepp som vi tar upp i vårt examensarbete är grupp och 
grupparbete. Inom grupparbete har vi också valt att urskilja samarbetsinlärning från grupparbete eftersom 
dessa två begrepp enligt många forskare (Johnson & Johnson, 1999, Sahlberg & Leppilampi, 
1998, Stensaasen & Sletta 1996) har olika innebörder. Vi har även gett en förklaring av vad vi i 
vårt examensarbete avser med ovannämnda begrepp. 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt det sociokulturella perspektivet förstås människor som deltagare i sociala interaktioner 
(Säljö, 2000). En viktig person inom forskningen av det sociokulturella perspektivet är Lev 
Vygotskij. Han menar att barnet föds in i en social och kulturell tillvaro där barnet formas utefter 
den sociala miljö den lever i. Beroende på hur den sociala miljön förändras menar Vygotskij att 
det påverkar barnets sätt att vara och handla (Lindqvist, 1999). Människor handlar och agerar 
direkt eller indirekt i samspel med andra med utgångspunkt i de kunskaper och erfarenheter de 
har tillägnat sig i sociala praktiker (Säljö, 2000). Lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv handlar 
delvis om att tillägna sig språkliga färdigheter och kommunikativa verktyg som man sedan kan 
använda sig av i sociala samspel. Lärandet sker i meningsfulla sociala situationer i interaktion med 
andra, bland annat genom att man samtalar och försöker förstå varandra (Hammar Chiriac, 
2008a, Jakobsson, 2001). För att lärande ska utvecklas hos den enskilda individen måste den dock 
själv ta till sig av det som sker i sociala praktiker, genom att konstruera det till sin egen kunskap. 
Kunskapen blir därmed situerad, eftersom den sociala kontext där kunskap konstrueras har 
betydelse för och påverkar själva lärandeprocessen (Säljö, 2000).  

Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste utvecklingszonen 
(engelsk benämning: zone of proximal development). Vygotskij definierade detta begrepp som 
avståndet mellan vad en person kan göra på egen hand och vad den kan göra med stöd av en mer 
kompetent person. Genom stöd av en mer kunnig person kan den klara av mer än vad den 
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annars själv hade gjort, så länge personen befinner sig inom sin proximala utvecklingszon. Det 
innebär att avståndet mellan det man kan och det man vill lära sig inte får vara för stort men inte 
heller för litet för att en kunskapsutveckling ska ske (Säljö, 2000). Lärarens roll blir att handleda 
och stötta eleven i elevens utveckling och se till att eleven hela tiden utmanas. Inom det 
sociokulturella perspektivet kallas detta stöd som läraren ger för scaffolding. Till en början kan 
läraren behöva ge eleven mycket hjälp för att, allt eftersom ju mer självgående eleven blir, minska 
stödet. Vid scaffolding visar även läraren olika lösningsstrategier och kommer med idéer och 
förslag som eleverna kan använda sig av vid hinder och problem som de eventuellt stöter på 
(Crain, 2005). 

Inom det sociokulturella perspektivet förekommer även begreppet metakognition. I samtalen 
med varandra får eleverna delge sina färdigheter och kunskaper samtidigt som de tvingas sätta 
ord på sina egna tankar genom att de själva behöver reflektera över hur de tänker. Det innebär att 
eleverna blir mer medvetna om sitt eget tänkande och lärande, det vill säga de blir metakognitiva. 
Genom att eleverna blir medvetna om sitt eget lärande främjas deras lärande, eftersom de då får 
reflektera över hur de själva har lärt sig (Crain, 2005).  

Grupp 

Stensaasen & Sletta (1996) definierar begreppet grupp som att det måste vara en sammansättning 
av människor som är engagerade i ett gemensamt socialt samspel. Vidare skriver de att det måste 
ske en ömsesidig påverkan i gruppen, det vill säga att medlemmarna i gruppen påverkar varandra 
på olika sätt. För dem är även det ömsesidiga beroendet en central del i en grupp då detta kan 
prägla gruppens samspel. Med ömsesidigt beroende menas att medlemmarna i gruppen på ett 
eller annat sätt behöver varandra (Stensaasen & Sletta, 1996).  

En grupp som inte ingår i ett socialt samspel kan enligt Stensaasen & Sletta (1996) inte kallas 
för en grupp. En såkallad icke-social grupp menar de är en samling människor som tillfälligt 
befinner sig på samma plats men som inte ömsesidigt påverkar varandra. Exempel på detta kan 
vara människor som står i en kö, eller som är åskådare vid en fotbollsmatch. Det som sker där 
kan snarare benämnas som ett massbeteende än ett gruppbeteende (Stensaasen & Sletta, 1996). 
Stensaasen & Sletta (1996) gör även en åtskillnad mellan en grupp och en kategori av människor. 
En kategori är enligt dem endast en benämning för tillhörighet och kan till exempel vara 
”svenskarna” eller ”lärarna”.  

Antalet personer i en grupp bör enligt Stensaasen & Sletta (1996) bestå av tre eller flera. 
Närmare skriver de att det råder delade meningar om en grupp kan bestå av två personer eller ej. 
Två personer som arbetar tillsammans benämner de som en pargrupp, vilket de skiljer från en 
grupp som består av fler än två personer. 

Till skillnad från Stensaasen & Sletta (1996) menar Hammar Chiriac (2003) att en grupp kan 
bestå av allt från två personer till en större skara som på samma plats interagerar med varandra 
under en viss tidsperiod för att arbeta mot ett gemensamt mål. 
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Brown (2000) definierar begreppet grupp som: 

A group exists when two or more people define themselves as members of it and when its 
existence is recognized by at least one other  (s. 3). 

 Forslund Frykedal (2008a) framhäver liksom Stensaasen & Sletta (1996) det ömsesidiga 
beroendet i en grupp. Hennes utgångspunkt är att när eleverna genomför en uppgift tillsammans 
blir de beroende av varandra, både genom prestationen de utför och de sociala relationer de har 
till varandra. Vidare framhålls det, att när eleverna ingår i en grupp delar de ett gemensamt öde, 
där en händelse som påverkar en medlem även påverkar de resterande gruppmedlemmarna 
(Fiedler, 1967; i Forslund Frykedal, 2008a).  

Asplund (1987) har ställt upp fyra kriterier som beskriver vad som bör gälla för att en samling 
ska kunna betraktas som en grupp. Det första kriteriet är mål. För att uppfattas som en grupp 
måste medlemmarna ha gemensamma mål som de strävar mot. Det andra kriteriet är att gruppen 
även ska skapa gemensamma normer som en hjälp för hur de ska bete sig i gruppen. Det tredje är att 
medlemmarna i gruppen måste inta olika roller och att arbetet i gruppen fördelas jämnt mellan 
dem. Det fjärde och sista kriteriet innebär att gruppen ska ha någon form av varaktighet, det vill 
säga, gruppen ska finnas till under en viss period.   

I vårt examensarbete definierar vi en grupp som en samling människor, som består av tre eller 
flera personer som i interaktionen med varandra arbetar mot ett gemensamt mål.  

Grupparbete 

Ett grupparbete är enligt Stensaasen & Sletta (1996) en grupp som är i interaktion med varandra. 
För att räknas som ett grupparbete menar de att personerna måste genomföra ett gemensamt 
arbete eller lösa en gemensam uppgift. Antalet personer vid grupparbete bör vara begränsat och i 
skolan rekommenderar de en gruppstorlek på 3-6 personer. En risk med för många deltagare är, 
enligt dem, att några blir passiva och att gruppens deltagare kan hämmas i sin kommunikation. I 
stora grupper är det således viktigt att det finns en tydlig struktur och ledning för att undvika 
passivitet. Vidare skriver Stensaasen & Sletta (1996) att ett grupparbete är en arbetsform som kan 
inverka positivt på den sociala utvecklingen, barn är vana vid att leka tillsammans med andra och 
för dem är det därför naturligt att arbeta i grupp. Elevernas arbete i grupp kan dessutom bidra till 
att de får en bättre förståelse för andra människor och att de även får lära sig att ta hänsyn till 
andra.  

Hammar Chiriac (2008a) menar att aktiviteterna såväl som samarbetet i ett grupparbete inte 
bara behöver vara enhetliga. Det vill säga, ett grupparbete kan variera och se olika ut.  

 
Det överordnade syftet med ett grupparbete inom skola och utbildning är att de som deltar i 
grupparbetet ska ”lära sig något”. Lärandet kan vara kunskapsmässigt, socioemotionellt eller 
”gruppkunskap”, dvs. att lära sig hur man arbetar i grupp. Tillhörighet, gemenskap och trivsel kan 
vara av lika stor vikt som de kunskapsmässiga målen, eller rent av en förutsättning för lärande. 
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Gruppen och arbetet i gruppen har alltså fler funktioner att fylla än att ”bara vara” en pedagogisk 
arbetsform (Hammar Chiriac, 2008a, s.24). 
 

Som ovanstående citat belyser kan grupparbete fylla flera funktioner, både vad gäller sociala 
färdigheter och ämneskunskaper. Forslund Frykedal (2008a) understryker att en väl utvecklad 
grupparbetsform gör det möjligt för eleverna att utveckla viktiga sociala förmågor och ett 
reflekterande tankesätt.  

Sjödin (1991) tar upp några viktiga aspekter som man vid ett grupparbete bör ta hänsyn till. 
Dels har gruppstorleken visat sig ha stor betydelse, där grupperna inte får vara för stora. Vidare är 
gruppsammansättningen viktig, där det enligt Sjödin (1991) är bra om grupperna är heterogena. Ännu 
en viktig aspekt är att läraren undervisar om gruppnormer och samarbetsförmågor för att gruppen ska 
utveckla ett så väl fungerande grupparbete som möjligt. Forslund Frykedal (2008b) betonar också 
att grupp inte får vara större än att gruppen kan interagera med varandra i arbetet. För lärarens 
del är det av stor vikt att den inför elevernas arbete i grupp noga tänker igenom syftet med 
arbetet samt även funderar över gruppkonstellationen och hur den bäst sätts samman utifrån 
elevernas förmågor och sociala nätverk. Under grupparbetets gång bör läraren inta rollen som 
handledare och hjälpa eleverna i deras arbete (Hammar Chiriac, 2008a). Vad gäller lärarens ansvar 
vid grupparbete menar Forslund Frykedal (2008a) att läraren bör överlåta rätten att bestämma till 
gruppen. Detta ser hon som en förutsättning för att gruppmedlemmarna ska känna sig fria att 
genomföra uppgiften på det sätt som de finner är bäst.  

Samarbetsinlärning 

Cohen (1994), Johnson & Johnson (1999) och Slavin (1995) använder sig av begreppet 
samarbetsinlärning (engelsk benämning: cooperative learning) vilket de skiljer från begreppet 
grupparbete. I undervisningssammanhang är samarbetsinlärning en metod där elever arbetar 
tillsammans i mindre grupper med syftet att maximera såväl sitt eget som andras lärande. 
Målsättningen med samarbetsinlärning är att alla i gruppen ska samarbeta och arbeta mot ett 
gemensamt mål (Johnson & Johnson, 1999, Sahlberg & Leppilampi, 1998). Cohen (1994) betonar 
också att samarbetsinlärning är en bra arbetsform att använda sig av för att utveckla såväl 
intellektuella, sociala och begreppsmässiga kunskaper. 

Vid samarbetsinlärning tilldelas eleverna olika roller som innebär olika ansvarsområden. 
Meningen med rollerna är att eleverna måste arbeta tillsammans för att kunna lösa uppgiften, det 
vill säga, gruppen är beroende av varje elevs prestation. Detta bidrar till att alla elever måste vara 
delaktiga, vilket är utmärkande för samarbetsinlärning (Johnson & Johnson, 1999). Slavin (1995) 
beskriver detta vidare och säger att alla elever måste ha förstått vad uppgiften går ut på för att de 
tillsammans ska kunna gå vidare och lösa problemet. Uppgiften måste därmed vara utformad så 
att samarbete krävs (Slavin, 1995). Vidare skriver Cohen (1994) att uppgiften bör vara bunden 
och ostrukturerad så att den skapar samarbete mellan eleverna. Uppgiften bör också enligt Cohen 
(1994) vara öppen, där inget givet svar finns. Detta eftersom inte bara en elev ska kunna lösa 
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uppgiften. Lärarens uppgift vid samarbetsinlärning är att ta ett steg tillbaka för att observera hur 
eleverna i gruppen samarbetar. Läraren kan då se hur bra eleverna samarbetar samt upptäcka 
eventuella problem som eleverna kan ha i gruppen. När de sedan redovisar sitt resultat kan 
läraren ställa frågor till eleverna för att få eleverna att själva reflektera över hur samarbetet i 
gruppen har fungerat (Johnson & Johnson, 1999).  

Slavin (1995) skriver att en av de främsta anledningarna till att samarbetsinlärning som 
arbetsform har utvecklats i undervisningen, är för att motverka tävlandet i klassrummet. Istället 
för att eleverna tävlar sinsemellan om lärarens uppmärksamhet är varje gruppmedlems prestation 
viktig och gruppen arbetar hela tiden mot ömsesidiga mål. Ytterligare en fördel med samarbetet 
mellan eleverna är att de får möjlighet att förklara för varandra. Många gånger kan eleverna ge 
varandra bättre förklaringar än läraren eftersom de befinner sig på samma nivå och talar samma 
”språk” (Slavin, 1995).  

I vårt examensarbete använder vi oss av begreppet grupparbete istället för samarbetsinlärning. 
Detta eftersom vi anser att den nedanstående beskrivningen av grupparbete stämmer bäst 
överens med vår tolkning av begreppet. Enligt Sahlberg & Leppilampi (1998) är 
samarbetsinlärning ett bredare begrepp som hela tiden kräver samarbete för att 
uppgiften/uppgifterna ska kunna lösas. Detta till skillnad från grupparbete där eleverna kan välja 
att dela upp arbetet men ändå nå det gemensamma målet (Sahlberg & Leppilampi, 1998).  

Med grupparbete i vårt examensarbete menas tre eller flera elever som i interaktion med 
varandra, beroende på syfte inhämtar såväl sociala kunskaper som ämneskunskaper. Detta kan 
innebära att eleverna under grupparbetets gång hela tiden samarbetar, men det kan också 
innebära att eleverna väljer att dela upp vissa delar för att sedan i interaktion med varandra dela 
med sig av de nyinhämtade kunskaperna.  
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Tidigare forskning 

Ett flertal forskare (Granström 2003a, Hammar Chiriac, 2008a & Johnson & Johnson 1999) 
konstaterar att skolan fokuserar mer på det individuella arbetet än på det kollektiva. Arbetet i 
grupp utgör enligt olika mätningar (Granström, 2003a) enbart en tiondel av skolarbetet, vilket kan 
tyckas är konstigt med tanke på att arbetslivet allt mer baseras på grupporganisationer av olika 
slag. Ett tydligt exempel på detta är lärare, som ingår i grupporganisationer i form av arbetslag 
(Granström, 2003a).  

Den arbetsform som är minst förekommande och som enligt Granström (2003a) inte ens har 
fått fotfäste i de svenska skolorna är grupparbete. Sedan 1960-talet har det enskilda arbetet i 
skolan fördubblats och utgör nästan lika stor del som klassrumsundervisningen (Granström, 
2003a). Detta trots att forskare som Johnson & Johnson (1999) understryker att grupparbete som 
arbetsform är bland det viktigaste och det mest kraftfulla sättet att strukturera 
inlärningssituationer på. Eftersom samarbete är en ofrånkomlig del av våra liv och något som 
förekommer hela tiden, tillsammans med familjen, på arbetet, i skolan och i samhället menar 
Johnson & Johnson (1999) att det är mycket viktigt att elever lär sig att samarbeta med andra. 
Enligt dem bör majoriteten av undervisningen därför utgöras av grupparbete. De anser att 
lärande i grupp troligtvis är det mest produktiva instruktionsverktyget en lärare kan ha. Dessutom 
menar Granström (2003b) att eleverna har mest utbyte av grupparbete, både på det sociala planet 
och på det inlärningsmässiga planet. 

Ändrade arbetsformer över tid 

Det har dock skett en förändring i skolans arbetsformer under 1900-talet fram till nu, framförallt 
vad gäller lärarens roll. Från att tyngdpunkten har legat på katederundervisning med 
förmedlingspedagogiken i fokus har lärarens uppgift istället hamnat på att instruera och 
informera eleverna i deras enskilda arbete. Det innebär att det individuella arbetssättet fortfarande 
har en central roll i de svenska skolorna (Granström, 2003b). Detta arbetssätt förbereder eleverna 
på ett individualistiskt samhälle trots att det i Lpo94 står att skolan ska förbereda eleverna för att 
verka och delta i det kollektiva samhälle som vi idag lever i. 

Hammar Chiriac (2008a) betonar också att det har skett en förändring i skolans värld men hon 
menar till skillnad från Granström (2003b) att intresset för grupparbete i skolan istället har blivit 
allt större. Granström (2003b) skriver att grupparbete förekommer men hävdar däremot att 
visionen om det gemensamma arbetet i gruppen ofta mynnar ut i enskilda prestationer med fokus 
på de individuella prestationerna.   

 



 

 15 

Tänkbara orsaker till varför grupparbete som arbetsform inte ses som en självklar metod 
att använda sig av 

Redan i Lgr 62 betonades vikten av grupparbete där ingående anvisningar gavs på hur 
grupparbete skulle struktureras och användas i undervisningen. Visionen var att grupparbete 
skulle utgöra en stor del i skolan. I alla läroplaner har grupparbete betraktats som en betydelsefull 
arbetsform som hjälper eleverna att utveckla deras demokratiska förhållningssätt, men ändå är 
skolan den organisation som minst uppmuntrar till gemensamma aktiviteter (Granström, 2003b). 
Under 1960-talet ägnades 18 % av lektionstiden åt grupparbete. På 1980-talet ökade användandet 
till 24 % för att i början på 2000-talet minska till endast 12 % (Granström, 2003b). Vad kan 
tänkas vara orsaken till detta? 

Enligt undersökningar (Granström, 2003b) är lärare ofta kritiska till grupparbete, där 
arbetsformen inte upplevs som ett naturligt och enkelt sätt för eleverna att arbeta på. Eleverna 
har ofta vid arbetet i grupp svårt med att fördela uppgifterna, där några tar mer utrymme och 
större ansvar medan andra bara glider med. Svårigheten med arbetsfördelningen är ofta en vanlig 
orsak till varför lärarna är kritiska till arbetsformen. En annan tänkbar orsak är att eleverna vid 
grupparbete ofta har förmågan att dela upp uppgiften/uppgifterna där de väljer att ansvara för 
varsin del. Eleverna häftar sedan ihop sina delar, för att vid redovisningen av arbetet presentera 
vad de själva har skrivit. Arbetet i grupp bygger därmed inte på något gemensamt utan blir en 
följd av individuella prestationer (Granström, 2003b). Vidare har det visat sig, att elevernas arbete 
i grupp dessutom kan motverka lärarnas egna ambitioner med undervisningen genom att läraren 
möts av okontrollerbara och obekanta förlopp. Minskad kontroll hos läraren, som grupparbete 
oftast innebär, är en tänkbar orsak till varför lärarna föredrar andra arbetsformer än grupparbete 
(Granström, 2003b). Enligt Stensaasen och Sletta (1996) var det först för några år sedan som 
lärarens roll förändrades i takt med samhällstrenden, vilket kan vara en trolig förklaring till att 
många lärare fortfarande tänker i gamla banor och använder sig av de undervisningsformer de 
alltid har gjort.  

Ytterligare en förklaring till varför grupparbete sparsamt förekommer i lärarnas undervisning 
är för att lärarna själva tror att de använder sig av arbetsformen medan elever och andra 
utomstående inte uppfattar att så görs. Dessutom upplevs grupparbete som en mycket krävande 
och svår uppgift att genomföra, både för eleverna och för läraren. Resultatet blir därmed att 
grupparbete som arbetsform inte ses som en självklar metod att använda sig av, trots 
medvetenheten om vad den kan bidra med (Granström, 2003b).  
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Frågeställningar 

Utifrån den tidigare forskning som vi har tagit del av har vi blivit mer medvetna om 
grupparbetets roll och användning i skolan. Trots att vi lever i ett kollektivt samhälle där 
grupporganisationer blir allt vanligare föredrar många lärare ändå individuella arbetsformer i 
skolan. Vad vi har förstått, utgör grupparbete enbart en liten procentsats i skolans undervisning. 
Detta tycker vi är bekymmersamt med tanke på att yrkeslivet och samhället många gånger ställer 
krav på att kunna arbeta i grupp. Vid grupparbete kan eleverna utveckla många nödvändiga och 
betydelsefulla kunskaper och erfarenheter som de har stor nytta av i framtiden, som att 
samarbeta, lyssna, argumentera och ta demokratiska beslut. Skolan har ett viktigt uppdrag att 
förbereda eleverna inför ett aktivt deltagande i samhället, men får eleverna inte den träningen i 
skolan anser vi att detta kan bli svårare för dem. För att få reda på hur lärare egentligen uppfattar 
grupparbete som arbetsform i skolan ställer vi oss därför följande frågor: 

 
• Vad anser lärarna om grupparbete som arbetsform? 
• Hur tolkar lärarna att grupparbete lyfts fram i läroplanen? 
• Hur ser lärarna på elevers lärande vid grupparbete?  
• Hur arbetar lärarna för att ett grupparbete ska fungera? 
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Metod 

För att få vårt syfte och våra frågeställningar besvarade har vi valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer som metod. Genom att göra kvalitativa intervjuer har vi strävat efter att få en förståelse 
av hur lärarna själva upplever grupparbete som arbetsform i skolan. 

Uppdelning av arbetet, valet av metod och hur vi har gått tillväga beskrivs nedan tillsammans 
med de forskningsetiska hänsynstaganden vi har gjort.  

Uppdelning av arbete  

Uppdelningen av arbetet har skett genom att vi har bidragit med enskilda intervjuer. I praktiken 
har det inneburit att vi, Karin Fridén och Hanna Abrahamsson, har genomfört fyra intervjuer var 
som vi sedan enskilt har transkriberat och analyserat. Resultaten av våra intervjuer har vi 
sammanställt i varsin resultatdel som vi tydligt har markerat med hjälp av våra namn.  

Inför våra intervjuer upprättade vi tillsammans en intervjuguide (se bilaga 2) som vi har utgått 
ifrån vid våra intervjuer. I våra resultatdelar har vi valt att framföra våra resultat med likadana 
underrubriker. I och med att vi har använt oss av samma intervjuguide och underrubriker kan 
våra resultatdelar stundvis uppfattas som likartade, detta trots att intervjuerna har ägt rum var för 
sig och med olika lärare i en stor geografisk spridning. Det övriga innehållet i examensarbetet har 
vi utarbetat tillsammans.  

Kvalitativ intervju 

För att kunna besvara vårt syfte, om hur lärare uppfattar grupparbete som arbetsform i skolan, 
måste vi utgå ifrån lärarna själva. Därav fann vi den kvalitativa intervjun med beskrivande studier 
(Esaiasson, 2007) som en bra metod att använda oss av. Genom att göra kvalitativa intervjuer har 
vi kunnat ta del av lärarnas personliga uppfattningar, vilket Esaiasson (2007) kallar för att göra 
respondentundersökningar. Fördelar som vi såg med den valda metoden var att de intervjuade 
lärarna kunde berätta utifrån sitt eget perspektiv och där vi kunde föra en direkt dialog med de 
intervjuade. Vidare har det inneburit att vi som intervjuare har kunnat gå utanför vår förgjorda 
intervjuguide, samtidigt som vi har fått förklarat för oss om det var något som vi inte förstod. 
Ytterligare en fördel som vi såg med att göra kvalitativa intervjuer var att vi vid samtalet med 
lärarna har haft möjlighet att använda oss av uppföljningsfrågor, då vi ville att lärarna skulle 
utveckla sina svar (Esaiasson, 2007). Genom att vi har gjort intervjuer anser vi att vi har fått en 
säker kunskapsöverföring, speciellt när vi spelade in intervjuerna. Detta eftersom vi har kunnat 
föra en direkt dialog med de intervjuade lärarna där risken enligt oss då har minskat att man har 
missuppfattat och tolkat varandra fel. Dessutom har vi kunnat gå tillbaka i intervjuguiden vid 
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slutet av intervjuerna för att sammanfatta vad lärarna har sagt och därmed ytterligare kunna 
klargöra för oss själva och för lärarna att vi verkligen uppfattat deras svar rätt.  

Vår intervjuguide som vi har upprättat består av övergripande teman med stora frågor. Detta 
möjliggjorde för den intervjuade att på fri hand berätta utifrån sitt eget perspektiv. Under 
intervjuerna har vi varit noga med att inte ställa ledande frågor och ”varför frågor” utan vi har 
istället försökt uppmuntra läraren till att själv utveckla sina svar. Esaiasson (2007) poängterar just 
detta, att det är den intervjuade som ska berätta medan intervjuarens uppgift sedan är att 
sammanställa svaren 

Urval 

Vårt urval av lärare har koncentrerats till sammanlagt åtta stycken, varav sex av dem var 
främmande för oss. Enligt Esaiasson (2007) är det att föredra att enbart intervjua främlingar, 
eftersom han menar att det i intervjusituationen kan vara svårt att bevara en vetenskaplig distans 
till en tidigare känd person. I vårt fall fann vi dock inte detta som något problem när vi 
intervjuade varsin för oss känd person. Detta eftersom vi inte tidigare hade varit i kontakt med 
dem i deras yrkesposition. På en föreläsning av Börjesson (Föreläsning, 2010) som vi tog del av 
under hösten ställde han sig inte lika kritisk till att intervjua kända människor som Esaiasson 
(2007) gör. Enligt vår tolkning av Börjesson (Föreläsning, 2010) och enligt våra egna erfarenheter 
behöver inte detta nödvändigtvis påverka resultatet negativt. I vårt fall har det grundat sig på att 
vi inte har varit familjära med lärarnas sätt att undervisa. Vid alla våra intervjuer har vi varit noga 
med att inta en professionell roll, där vi helt har tagit avstånd ifrån personliga diskussioner. Detta 
för att minimera risken att påverka lärarens svar utifrån våra tidigare erfarenheter inom området.  

Intervjuerna som vi har gjort har ägt rum med verksamma lärare i skolor med stor geografisk 
spridning. Av lärarna arbetar två i årskurs 2, två i årskurs 3, en i årskurs 4, en i årskurs 5 och 
slutligen två i årskurs 6. Urvalet av lärare skedde utifrån Esaiassons (2007) rekommendationer, 
som menar att antalet räcker för att kunna göra intressanta analyser. Valet av att intervjua lärare i 
årskurs 2-6 gjordes eftersom det är i dessa årskurser som vi sedan kommer att undervisa i. I 
resultatdelen har vi valt att benämna våra åtta lärare för A, B, C, D, E, F, G och H. Detta för att 
ge lärarna anonymitet och för att man inte ska kunna urskilja deras kön.  

Lärarna valdes utifrån studiens syfte, där vi i vår första kontakt skickade ut samma mail (se 
bilaga 1) till ett tjugotal slumpmässigt valda lärare. De sex främmande lärarna som valdes ut till 
detta examensarbete var de som först besvarade vårt mail, efter att vi hade konstaterat att de 
uppfyllde kriterierna för studien. Vi följde upp mailen genom att kontakta lärarna via telefon där 
vi berättade mer om undersökningen och talade om ungefär hur lång tid intervjun förväntades ta. 
De två lärarna som sedan tidigare var kända för oss kontaktade vi direkt via telefon.  

Sju av de åtta lärarna arbetar på kommunala skolor och en på en privatskola. Detta har i sig 
inte har haft någon betydelse för vårt resultat, utan anledningen till varför det blev just dessa 
lärare var för att det var dem vi först kom i kontakt med. 
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I vår undersökning har vi valt att både intervjua manliga och kvinnliga lärare. Vi har inte varit 
intresserade av att göra någon jämförelse av svaren vi fått från de olika könen, utan det var mer 
utifrån en genussynpunkt som vi valde att göra intervjuer med både män och kvinnor.  

Procedur 

Vi genomförde intervjuerna enskilt, det vill säga Karin intervjuade fyra lärare och Hanna 
intervjuade fyra lärare. Uppdelningen av lärarna skedde slumpmässigt mellan oss, förutom de två 
som för var och en av oss tidigare var kända. Syftet med att intervjua lärarna enskilt var för att vi 
ansåg att det kunde bli en mer behaglig situation för den intervjuade läraren. Sju av intervjuerna 
ägde rum på respektive lärares skolor. På grund av det stora geografiska avståndet genomfördes 
en intervju via telefon med inspelning. Av de intervjuer vi gjorde på skolorna fick lärarna själva 
bestämma plats för intervjun, vilket enligt Esaiasson (2007) är viktigt för att den intervjuade ska 
känna sig trygg och bekväm. Vid de två första intervjuerna använde vi oss enbart av papper och 
penna där vi fick förlita oss på våra egna anteckningar. De resterande sex intervjuerna spelade vi 
in, detta först efter att vi hade frågat och fått tillåtelse av de berörda lärarna.  

Intervjuerna inleddes med att vi ställde uppvärmningsfrågor, vilket Esaiasson (2007) 
rekommenderar att man gör för att skapa en avslappnad stämning. Uppvärmningsfrågorna rörde 
lärarnas yrkesroll, bland annat hur länge de varit verksamma som lärare och vilka årskurser de 
tidigare undervisat i. Dessa frågor finns inte med i vår intervjuguide eftersom de svaren inte har 
haft någon betydelse för varken resultatet eller diskussionen i vårt examensarbete. Efter 
uppvärmningsfrågorna följde en rad öppna frågor som rörde lärarnas uppfattning om 
grupparbete. Vi valde öppna frågor för att lärarna i så stor mån som möjligt skulle kunna berätta 
fritt utifrån deras uppfattningar. Intervjuerna avslutades med att vi först sammanfattade de största 
beröringspunkterna av vad som tagits upp och därefter frågade vi om det var något läraren ville 
tillägga. Detta för att minska risken att missuppfatta något av det läraren tidigare sagt och för att 
kunna ge en så rättvis bild som möjligt av lärarnas uppfattningar.  

Databearbetningsmetoder 

Vid transkriberingen av våra intervjuer har vi delvis skrivit ner svaren vi fått ordagrant samtidigt 
som vi har undvikt att göra språkliga analyser då vi inte ansåg det vara nödvändigt för vår typ av 
analys. Med språkliga analyser menas att varje ljud registreras i den skriftliga texten (Lidegran, 
workshop, 2010). Vi har även vid sammanfattningen av våra resultatdelar enskilt undersökt vilka 
likheter och skillnader som fanns mellan lärarnas intervjusvar.  Detta för att kunna dra slutsatser 
utifrån de resultat vi fått. Därefter jämförde vi våra resultat, Karins resultat med Hannas resultat, 
genom att noga punkta upp ytterligare likheter och skillnader vi fann mellan våra resultat. Vi 
sökte då efter tydliga mönster som kunde utgöra kategorier i vår diskussionsdel (Esaiasson, 2007). 
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I vår diskussionsdel formulerade vi även olika underrubriker utifrån våra frågeställningar, dels för 
att skapa struktur men också för att tydligt presentera svaren på våra frågeställningar.  

Vår diskussionsdel har vi valt att dela upp i tre delar; diskussion utifrån resultat och litteratur, 
diskussion utifrån egna reflektioner och en metoddiskussion. Av de svar vi har fått har vi i vår 
diskussionsdel jämfört med vad tidigare forskning har kommit fram till, och vad vi utöver redan 
känd fakta har kunnat bidra med.  De likheter och skillnader vi fann i våra intervjuer kopplat till 
litteraturen skrev vi till en sammanhängande text under diskussion utifrån resultat och litteratur. Under 
tiden som vi skrev vårt examensarbete upptäckte vi att det fanns flera skillnader mellan lärarnas 
svar och vad tidigare forskning har visat, samtidigt som det under arbetets gång väcktes egna 
tankar och reflektioner. Tillsammans fick detta utgöra grunden för avsnittet diskussion utifrån egna 
reflektioner. Slutligen för vi en metoddiskussion där vi diskuterar de olika teknikerna vi använt oss av 
vid intervjuerna samt hur validitet och reliabilitet har legat i åtanke under arbetets gång.  

Etiska reflektioner 

I vårt examensarbete har vi utgått ifrån de fyra allmänna huvudkraven för forskning som 
vetenskapsrådet (2002) presenterar. De fyra huvudkraven ingår i individskyddskravet som har 
utarbetats för att skydda den enskilda individen vid forskning. Det första huvudkravet vi har tagit 
hänsyn till är informationskravet. Vid genomförandet av intervjuerna informerade vi lärarna om 
studiens syfte samt hur genomförandet i stora drag skulle gå till. Vi talade även om att deras 
medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i vår studie. 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Det beaktades då vi tillfrågade lärarna om deras 
samtycke att delta i vår vetenskapliga studie. Utifrån vetenskapsrådets (2002) rekommendationer 
bedömde vi att detta räckte eftersom vi enbart genomförde intervjuer med lärare. Vidare ansåg vi 
att den information som de fick ta del av från oss och den information som vi fick från dem, inte 
var av etisk känslig karaktär. 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. Vid våra intervjuer upplyste vi lärarna om att 
både läraren och namnet på skolan skulle vara anonyma, likaså deras kön, så att inte någon 
information skulle kunna kopplas till en specifik deltagare. Vidare talade vi även om att vi hade 
tystnadsplikt, där personuppgifter som lämnades ut enbart skulle tas del av oss. 

Slutligen, det sista och fjärde huvudkravet rör nyttjandekravet. Detta tog vi hänsyn till genom att 
vi informerade och försäkrade lärarna om att de uppgifter vi tog del av enbart skulle användas i 
forskningssyfte och inte i andra icke vetenskapliga och kommersiella sammanhang. 

Slutligen vill vi understryka att vi under hela vårt arbete med examensarbetet och vid våra 
tolkningar av den insamlade datan, har gjort allt i vår makt för att visa god etik gentemot 
forskning och samhället i stort. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisar vi resultaten vi har fått från våra intervjuer. Karins resultat presenteras 
först, för att sedan följas av Hannas. Rubrikerna i vår resultatdel har formulerats utifrån frågorna i 
vår intervjuguide (bilaga 2), som i sin tur har utformats för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Karins resultat av hur lärare A, B, C och D uppfattar grupparbete som arbetsform 

Lärarnas syn på lärande 

Vid intervjuerna framgår det att lärarna har olika syn på lärande men samtliga anser att elever lär 
sig på olika sätt. B och C beskriver detta närmare och menar att elever har olika sätt att ta till sig 
kunskap och att man därför måste erbjuda dem olika sätt att lära.  

C berättar vidare att det mest är Vygotskijs tankar som har landat i dennes syn på lärande, men 
talar också om att den använder sig av olika teorier över tid. En ståndpunkt hos C är att det inte 
bara finns ett sätt att lära på. C uttrycker att den ena metoden inte ska utesluta den andra, utan att 
man som lärare måste vara öppen för olika sätt. Det framkommer också i intervjun med C att 
den läraren tror på att mycket av elevers lärande sker intuitivt, det vill säga där eleverna både 
medvetet och omedvetet lär sig genom att härma andra. 

Vidare under intervjun säger C följande om lärande: 

Det finns vissa färdigheter som man måste öva med sig själv, det går inte att lära sig att hoppa 
höjdhopp om man inte tränar på att hoppa höjdhopp... det behövs en viss teknisk färdighet men 
sen är lärandet så komplicerat så det beror alldeles på vad man tänker på. 
 

B belyser det lustfyllda lärandet som viktigt och att eleverna kan känna en glädje i det dem gör. 
Läraren berättar att den försöker utgå ifrån elevernas nivå för att göra lärandet så roligt och 
intressant som möjligt. Vidare berättar A att dennes grundsyn är att: 

 
ALLA kan lära sig. Däremot är det inte säkert att alla kan lära sig samma saker och framförallt lär 
sig inte alla på samma sätt. Det är viktigt att kunna se vad och hur barnen kan lära sig och det är 
viktigt att jag som pedagog kan förstå att barnen faktiskt lär sig saker utanför skolan… Skolan och 
jag som pedagog är inte deras enda källa till kunskap. 
 

D tror på att man som lärare ska repetera mycket med eleverna för att på så sätt befästa 
kunskap. D uttrycker även samtalet som en av grunderna till allt lärande.  
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Lärarnas allmänna uppfattning om grupparbete som arbetsform 

Alla lärare ställer sig positiva till grupparbete som arbetsform i skolan, och betonar framförallt 
samarbetsträningen som eleverna i grupp kan utveckla som betydelsefull. Att kunna samarbeta 
ser samtliga lärare som viktigt. A upplever också att den tilltalande känslan för grupparbete delas 
med många av eleverna, där flertalet av dem är positiva till att arbeta i grupp.  

För att ett grupparbete ska vara givande enligt B, måste eleverna i en grupp kunna använda sig 
av varandras styrkor. Om eleverna inte kan nyttja varandras olika styrkor i en grupp, tycker inte B 
att man ska använda sig av grupparbete i skolan, eftersom det då inte blir en fördelaktig metod 
för alla elever.   

Vidare menar C att hur gynnsamt arbetet i en grupp blir beror helt på hur barnaskaran ser ut, 
hur mogen gruppen är och vilken typ av uppgift det handlar om. C ställer sig positiv till 
grupparbete och betonar att elevers arbete i smågrupper är oerhört viktigt, både för den sociala 
träningen och för kunskapsinlärningen. C understryker dock att det krävs vissa språkliga 
färdigheter hos eleverna för att de överhuvudtaget ska kunna kommunicera med varandra i 
grupp.  

Vidare menar D att grupparbete som metod är en nyttig arbetsform där eleverna får integrera 
med andra elever och inhämta kunskaper på ett annat sätt. D uttrycker sig såhär: 

 
Grupparbete är en bra metod att använda sig av för att bryta av mot den monotona lärarledda 
undervisningen. Eleverna får se andra och nya sidor än den annars allt vanliga lärarstyrda. 
 

D säger dock att grupparbete som arbetsform kan behöva följas upp med någonting. D 
kompletterar ofta grupparbete med ett prov av något slag för att verkligen försäkra sig om att 
eleverna har tillägnat sig de tilltänka kunskaperna men också för att eleverna ska få möjlighet att 
individuellt visa vad de kan.  

 

Lärarnas syn på hur grupparbete lyfts fram i Lpo94 

Både A och D lyfter fram demokratins grund som läroplanen vilar på och framhäver framförallt 
samarbete som en viktig förmåga att inneha. Närmare säger D att det står uttryckt i läroplanen att 
eleverna ska kunna argumentera och diskutera vilket utgör en stor plats i grupparbete. A 
framhäver även grupparbetets betydelse vid utvecklande av demokratisk fostran. 

B och C menar att själva metoderna inte lyfts fram tydligt i läroplanen utan att det snarare är 
de kunskaper och färdigheter som eleverna ska utveckla. Vägen till att nå kunskapsmålen ser C 
som fria, det vill säga vilka metoder läraren väljer att använda sig av är upp till var och en. 
Däremot framhåller både B och C värdegrunden och att den är något som eleverna arbetar med 
vid grupparbete. Detta eftersom eleverna vid arbetet i grupp behöver visa varandra respekt, 
kunna samarbeta och vara lyhörda för varandra. Kompetenser som dessa, menar B och C att 
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eleverna utvecklar vid arbetet i grupp och att grupparbete i någon form därmed måste finnas för 
att kunna arbete med värdegrunden.  
 

Fördelar med grupparbete vad gäller elevers lärande 

En fördel med grupparbete som alla lärare framhäver är att eleverna vid grupparbete får lära sig 
att samarbeta och fungera tillsammans i en grupp. C betonar det extra och säger att elever måste 
träna i att samarbeta och att det är ett nödvändigt inslag i skolan. Samtliga lärare menar också att 
grupparbete är fördelaktigt eftersom många sociala förmågor tränas, som att eleverna måste 
respektera varandra och träna på att lyssna på varandra. Arbetet i grupp menar de även främjar 
elevernas diskussionsförmåga och argumentationsförmåga. B säger också att en annan fördel med 
grupparbete är att eleverna får träna på att förklara för varandra vilket gör att de får reflektera 
över hur de själva tänker och menar. Förutom den sociala träningen poängterar också D att 
eleverna i ett grupparbete får lära sig att söka information och sovra i material, vilket läraren ser 
som en nödvändig kunskap att inneha i framtiden.  

A säger följande om grupparbete:  
 
Grupparbete medför så mycket. Är man svag så stärks man i ett grupparbete. Jag upplever det 
även som att det inte blir lika tydligt om man inte kan. Till exempel kan inte Lisa skriva så bra, så 
kan hon bidra någon annat... Ja, som att prata till exempel. Tänk vad härligt att även en svag elev 
kan känna att även ”jag kan”.  
 

Alla lärarna framhäver det positiva med att eleverna i en grupp kan inspireras och lära sig av 
varandra. B beskriver detta närmare och menar att fler kompetenser kan utnyttjas i ett 
grupparbete, vilket kan leda till att eleverna tar till sig av varandras kunskaper och styrkor som de 
sedan själva kan använda sig av i andra sammanhang.  

C tycker att det är viktigt att man som lärare vid grupparbete noga tänker igenom målen, 
eftersom grupparbete kan fylla olika funktioner beroende på vad man vill att eleverna ska lära sig. 
C menar att det vid elevernas arbete i grupp kanske inte alltid är själva kunskapsinlärningen i sig 
som är det viktiga utan själva görandet. Exempelvis att ha roligt under tiden kan vara ett mål i sig. 
C menar att alla erfarenheter är ett slags lärande. 

Annan fördel med grupparbete enligt B och C är att eleverna kan få mycket stöd av varandra. 
Om detta säger C: 

 
Barn kan våga göra mer saker tillsammans med andra. Genom att man delar ett ansvar… man är 
inte ensam utlämnad att exempelvis stå framför en publik, utan man delar på den känslan.  
 

Både A och D säger också att eleverna vid grupparbete får träna på att ta ansvar. A uttrycker 
sig ytterligare genom att påstå att elever vid grupparbete oftast får upplevelsen av att de äger sitt 
lärande på ett annat sätt. De får känslan av att de har lärt sig mer själva vilket många gånger enligt 
den läraren kan engagera och motivera eleverna lite extra. 
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Ytterligare en fördel som samtliga lärare ser med grupparbete är att det leder fram till någon 
form av redovisning. Då får eleverna förutom att träna på att arbeta i grupp, även träna på att 
förbereda sig på att tala inför en större grupp. Att tillsammans presentera något de har 
åstadkommit, menar A är en viktig kompetens att både erfara och utveckla.  
 

Nackdelar med grupparbete vad gäller elevers lärande 

En nackdel som samtliga lärare tar upp vad gäller elevers lärande vid grupparbete är deras 
skiftade engagemang och delaktighet. De menar att det finns en stor risk att någon elev drar det 
större strået till stacken medan andra blir passiva och bara hänger med. Det i sin tur påverkar hur 
mycket eleverna lär sig och arbetsformen riskerar därmed att bara gynna några elever. D anser att 
det främst är de högpresterande eleverna som lär sig mest på grupparbete. Läraren säger att de 
alltid vinner på grupparbete medan de svagare eleverna kan vinna på det, men inte nödvändigtvis. 
D beskriver det som att det oftast är de duktigare eleverna som vågar ta plats och dominera.  

A menar dock att nackdelarna med ett grupparbete kan vara få, så länge läraren sätter samman 
välfungerande grupper utifrån barns sociala och kunskapsmässiga förmågor. Om grupperna inte 
är noga genomtänka finns det enligt B en risk att alla elevers kunskaper inte synliggörs. 

För att verkligen vara säker på att eleverna har tillägnat sig de tilltänka kunskaperna menar 
både C och D att det är viktigt att man utvärderar vad eleverna har lärt sig. Nedanstående citat 
som C säger, var något som samtliga lärare på ett eller annat sätt framhävde i intervjuerna: 

 
Det finns en risk att barn kan glida med utan att ha lärt sig någonting om man inte följer upp och 
utvärderar varje barn… Barn behöver inte ha tagit till sig det bara för att man har gjort det.  
 

En nackdel med grupparbete är enligt A och D svårigheten med att bedöma elevernas 
individuella prestationer. Enligt lärarna är det alltså svårt att se vad varje enskild elev har bidragit 
med till gruppen och vad varje elev har lärt sig. Vidare menar både C och D att grupparbete är 
väldigt situationsberoende. C säger att det ibland kan behövas flera lärare för att kunna utföra 
grupparbete i en stor klass, eftersom många elever behöver mycket hjälp. D betonar nackdelen 
med att det blir mycket material när eleverna arbetar med grupparbete. D har inget eget klassrum 
och inte heller eleverna vilket innebär att allt material måste förvaras någonstans, vilket inte alltid 
är så lätt.  
 

När ett grupparbete fungerar 

Samtliga lärare är överens om att ett grupparbete fungerar bra när alla elever i gruppen är 
delaktiga och när alla vid en redovisning har något att säga. Alla lärare säger också att ett 
fungerande grupparbete bygger på att läraren noga har tänkt igenom arbetet och strukturerat upp 
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det väl. Vidare säger B, C och D att en förutsättning för ett gynnsamt grupparbete är att eleverna 
har fått tydliga instruktioner och att de har blivit informerade om arbetets syfte och mål. C och D 
menar också att ett fungerande grupparbete bygger på att eleverna har fått en viss tydlighet i hur 
man fördelar arbetet i gruppen. D beskriver det närmare och säger att det är viktigt att undvika 
att någon helt dominerar i gruppen, eftersom alla ska känna att de har något att göra och bidra 
med.  

A poängterar att det handlar mycket om hur grupperna sätts samman, och menar att det ligger 
i lärarens händer att konstruera bra grupper. Vidare säger A och B att en grupp fungerar bra när 
det finns någon i gruppen som är mer driven än de andra, det vill säga det behövs någon som tar 
på sig ledaransvaret. Dock understryker B att detta inte är detsamma som att någon ska dominera 
helt i gruppen. B beskriver detta närmare: 

 
Jag tycker det är viktigt att alla är lyhörda för varandra. Alla barn ska få ta plats och få sin röst 
hörd. Men sen tror jag det är bra att det är en som tar på sig lite extra ansvar… det vet man ju själv 
hur det är när man arbetar i grupp, det behövs någon som leder gruppen framåt.  
 

Vidare säger B och D att ett lyckat grupparbete är när framförallt de äldre eleverna själva 
funderar över hur de ska ta reda på fakta och hur de ska redovisa. D förstärker detta och menar 
att det är viktigt att läraren vågar släppa kontrollen och lämna över en del av ansvaret på eleverna. 
Annars menar läraren att arbetet blir svårt för eleverna att genomföra, då eleverna behöver ett 
visst frihetsutrymme. 
 

När ett grupparbete inte fungerar 

Alla lärare säger att ett grupparbete fungerar mindre bra när eleverna i gruppen inte kan 
samarbeta med varandra. Vidare säger C att det kan vara ett resultat av hur mogen gruppen är, 
om eleverna kan hålla sams eller inte.  

C framhåller också att ett grupparbete inte fungerar om eleverna inte kan fördela arbetet inom 
gruppen så att alla kan komma till tals. D menar att ett mindre lyckat grupparbete är när eleverna 
enbart arbetar individuellt, för att sedan i slutet sätta ihop allt till ett arbete.  

Både B, C och D säger att ytterligare en anledning till varför ett grupparbete inte fungerar även 
kan bero på lärarna själva. Att man inte noga har förberett arbetet med ett klart syfte och mål 
formulerade samt att eleverna inför arbetet inte har fått tillräckligt tydliga instruktioner på vad de 
ska göra.  

D framhäver även tiden som en förklaring till att grupparbeten ibland inte fungerar. Läraren 
menar att eleverna inte alltid får den tid som de behöver för att kunna göra ett bra grupparbete. 
En annan sak som också enligt D påverkar framför allt de äldre barnen, är om eleverna inte får 
någon deadline för när arbetet ska vara klart. Många kan då enligt läraren ha svårt för att 
strukturera hur de ska lägga upp tiden och även ha svårt för att komma i gång.  
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Slutligen säger samtliga lärare att arbetet i en grupp fungerar dåligt om några elever är passiva 
och inte bidrar med någonting, vare sig under arbetets gång eller vid själva redovisningen. B säger 
att redovisningen oftast visar hur samarbetet och delaktigheten har fungerat i gruppen. 

Ämnen där grupparbete används mest 

Både B, C och D anser att de använder grupparbete mest i ämnen som SO och NO. Lärare C 
förklarar det som att det blir mer naturligt, eftersom dessa ämnen ofta bygger på att man 
tillsammans ska utforska och ta reda på fakta för att sedan eventuellt göra ett arbete som man 
sedan redovisar. B beskriver det närmare: 

 
I geografi passar grupparbete bra. När eleverna arbetar i grupp kan fler länder hinnas med än vad 
jag själv hade hunnit. Jag ser det helt enkelt som en resurs, med grupparbete alltså.  
 

D däremot säger att den inte använder sig av grupparbete i ett ämne i hopp om att hinna med 
mera. Utan läraren tror snarare att den skulle hinna med mindre om den använde sig av 
grupparbete. Syftet till varför D använder sig av grupparbete i ett ämne är för att bryta av mot 
den annars lärarledda undervisningen.  

A berättar i intervjun att läraren brukar ha något som den kallar för ”fredagsuppdraget”. 
Läraren beskriver uppdraget som att eleverna varje fredag delas in i grupper och där de får ett 
uppdrag som de tillsammans ska lösa. Alla grupper får samma uppdrag som går ut på att eleverna 
ska komma på så många olika lösningar till problemet som möjligt under en kortare stund. När A 
tar upp exemplet om ”fredagsuppdraget” poängterar läraren att grupparbete inte alltid behöver 
försiggå under en längre tid utan att det kan bestå av kortare inslag såsom den ovan beskrivna. 

Förutom ”fredagsuppdraget” använder sig även A gärna av grupparbete i ett ämne som 
matematik. Läraren förklarar det som att eleverna i matematik utvecklas mycket genom att de får 
samtala och ta del av varandras lösningsstrategier. C delar även A:s tankar om grupparbete i 
matematik, men tror då att grupparbete mer används vid enstaka pass eller vid ett kortare 
grupparbete. Detta till skillnad från grupparbete i SO och NO där C menar att grupparbete oftast 
utgör ett större och längre arbete.  

Både A, C och D säger att svenska och bild går in i alla ämnen och där svenska framförallt på 
ett eller annat sätt alltid är med i grupparbeten. 
 

Valet av gruppindelningar: 

A, B och C menar att de gör medvetna val vid gruppsammansättningen och att gruppindelningen 
skiljer sig åt beroende på vilken typ av uppgift det är. Samtliga lärare tar vid gruppindelningen 
hänsyn till elevernas sociala situation och sätter inte nödvändigtvis två elever som inte går så bra 
ihop i samma grupp. B poängterar också att den undviker att sätta bästisar i samma grupp. C 
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säger att den styr sammansättningen rätt hårt beroende på vad det är som ska göras. Vidare 
framhäver samma lärare vikten av att eleverna måste få träna på att samarbeta med olika elever. C 
belyser detta ytterligare: 

 
Grunden för mig är att eleverna får göra så mycket som möjligt med så många som möjligt... Men 
det är väldigt viktigt att barnen känner sig trygga i gruppen och det är jag som lärare som 
överblickar hur barnaskaran ser ut. Barn är ju barn och beroende på olika perioder i deras 
utveckling så kanske vissa inte går ihop lika bra. 
 

En annan aspekt som påverkar gruppindelningen är de kompetenser och styrkor eleverna 
innehar. A, B och C säger att de noga innan tänker igenom vad för slags uppgift det är eleverna 
ska göra och att de därefter delar in eleverna i grupper. Samtliga lärare säger att de försöker få 
med så många förmågor i en grupp som möjligt så att eleverna kan ta del av och lära sig av 
varandra.  

Alla lärare poängterar att det ibland medvetet delar in de svagare eleverna i en grupp och att de 
emellanåt ger grupperna olika uppgifter utifrån de förmågor gruppen besitter. A säger att detta 
ibland är bättre för de svagare elevernas utveckling, eftersom de då kan utgå ifrån samma 
startpunkt. Vidare menar samma lärare att man inte statiskt måste låta alla elever jobba med 
samma sak. B framhäver detta ytterligare genom att säga att grupperna inte heller nödvändigtvis 
behöver göra samma redovisning. Det viktigaste enligt B är att alla grupper har samma möjlighet 
att lyckas. 

En förutsättning för att gruppen ska fungera säger både A och B är att det finns en person 
som är mer framåt i gruppen. Därför delar dessa lärare nästan alltid medvetet in eleverna i 
grupper så att det finns en som är lite bättre och mer företagsam än de andra 
gruppmedlemmarna.  

Lärare D däremot låtar ibland eleverna få vara delaktiga i gruppindelningen och säger följande:  
 

På den senaste tiden med de äldre eleverna, brukar jag låta eleverna få välja om de vill dela in sig 
själva i grupper eller om jag ska göra det åt dem. Ja som du förstår, så tycker eleverna olika... Så då 
brukar jag låta de elever som vill dela in sig själva få göra det och dem som inte vill, de delar jag in.  
 

Vidare säger D att den föredrar stora gruppindelningar. Detta beror på att läraren under 
lektionen ska hinna gå runt och hjälpa alla grupper.  
 

Lärarens roll vid grupparbete: 

Samtliga lärare framhäver vikten av att man är aktiv och närvarande under elevernas arbete i 
grupp. Alla lärarna framhåller att deras uppgift vid ett grupparbete är att hjälpa eleverna att 
komma i gång med arbetet. Dels genom att komma med tips och idéer men också genom att bara 
finnas där när gruppen behöver hjälp. Lärare A och D betonar också att en av lärarens viktigaste 
uppgifter är att se till att eleverna tar sitt ansvar för såväl sitt eget arbete som för gruppens. 
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Lärare C uttrycker sin som följande: 
 

Min roll som lärare är att jag är väldigt aktiv och lyhörd för signaler mellan barnen. Det måste vara 
övervakat med tydliga syften och mål formulerade. Man måste finnas där hela tiden och hjälpa till 
och stötta. Man skulle kunna säga att grupparbete sker i övervakade former. 
 

Vidare understryker C att eleverna i framförallt de yngre årskurserna, behöver mycket 
vuxenhjälp med viss styrning. Lärare A säger dock att man måste vara försiktig så att man inte 
styr eleverna i deras kreativa tänkande. D framhäver också att lärarens delaktighet i elevernas 
arbete avtar ju äldre eleverna blir eftersom de som D uttrycker det, förhoppningsvis blir mer 
mogna och mer självgående med åldern.  

Både B och C anser att läraren behöver hjälpa eleverna med att komma överens i gruppen. 
Närmare säger B att i vissa grupper behöver läraren ibland spendera alldeles för mycket tid på att 
få gruppen att samarbeta. A säger dock att detta hänger på läraren att sätta ihop väl fungerande 
grupper.  

C belyser vikten av planering och delaktighet: 
 

Man måste vara väldigt observant på hur man lägger upp det och hur man följer upp arbetet så att 
det inte blir ett meningslöst görande. Man måste vara delaktig i det som lärare tycker jag… 
övervaka, hur det går till.  
 

Alla lärare framhåller lärarens förarbete som viktigt. B säger att man måste noga ha tänkt 
igenom innan dels vad eleverna ska lära sig, hur de ska lära sig och vilket material som kan tänkas 
komma till användning. Vidare menar B att det är viktigt att eleverna får vara delaktiga även i 
förarbetet, det vill säga att de får vara med och bestämma vad de vill lära sig. Förutom förarbetet 
framhäver också C och D att det är viktigt att läraren utvärderar vad det egentligen är eleverna 
har lärt sig.  

  

Hannas resultat av hur lärare E, F, G och H uppfattar grupparbete som arbetsform 

Lärarnas syn på lärande 

Lärarna i undersökningen lyfter fram olika aspekter av lärande. Enligt E handlar lärande om att 
känna lust och glädje. E anser även att det är viktigt med nyfikenhet för att kunna lära sig något 
nytt och säger vidare att för att lärande ska kunna infinna sig så måste eleven känna sig trygg i sin 
skolsituation. Även G tar upp hur viktigt det är med nyfikenhet för att lärande ska kunna ske, G 
menar att lärande pågår hela livet och att man lägger grunden för sitt lärande i tidig ålder. Därför, 
tycker G, att det är betydelsefullt att läraren kan bemöta barnens nyfikenhet så att de ska tycka att 
det är roligt att lära sig nya saker. F anser att intresse måste finnas hos eleverna för att de ska 
kunna lära sig nya saker.  
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H menar att det finns olika nivåer av lärande och att dessa är följande; att lära sig något 
utantill, att lära sig något med förståelse och slutligen att lära sig något med förtrogenhet. H är 
även noga med att poängtera att alla har olika sätt att lära sig och då måste man ta hänsyn till 
detta i undervisningen genom att försöka få med olika sinnen. H menar att det kan ta tid innan 
man som lärare inser hur eleverna lär sig bäst, ibland vet de själva inte det och då måste man 
hjälpa dem med att hitta sitt sätt. H ger exemplet att vissa elever lär sig bäst genom att sitta själva 
och läsa in sig på fakta medan andra lär sig genom att arbeta med händerna eller diskutera med 
någon annan.  
 

Lärarnas allmänna uppfattning om grupparbete som arbetsform  

Samtliga lärare är positiva till grupparbete som arbetsform, men de är alla även noga med att 
poängtera att det krävs mycket av läraren vid grupparbeten. E lyfter särskilt fram samarbetet i 
grupp och menar att en positiv aspekt med arbetsformen är att eleverna får lära sig att samarbeta 
när de arbetar i grupper. Annat som E lyfter fram som något positivt med arbetsformen är att 
eleverna blir mer aktiva då de får ofta söka information på egen hand vid grupparbet. Detta 
tycker E är särskilt bra för eleverna att lära sig eftersom dagens samhälle är uppbyggt så att man 
måste tillägna sig mycket information på egen hand.  

F lyfter framförallt fram den sociala aspekten som något positivt med arbetsformen. Att lära 
sig ta demokratiska beslut är något som både F och G ser att eleverna lär sig vid grupparbeten. 
Vidare betonar också G att grupparbete är en mycket bra arbetsform då eleverna kan lära sig av 
varandra. G är dock noga med att flika in att läraren alltid måste finnas till hands och vara ett stöd 
för att grupparbeten ska kunna fungera som arbetsform.  

Nedan följer ett citat av H som berättar om vilka egenskaper hos eleverna som blir tydliga vid 
grupparbeten och vilka positiva följder ett grupparbete kan få:    

 
Det är en bra metod för lärandet. Jag har det periodvis, jag försöker få in något grupparbete i varje 
ämnesområde eftersom vissa egenskaper, till exempel ledarskap kommer fram tydligt i 
grupparbete. Det får man ju inte fram om man inte har grupparbete. Det är intressant att se det 
där. Eleverna kan även hitta nya vänner via grupparbete vilket är bra eftersom de kan lära sig av 
andra och lära sig arbeta med andra än de är vana vid. (Lärare H) 
 

Sammanfattningsvis så poängterar alla lärare den sociala biten vid grupparbete som något 
positivt och som inte kommer fram så tydligt vid andra arbetsformer. Därför anser de att 
grupparbeten är en nödvändig arbetsform men samtliga påpekar även att det inte är något som 
får dominera undervisningen.  
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Lärares syn på hur grupparbete lyfts fram i Lpo94 

När det gäller läroplanen får flera av lärarna fundera en stund innan de kan finna någon koppling 
till grupparbete. Både E och F tar upp att skolan ska stärka elevernas sociala förmåga och 
förmåga att samarbeta, vilket eleverna, enligt dem får möjlighet till vid grupparbete.  

G betonar det demokratiska synsättet som har en framträdande roll i Lpo94: 
 

Den demokratiska värdesynen genomsyrar läroplanen och där tycker jag att det framgår tydligt att 
eleverna ska lära sig att samarbeta, ta hänsyn till andra och lyssna på varandra, vilket de ofta får 
träning i vid grupparbeten och då är det igen läraren som har en viktig uppgift att se till att 
grupparbeten fungerar (Lärare G) 
 

H kan inte svara på frågan, utan berättar att det var längesedan läroplanen blivit läst och kan 
därför inte säga vad i den som kan kopplas till grupparbete.  
 

Fördelar med grupparbete vad gäller elevers lärande  

Alla lärarna ser många fördelar med grupparbete vad gäller elevers lärande. F lyfter fram fördelar 
för läraren ur en bedömningssynpunkt när det kommer till att bedöma elevers olika förmågor. F 
menar att förmågor som blir synliga vid grupparbete är av den sociala karaktären, exempelvis hur 
eleverna tar för sig, hur de släpper fram andra och lyssnar på andras åsikter. Dessa förmågor 
noterar F under grupparbetets gång och tar sedan upp det vid utvecklingssamtalen. Enligt F kan 
eleverna i ett gruppsammanhang också lära sig mycket om sig själva. F poängterar att eleverna 
kanske inte lär sig ren fakta vid varje grupparbete, men att de kan få en djupare förståelse för hur 
de fungerar i gruppen. Det kan få eleverna att reflektera över vilken roll de tar i olika grupper och 
varför, vilket F tycker är nödvändiga sociala kunskaper.  

Även de andra lärarna tar upp flera fördelar vad gäller elevernas sociala utveckling. E tycker att 
fördelarna med grupparbete vad gäller lärande är att eleverna får lära sig att samarbeta, vara aktiva 
på ett självständigt sätt i gruppen och söka information utan lärarens hjälp. E är noga med att 
betona att sökandet av information är viktigt att lära sig i dagens samhälle som många gånger 
bygger på att kunna inhämta information på egen hand. E anser vidare att det vid grupparbete 
finns stora möjligheter till elevinflytande. Detta menar E kan vara positivt för elevernas lärande 
eftersom de får träna på att själva lägga upp arbetet och då blir mer aktiva vilket kan gynna 
lärandet. 
  Både G och H ser fördelar med att eleverna får diskutera och förklara för varandra vid 
grupparbete. G tar särskilt upp att eleverna får samtala och därmed höra hur andra ser på saker:  

 
Fördelarna är att eleverna får höra andras syn på saker, de får höra hur andra tänker och får ta del 
av andras idéer. Det är viktigt att samtala och prata mycket med andra när man ska lära sig saker. 
(Lärare G)  
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Även H lyfter upp vikten av att eleverna får höra andras uppfattningar. H menar att läraren 
har sitt sätt att förklara på, men om eleverna hjälper varandra kan de få höra ytterligare en 
förklaring och det kan leda till att eleverna får en förståelse för något som var svårt innan. 
Ytterligare en fördel med grupparbete som arbetsform tycker H är att eleverna får skapa något att 
vara stolta över tillsammans. Många gånger blir de då mer engagerade i sitt arbete, vilket enligt H 
är fördelaktigt för lärandet. När eleverna lär sig tillsammans menar H att det blir en social vinst 
eftersom eleverna lär sig att samarbeta och fungera i grupp.  

Även G belyser det positiva med att eleverna får skapa något tillsammans med andra och säger 
att det kan skapa en ”vi-känsla” vilket är positivt för sammanhållningen i gruppen. G menar att 
trygghet betydelsefullt för att lärande ska kunna ske och trygghet är något som kan komma av att 
man har en ”vi-känsla” i gruppen.  G tar också upp det lustfyllda lärandet och anser att när en 
grupp fungerar bra så kan det skapa mycket nyfikenhet och glädje i lärandet.   

 

Nackdelar med grupparbete vad gäller elevers lärande  

Nedan följer ett citat av E vilket är typiskt för hur alla lärare svarar då de ska berätta om vilka 
nackdelar de ser med grupparbete vad gäller elevers lärande: 

 
Om vissa elever smiter undan och låter andra göra jobbet så lär de sig inte det som det är tänkt att 
de ska lära sig. Det kan vara så att bara någon i gruppen anstränger sig och då lär sig den personen 
men inte de andra. (Lärare E) 
 

Alla lärare tar upp detta som något problematiskt med grupparbete. Vissa elever lägger över 
ansvaret på andra, medan vissa elever tar över allt ansvar och ”kör på”. En nackdel som detta kan 
medföra är enligt F att det blir svårt för läraren att göra individuella bedömningar, det kan vara 
svårt att veta vad varje person i gruppen egentligen har lärt sig. Enligt F brukar vissa elever 
”slappa till” vid grupparbete eftersom de inte tror att de har lärarens ögon på sig. Istället för att 
börja ett område med grupparbete brukar F därför låta eleverna arbeta individuellt först. F menar 
att det är viktigt att alla får en grundkunskap inom ämnesområdet innan de börjar arbeta i grupp 
för att undvika problemet med att bara någon lär sig det som är tänkt.  

Även G och H säger att en nackdel är att vissa elever blir passiva vid grupparbete medan 
andra får göra hela arbetet. För att undvika detta problem brukar H ställa frågor till hela gruppen 
efter genomfört arbete så att alla deltagare ska vara tvungna att lära sig alla delar av arbetet. Detta 
knep brukar enligt denne lärare fungera bra.  
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När ett grupparbete fungerar 

Den viktigaste aspekten för ett väl fungerande grupparbete är, enligt samtliga lärare, att läraren 
strukturerar upp arbetet på ett bra sätt. E anser även att väl sammansatta grupper är viktigt, men 
också att läraren ger eleverna tydliga instruktioner innan, eftersom eleverna ofta arbetar 
självständigt vid grupparbete. Vidare anser E att det är viktigt att läraren är tydlig med målen så 
att eleverna vet vad som förväntas av dem. Dessutom lyfter E fram materialtillgången som en 
viktig punkt för ett väl fungerande grupparbete, och menar då att om det inte finns tillgång till 
material så blir det lätt ”rörigt” i gruppen. Med material avser läraren bland annat datorer, papper, 
pennor, saxar och lim.  

Enligt F måste grupparbeten vara genomtänkta för att de ska fungera. F anser att det är 
mycket viktigt att läraren följer upp varje lektionspass där grupparbete varit ett inslag och då 
frågar eleverna vad de har lärt sig. Detta för att eleverna ska förstå att det ställs krav på dem.  

Något som G tar upp som en viktig aspekt för ett fungerande grupparbete är att läraren ger 
alla i gruppen olika ansvar så att varje deltagare i gruppen vet vad som förväntas av dem samt vad 
de ska ha för framträdande roll i gruppen. G poängterar även att grupperna inte får vara för stora, 
när det gäller de yngre barnen anser läraren att fyra personer är maxantal för att alla ska få ut 
något av arbetet. Enligt H behöver inte eleverna hela tiden samarbeta i ett grupparbete för att det 
ska fungera. Utan H menar att det viktigaste är att de i slutet delar med sig av de nyfunna 
kunskaperna till varandra i gruppen. 
 

När ett grupparbete inte fungerar 

Även på denna punkt har lärarna till stora delar en gemensam syn vad gäller bidragande faktorer 
till att ett grupparbete inte fungerar. De lyfter alla fram lärarens viktiga roll, och då det inte 
fungerar menar de att det ofta är läraren som inte varit tydlig nog i sina instruktioner. Återigen tar 
E upp hur viktigt det är att man som lärare är tydlig med målen och vilka förväntningar man har 
på eleverna, annars fungerar det inte i grupperna, eleverna blir oroliga och vet inte vad de ska 
göra.       

F poängterar även här att eleverna många gånger lägger över ansvaret på någon annan då de 
inte tror att läraren ser vad de gör. G tar upp gruppstorleken som en bidragande orsak till om ett 
grupparbete fungerar eller inte, om grupperna är för stora kan det, enligt G, bli svårt för de yngre 
barnen att veta vad de ska göra. H anser att det ofta handlar om gruppsammansättningen då det 
inte fungerar. H menar till exempel att två ledare i en grupp inte är någon bra kombination 
eftersom det då kan bli de personerna som tävlar om att ta på sig hela ansvaret.  
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Ämnen där grupparbete används mest 

E berättar att grupparbeten ofta förekommer i So/No och förklarar detta med att ”det känns 
tacksamt i dessa ämnen”. Emellanåt brukar E dessutom ha grupparbeten i 
matematikundervisningen, ofta då eleverna arbetar med problemlösning. Fördelen som E ser 
med grupparbete i matematikämnet är att det matematiska språket kommer fram, eleverna pratar 
matematik, vilket de inte gör när de arbetar individuellt i matteboken.  

F använder sig inte av grupparbete mer i något speciellt ämne, utan försöker variera mellan 
olika ämnen och ha grupparbeten vid olika tidpunkter så att det inte blir grupparbeten hela tiden. 

G tycker att grupparbeten bäst fungerar i So ämnen och tar upp geografiundervisningen som 
ett exempel på där grupparbete brukar förekomma: 

 
Om man arbetar med världen så kan man dela upp världsdelar mellan olika grupper och låta dem 
arbeta tillsammans för att skapa lärandesituationer. (Lärare G)  

 
Även H använder grupparbeten främst i So/No ämnen. Anledningen till det är enligt H att 

när ett nytt område inom So/No startas upp så ligger samtliga elever ungefär på samma 
kunskapsnivå. Därför är det enligt denne lärare lättare att arbeta i grupp då, än i till exempel 
matematik då eleverna ofta ligger på olika nivåer kunskapsmässigt. H påpekar dock att det kan 
finnas fördelar med grupparbete även i matematik, och då främst för att eleverna får möjlighet att 
förklara hur de tänker. H brukar också använda grupparbeten för att eleverna ska lära sig att 
samarbeta och det behöver inte vara i något speciellt ämne. Det brukar gå till så att eleverna får 
olika uppdrag att utföra i små grupper på tid, och det sker främst för att H ska se hur elevernas 
samarbete fungerar.  
 

Valet av gruppindelningar 

E anser att gruppindelningar är en av de svåraste bitarna vid grupparbete och tycker att det kan 
vara svårt att sätta ihop väl fungerande grupper. Ofta brukar E tänka på att blanda elever med 
olika svagheter och styrkor för att de ska ”få igång” varandra.  

F menar att det bästa är om läraren själv delar in eleverna i grupper och att indelningen kan se 
olika ut beroende på vad det är man vill med arbetet. Ibland blandar F starka och svaga elever för 
att de ska få möjlighet att lära sig av varandra, men ibland delar läraren in alla starka elever i en 
grupp för att ge dem möjlighet att ”köra på”. Enligt F kan det ta lite längre tid när de svaga 
hamnar i samma grupp, men F anser att det då kan vara enklare att göra en bedömning av de 
enskilda prestationerna än när de svaga blandas med de starka.  

Även G och H brukar alltid dela in eleverna i grupper själva för att undvika att ingen blir vald 
eller att någon protesterar mot att arbeta med någon i klassen. G berättar att sammansättningen 
ser olika ut beroende på vad det är för uppgift och vad som passar bäst för tillfället. Generellt 
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tycker G inte att det är bra om eleverna är för olika kunskapsmässigt. G brukar därför aldrig sätta 
den starkaste eleven inom ett område tillsammans med den svagaste eleven inom samma område. 
Samma lärare poängterar dock att målet är att alla ska kunna arbeta med alla. Även H vill att alla 
elever ska kunna arbeta med alla och tar därför hänsyn till olika saker vid gruppindelningen.  

 
Eftersom jag säger till mina elever att alla måste kunna arbeta med alla så gör vi på olika sätt, till 
exempel lottar och då peppar jag dem innan att oavsett vem du kommer med så måste du göra ditt 
bästa, alla måste kunna arbeta med alla och det är sånt vi pratar om på utvecklingssamtal. När vi 
inte lottar så bestämmer jag helt enkelt och då måste man kanske ta en ledare, en flitig, en 
konstnärlig och då brukar det funka men det är inte alltid man lyckas. (Lärare H) 

 
H har erfarenheten av att det brukar fungera att blanda starka och svaga elever i samma grupp 

eftersom de då kan lära sig av varandra. Men betonar att det är tråkigt för de starka om de alltid 
får fungera som ”extralärare” och därför delar H in de eleverna i samma grupp ibland för att även 
de ska få möjlighet att utvecklas. Som citatet ovan säger så försöker H blanda olika styrkor i 
grupperna, så att eleverna då kan bli stolta över den del de har bidragit med och som de vet att de 
är bra på.  
 

Lärarens roll vid grupparbete 

Alla lärare vill vid grupparbete inta en stödjande roll. De är alla överens om att deras roll vid 
grupparbete innebär att finnas där för de elever som behöver stöd. E poängterar att grupperna 
många gånger arbetar självständigt, men att det är viktigt att man som lärare inte släpper taget helt 
utan att man går runt och ser till så att det fungerar bra för alla.     

F anser att man som lärare måste finnas till hands men att man också måste vara tydlig med 
vad som gäller vid grupparbeten och ha en tydlig ledarroll.  

G ser sin roll som en handledarroll. Med det avser G en person som finns till för att ”skjutsa 
igång” och ”styra upp” där det inte fungerar, och vidare där det fungerar ge eleverna ytterligare 
utmaningar.  

H ser sin roll på lite olika sätt beroende på vad syftet med grupparbetet är. H berättar att om 
uppgiften innebär att eleverna ska vara kreativa utan rätt eller fel så försöker H hålla sig i 
bakgrunden, vara passiv och avvakta om själva samarbetet fungerar. Däremot brukar samma 
lärare vara aktiv där det behövs, för de elever som behöver hjälp. En viktig del av H:s roll vid 
grupparbete är att se till att alla lär sig något och då brukar läraren påminna eleverna under 
arbetets gång om att de får frågor på området efter arbetets slut för göra alla så delaktiga som 
möjligt.  
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Diskussion 

Diskussion utifrån resultat och litteratur 

Lärarnas uppfattningar om grupparbete som arbetsform  

Alla lärare var positiva till grupparbete som arbetsform men många av dem var också snabba med 
att poängtera att det krävs vissa förutsättningar för att det ska vara en bra metod att använda sig 
av i skolan. Bland annat uttryckte en av lärarna att eleverna i ett grupparbete måste kunna 
använda sig av varandras styrkor, för kan eleverna inte göra det, menade läraren att metoden inte 
bör användas. En annan lärare underströk att arbetsformen kräver vissa färdigheter, som att 
eleverna måste kunna kommunicera i grupp. Hammar Chiriac (2008c) framhäver att 
kommunikationen är en betydelsefull del i ett grupparbete men hon menar att den språkliga 
barriären kan utgöra ett hinder för ett produktivt samtal inom gruppen. Det vill säga, om eleverna 
i en grupp inte har tillräckligt med språkliga färdigheter kan det ställa till problem då de kan ha 
svårt för att mötas i samtalet med varandra. Att kommunikationen i sig kunde utgöra ett problem 
vid grupparbete var det inte många av lärarna som berörde, utan istället valde majoriteten att 
fokusera på det positiva som ett samtal i en grupp kan medföra. Till exempel att eleverna via 
samtal kan förklara och på så sätt lära sig av varandra.  

Enligt Granström (2003b) är grupparbete ingen enkel arbetsform att varken administrera eller 
genomföra. Det var något som även våra lärare antydde, att grupparbete kräver mycket struktur 
där läraren har en central roll för att det ska fungera. Vidare menade lärarna att de vid 
grupparbete noga måste ha planerat och tänkt igenom vad eleverna ska lära sig, hur de ska lära sig 
samt vilket material som kan tänkas komma till användning. Enligt Granström (2003b) kräver 
grupparbete mer att genomföra än vid ”vanliga” traditionella lektioner vilket enligt honom kan 
vara en förklaring till varför arbetsformen inte förekommer mer än vad den gör ute i skolorna.  

Generellt sett var lärarna positiva till grupparbete där de i varierande utsträckning använde sig 
av metoden. Majoriteten av lärarna nyttjade främst grupparbete i ämnen som i SO och NO. 
Några av lärarna sade däremot att de mest använde sig av det i matematik, eftersom de ansåg att 
det framförallt var gynnsamt då eleverna arbetade med problemlösning. Detta eftersom eleverna 
då kan delge varandra sina lösningsstrategier och därmed hjälpa varandra att lösa olika problem. 
En annan lärare ansåg dock att det kunde vara svårt att ha grupparbete i det ämnet eftersom 
eleverna ofta befinner sig på så olika nivåer kunskapsmässigt. Läraren menade då att eleverna 
skulle ha svårt att arbeta tillsammans på en jämn nivå anpassad efter alla i gruppen. Ett par av 
lärarna betonade just samarbetsträningen som eleverna får vid grupparbete. De berättade att de 
ofta använde sig av grupparbete som arbetsform när de ville att eleverna skulle lära sig att 
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samarbeta.  Detta menade de kunde ske i alla ämnen och grundade sig ofta på att eleverna fick ett 
problem som förutsatte samarbete för att kunna lösas. Ett sådant arbete, som bygger på 
samarbete, beskriver Granström (2003b) som ett lyckat grupparbete. Granström (2003b) refererar 
i sin text till Steiner (1972) som kallar detta arbete för en konjunktiv modell, då alla i gruppen 
måste bidra och samarbeta för att kunna lösa problemet. Vidare menar Steiner (1972) i 
Granström (2003b) att dessa typer av grupparbeten är relativt ovanliga i skolan idag och att 
uppgifter och läromedlen ofta bygger på så kallade disjunktiva grupparbeten. Det vill säga, där 
eleverna i en grupp kan lösa en uppgift utan samverkan med varandra. Samarbetar inte eleverna 
kan resultatet i sin tur bli att alla gruppmedlemmarnas möjlighet att tillägna sig varandras 
kunskaper uteblir då man inte tar del av allas kunskaper. Gör man inte det, kan det leda till att 
några får bekräftelse på sin bristande förmåga, antingen för att de kanske inte får visa vad de kan 
eller för att de kanske helt enkelt inte besitter de kunskaperna som krävs. Ett sådant grupparbete 
kan dessutom leda till att vissa elever medvetet väljer att glida med då uppgiften i sig går att lösa 
utan att alla i gruppen bidrar med något (Steiner, 1972; i Granström, 2003b). 

I inledningen av detta examensarbete tog vi upp Forslund Frykedal (2008a) som menar att 
grupparbete mycket väl kan utveckla viktiga sociala förmågor och ett reflekterande 
förhållningssätt hos eleverna. Likaså tar Hammar Chiriac (2008a) upp de sociala förmågorna som 
tränas vid grupparbete, och menar att dessa är lika viktiga som ämneskunskaperna. De sociala 
förmågorna betonade även våra lärare att grupparbete kunde ha en positiv inverkan på. Några av 
lärarna ansåg bland annat att eleverna vid ett grupparbete får träna på att ta demokratiska beslut. 
Dessutom får eleverna enligt lärarna även träna på att samtala och diskutera med varandra. Det är 
något som även Lpo94 belyser, att skolan ska utformas i överensstämmelse med demokratiska 
värderingar samt att eleverna ska få utveckla sina sociala färdigheter.  

Flera av lärarna tog också upp fördelen med att eleverna kan ta del av varandras kunskaper. 
Positiva effekter av att lära sig genom elevsamverkan är något som även forskning visar. Hammar 
Chiriac (2008a) skriver att elever som arbetar tillsammans många gånger kan lösa en uppgift 
bättre än vad de skulle kunna göra enskilt. Närmare tar Hammar Chiriac (2008a) och Johnson & 
Johnson (1999) upp detta och menar att eleverna blir mer produktiva då de får arbeta tillsammans 
jämfört med när de arbetar enskilt eller vid ett moment som innehåller tävling.  

Lärarnas syn på lärande och deras tolkning av Lpo94 

Vad gäller lärarnas syn på lärande hade de olika synpunkter på vad som är viktigt. Flera av dem 
menade dock att lärande handlar om att känna glädje, lust och nyfikenhet. Vidare poängterade 
många av dem att eleverna lär sig på olika sätt och att det därför är viktigt att man kan lägga upp 
undervisningen genom att använda olika arbetsformer. Som den intervjuade läraren C sa; ena 
metoden ska inte utesluta den andra. Men enligt Granström (2003a) och som vi tidigare har tagit upp, 
så utgör grupparbete enbart 10 % av undervisningen. Det enskilda arbetet har fördubblats sedan 
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1960 och utgör nästan en lika stor del som helklassundervisningen. Så frågan är hur varierad 
undervisningen är och i vilken mån lärare egentligen använder sig av grupparbete i skolan? 

Andra synsätt på lärande som kom fram vid intervjuerna var att alla kan lära sig och att lärande 
inte är något som upphör utan fortgår hela livet. Enbart en av lärarna nämnde Vygotskij och det 
sociokulturella perspektivet, men som framgår av svaren ovan så har flera av lärarna på ett eller 
annat sätt en positiv inställning till detta synsätt. Många av dem tog vid intervjutillfällena upp hur 
viktigt det är att eleverna får lära av varandra genom att samspela och samarbeta, vilket är centralt 
inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Som vi lyfte fram vid beskrivningen av detta 
begrepp så skriver Hammar Chiriac (2008a) att man inom perspektivet ser lärandet som något 
som utvecklas i sociala sammanhang i interaktion med andra.  

Som tidigare nämnts, pekar Granström (2003a) på att grupparbete som undervisningsform 
lyfts fram i läroplanen. Majoriteten av lärarna ansåg också detta och tyckte att framförallt 
samarbete, som utmärker ett grupparbete, framhålls i Lpo94. Flera av dem tog upp att skolan 
enligt läroplanen har som uppgift att stärka elevernas sociala förmågor, vilket de upplevde kunde 
göras vid grupparbete. Några av lärarna betonade värdegrunden, att eleverna ska lära sig att ta 
hänsyn, lyssna och samarbeta, vilket de får göra vid arbetet i grupp. Vidare poängterade de också 
att eleverna då får träna på att argumentera och diskutera, vilket är viktiga förmågor som eleverna 
enligt Lpo94 ska lära sig. 

Forslund Frykedal (2008a) poängterar att det inte klart står uttryckt vilka arbetsformer läraren 
ska använda sig av i undervisningen. Men hon skriver att man trots det, genom att tolka 
läroplanen kan urskilja viktiga förmågor som eleverna ska utveckla. Exempel på dessa är, enligt 
Forslund Frykedal (2008a), kommunikationsförmågan och förmågan att kunna ta initiativ och 
ansvar, som kan utvecklas vid grupparbete. Ett par av lärarna påpekade också detta, att det inte är 
metoderna i sig som framhålls i Lpo94 utan kunskaperna eleverna ska lära sig.  

Lärarens syn på elevers lärande vid grupparbete 

Samtliga lärare ansåg att grupparbete för med sig många sociala vinster. Flera av dem menade att 
arbetsformen främjar elevernas samarbetsförmåga. Hammar Chiriac (2008a) skriver att elevernas 
samarbete kan bidra till att de blir mer motiverade eftersom eleverna kan uppleva att de får styra 
över sitt eget arbete i högre grad än vid traditionellt enskilt arbete. Ett par av lärarna ansåg också 
att samarbete kan leda till ökad motivation, och tog då upp ”vi-känslan” som man kan få av 
grupparbete som den främsta anledningen till att motivationen ökar. Några framhävde även att 
grupparbete kan stärka individen eftersom en svagare elev kan få stöd av en starkare elev. Vidare 
menade en lärare att eleverna kan våga göra mer vid ett grupparbete då de inte blir lika ensamt 
utlämnade vid till exempel en redovisning i grupp som de kan känna sig vid en individuell 
redovisning. 

En förutsättning för att grupparbete ska bli givande för alla elevers lärande är enligt Hammar 
Chiriac (2008a) att eleverna kan dela med sig av sina lösningsstrategier. Hon menar att samarbetet 
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i en grupp ökar om eleverna delger de kunskaper och färdigheter de besitter. Detta ansåg ett par 
av lärarna bäst fungerade vid blandade grupper, det vill säga när elever med olika förmågor eller 
olika styrkor blandas i en grupp. En del av lärarna fokuserade just på förklaringsprocessen vid 
arbetet i grupp, där de menade att eleverna lär sig mycket genom att dels få förklara men också 
genom att höra någon annan förklara. Även Sahlberg & Leppilampi (1998) uttrycker att eleverna 
lär sig betydligt mycket mera när de får sätta ord på sina tankar eftersom de då tvingas till att 
reflektera över vad de själva vet och menar.  

Som framgår av resultatet pekade våra lärare främst på de viktiga sociala förmågor som tränas 
vid ett grupparbete. Det var få som verkligen fokuserade på de ämneskunskaper som eleverna 
kan tillägna sig och utveckla tillsammans i grupp. Det gör däremot Cohen (1994) och Forslund 
Frykedal (2008a) som menar att grupparbete är en utmärkt arbetsmetod när eleverna ska utveckla 
såväl sociala kunskaper som ämneskunskaper.  

Några av lärarna var positiva till att eleverna vid grupparbete får träna på att sovra i material 
och söka information på egen hand. En lärare menade att detta är betydelsefullt för eleverna att 
lära sig inför framtiden, då man kommer behöva kunna söka information på egen hand. Läraren 
tog emellertid inte upp det kollektiva samarbetet som en nödvändighet för eleverna att lära sig 
inför framtiden. Detta menar dock Granström (2003b) är en av de största vinsterna med 
grupparbete. Granström (2003b) belyser att denna kunskap är oerhört viktig för eleverna 
eftersom yrkeslivet många gånger bygger på att man ska kunna arbeta tillsammans med andra i 
grupp. Som vi tidigare har tagit upp anser Granström (2003b) att skolan, trots detta, ofta 
förbereder eleverna inför ett individualistiskt samhälle. 

De intervjuade lärarna tog också upp en del nackdelar vad gäller elevers lärande vid 
grupparbete. Samtliga lärare lyfte fram den ojämna arbetsfördelningen som ett problem då elever 
ska arbeta i grupp. De berättade att det ibland är några elever som tar över medan andra smiter 
undan och blir passiva och att de då inte tillägnar sig den tilltänkta kunskapen. Detta menar 
Granström (2003b) är en anledning till att många lärare är skeptiska till grupparbete som 
arbetsform, eftersom läraren inte kan vara säker på om alla elever har tillägnat sig de tänkta 
kunskaperna. Här menar ett par av de intervjuade lärarna att det oftast inte räcker med ett 
grupparbete inom ett ämnesområde. Utan att det både för deras egen skull vad gäller 
bedömningen och för elevernas kunskapsinlärning kan vara bra att komplettera med andra 
uppgifter, exempelvis med enskilda prov. För läraren blir det då enklare att göra individuella 
bedömningar av elevernas kunskaper samtidigt som de får möjlighet att på ett tydligt sätt visa vad 
de kan.  

Utgångspunkter för ett fungerande grupparbete 

Samtliga lärare var enade om att ett fungerande grupparbete förutsätter att det är väl genomtänkt 
och väl strukturerat. Många av lärarna uttryckte också att ett fungerande grupparbete kräver att 
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eleverna är delaktiga såväl under arbetets gång som under en eventuell redovisning, vilket 
Hammar Chiriac (2008a) ser som en utgångspunkt för ett lyckat grupparbete.  

Vidare betonade flertalet av lärarna gruppindelningen som avgörande för hur samarbetet i 
gruppen kommer att fungera. Även Sjödin (1991) skriver att gruppsammansättningen likaså 
gruppstorleken har stor betydelse för hur eleverna kommer att interagera med varandra. Johnson 
& Johnson (1999) menar att en grupp bör bestå av 2-5 stycken men regeln som de uttrycker är the 
basic rule of thumb is the smaller the better (s.19). En av våra lärare poängterade särskilt att en grupp 
inte bör bestå av mer än fyra elever för att alla ska få ut någonting av det. Johnson & Johnson 
(1999) beskriver gruppstorleken som att ju större gruppen är desto fler kunskaper och 
kompetenser, och desto svårare för eleverna att interagera med varandra. Vidare menar de att ju 
mindre gruppen är desto lättare blir det för eleverna att identifiera och samtala om eventuella 
problem inom gruppen, och desto svårare för eleverna att kunna ”gömma sig” för att inte bidra 
med något till gruppen.  

Vid intervjuerna framkom det att lärarna använde sig av många olika metoder när de delade in 
eleverna i grupper. Majoriteten av lärarna framhävde i intervjuerna att de ofta gör medvetna 
gruppindelningar för att arbetet i gruppen ska bli så lyckat som möjligt. Bland annat delade några 
av lärarna, beroende på uppgiften, medvetet in de svagare eleverna i samma grupp. Detta för att 
de skulle ha samma startpunkt att utgå ifrån. Ett par av lärarna såg dock gärna till att grupperna 
bestod av så många kompetenser som möjligt för att eleverna skulle kunna ta del av varandras 
olika förmågor. Att blanda elever med olika förmågor, att ha så kallade heterogena grupper, 
menar Sjödin (1991) är att föredra eftersom eleverna då kan bidra med olika kunskaper och 
förmågor. Ett par av lärarna poängterade dessutom att de alltid ser till att det finns en elev som är 
mer driven än de andra i gruppen. Detta för att det enligt dem behövs någon som tar på sig 
ledaransvaret och strukturerar arbetet i gruppen.  

Hammar Chiriac (2008b) anser att uppgiftens utformning bör ha störst påverkan på hur 
grupper sätts samman. Hon menar att valet av grupperingar inte ska göras utifrån gruppstorlek 
eller elevmotivation.  Enligt flera av våra lärare påverkades dock gruppindelningen främst av hur 
den sociala situationen för tillfället såg ut i klassen. Lärarna satte inte nödvändigtvis två elever 
som just hade bråkat i samma grupp, eftersom risken då var stor att de inte skulle kunna hålla 
sams. Några av lärarna tittade först, såsom Hammar Chiriac (2008b) rekommenderar, på 
uppgiftens utformning för att sedan dela in eleverna i grupper. Ett annat sätt som en lärare ibland 
använde sig av, var att lotta så att grupperna inte alltid blev densamma. Medan en annan lärare 
ställde sig tvärtemot och menade att den gärna undviker att blanda eleverna för mycket, eftersom 
de enligt läraren befinner sig på olika kunskapsnivåer vilket då kan göra det svårare för eleverna 
att samarbeta. Det rådde även delade meningar om huruvida eleverna skulle dela in sig själva eller 
inte. Majoriteten ansåg dock att grupperna blev bättre om läraren delade in dem i grupper.  

Förutom gruppindelningen ansåg även ett par lärare att eleverna, för att ett grupparbete ska 
fungera, måste få en viss tydlighet i hur arbetet i gruppen ska fördelas. En annan framhävde 
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betydelsen av att läraren ger eleverna olika ansvarsområden så att de vet vad de ska ha för 
framträdande roll i gruppen. Enligt en lärare är det mindre lyckat om eleverna delar upp 
grupparbetet mellan sig, för att i slutet sammanföra allting till ett gemensamt arbete. En annan 
lärare påstod dock att detta inte är ett problem så länge eleverna i slutet delar med sig av sina 
nyfunna kunskaper. Granström och Einarsson (1995) i Granström (2003b) menar dock att detta 
visst kan vara ett problem, framförallt vid redovisningen, eftersom det kan framhäva varje elevs 
lyckade och mindre lyckade individuella prestationer. De anser också att det för eleverna med de 
svagare prestationerna kan bli obarmhärtigt och utpekande då de kanske får visa något som inte 
är lika bra som de resterande gruppmedlemmarnas prestationer.  

En viktig utgångspunkt för ett fungerat grupparbete menade även flertalet av lärarna är att alla 
elever i gruppen får ta plats och att de är lyhörda för varandra. Att eleverna tränar på att vara 
lyhörda för varandra, framhäver även Lpo94 som en nödvändig kunskap att erfara. 

För att ett grupparbete överhuvudtaget ska fungera menade alla lärare att de har en betydande 
roll i det hela. De flesta lärarna uttryckte att det är nödvändigt att de finns till hands för att ge 
stöd åt de elever som behöver. Forskning visar, enligt Granström (2003b) att tydliga 
instruktioner, syften och tidsramar är viktiga faktorer för ett väl fungerande grupparbete. Detta 
var något som många av lärarna såg som en av deras viktigaste uppgifter vid grupparbete, att 
informera eleverna om vad ska göra och vad som förväntas av dem. Majoriteten av lärarna 
menade att eleverna behöver få tydliga instruktioner på vad de ska göra samt att de blir 
informerade om arbetets syfte och mål. Det är något som även Frykedal Forslund (2008b) lyfter 
fram, att eleverna får lärande objektet tydliggjort för sig. Även Cohen (1994) tar upp lärarens roll 
vid förarbetet, och poängterar att läraren måste förbereda och planera arbetet noggrant för att det 
ska fungera.  

En av våra lärare framhöll att eleverna vid grupparbete många gånger arbetar mycket 
självständigt men att det trots det är viktigt att man som lärare finns där och hjälper till. Cohen 
(1994) menar att läraren vid elevernas arbete i grupp lämnar över en del av sin auktoritet till 
eleverna, men att man för den sakens skull inte får bli passiv. Utan att man som lärare fortfarande 
ska vara den som sätter upp reglerna. En av lärarna var noga med att poängtera att läraren vid ett 
grupparbete måste våga släppa kontrollen och delvis lämna över ansvaret till eleverna. Annars 
riskerade eleverna enligt läraren att hämmas i deras arbete på grund av minskat frihetsutrymme.  
Ett par av lärarna var dock noga med att markera att de ville behålla sin ledarroll trots det större 
ansvar eleverna får vid ett grupparbete.  

En lärare berättade att den såg sin roll som en handledare vid grupparbete. Hammar Chiriac 
(2008a) ser detta som en av lärarens viktigaste uppgifter, nämligen att handleda elever vid arbetet 
i grupp, eftersom lärande många gånger sker i en ömsesidig kommunikation mellan lärare och 
elever. Förutom att agera som en handledare menade även ett par av lärarna att de måste lära 
eleverna att ta ansvar för såväl sig själva som för de andra i gruppen. Detta samstämmer med en 
av riktlinjerna i Lpo94, för hur de som jobbar i skolan bör arbeta.  
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Diskussion utifrån egna reflektioner 

Under arbetets gång har det väckts många egna tankar och reflektioner hos oss. Flera av lärarnas 
uppfattningar delar vi med dem, men det finns också en del saker som vi har reagerat på och som 
vi känner är behövliga att diskutera.  

Bland annat var våra lärare positiva till grupparbete som arbetsform, men trots det fick vi 
upplevelsen av att flera av dem ändå inte använde sig av metoden allt för ofta i undervisningen. 
Givetvis ställer vi oss då frågan, varför inte det? Dels ansåg många av lärarna att grupparbete 
medför extra arbete och att det kunde vara en mycket krävande arbetsform för såväl lärare som 
elever. Det är något vi är redo att hålla med om, eftersom vi själva har erfarit det och är väl 
medvetna om att det krävs mycket struktur vid ett grupparbete. Här menar vi dock att en möjlig 
orsak till varför lärare upplever grupparbete som en komplicerad arbetsform, mycket väl kan 
handla om oerfarenhet och okunskap. Om man inte känner sig säker på en arbetsform, är det 
mycket troligt att man medvetet som omedvetet undviker att använda sig av den. Vi tror även att 
ett tidigare resultat av ett grupparbete har en stor inverkan på om man väljer att använda sig av 
metoden igen eller inte. Har man fått erfara ett misslyckat grupparbete kanske man undviker att 
använda sig av metoden mer än nödvändigt. Vi tror att lärare kan behöva mer hjälp om hur man 
kan arbeta med grupparbete. Erfarenhet får man genom att våga pröva sig fram, men gör man 
inte det, hur ska man då kunna utveckla positiva erfarenheter av metoden? 

Några av lärarna poängterade att eleverna behöver tydliga instruktioner på hur man ska arbeta 
i grupp. Vi menar att såväl elever som lärare behöver skolas in i hur man arbetar vid ett 
grupparbete. En viktig förmåga vid grupparbete är att kunna ta ansvar för såväl sitt eget arbete 
som för gruppens. Har man då inte lärt sig hur man tar ansvar, kan vi mycket väl förstå att 
eleverna vid ett grupparbete blir passiva och att det i sin tur kan leda till en ojämn 
arbetsfördelning. Mycket handlar om att förbereda eleverna för hur ett grupparbete går till och att 
ge eleverna träning i hur man tillägnar sig kunskaper kollektivt. Här menar vi att läraren har det 
yttersta ansvaret att själv tillägna sig kunskaper så att ett grupparbete blir så givande och 
utvecklande för eleverna som möjligt.  

Hammar Chiriac (2008c) lyfter den språkliga barriären som ett problem då elever ska 
kommunicera i grupp, där hon menar att eleverna kan ha svårt att mötas i diskussion med 
varandra. Detta väckte en fundering hos oss. Vi menar att det kan vara så att många lärare tar till 
sig det sociokulturella perspektivet på lärande och att de tror att eleverna ska lära sig av varandra 
bara genom att de får sitta tillsammans och prata. Ett grupparbete kan inte fungera bara genom 
att man delar in eleverna i grupper och ger dem en uppgift (Hammar Chiriac, 2008a). Vi menar 
att eleverna måste få träning i hur man arbetar i grupp och samtalar med varandra.  Som lärare 
ska man inte förvänta sig att eleverna kan utan att verkligen ha försäkrat sig om att de har den 
kunskapen som krävs för att genomföra arbetet. Får eleverna lära sig att arbeta i grupp ökar 
möjligheten för ett fungerande grupparbete (Hammar Chiriac, 2008a). 
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Under intervjuerna var det vid frågan om vilken syn på lärande lärarna har, enbart en av dem 
som nämnde Vygotskij och det sociokulturella perspektivet på lärande. Eftersom detta utgör en 
del av vårt examensarbete och som är utmärkande för grupparbete som arbetsform, har vi 
reflekterat över vad detta kan bero på. Vi anser att grupparbete präglas av det sociokulturella 
perspektivet då många av de tankar som finns om lärande även genomsyrar denna arbetsform. 
Under vår lärarutbildning har Vygotskijs namn dykt upp många gånger men vi har också hört 
talas om honom och hans syn på lärande ute i skolorna. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi mött flera lärare som har nämnt honom som en viktig teoretiker, och det skulle 
därför förvåna oss om inte även våra intervjuade lärare också har stött på hans namn. Vi ställer 
oss inte kritiska men mer undrande över varför lärarna inte nämnde just begreppet, det 
sociokulturella perspektivet, vid intervjuerna. Som framgår av våra resultat har dock alla lärare 
varit inne på det lärande som förespråkas inom perspektivet, bland annat genom att de ställde sig 
positiva till att eleverna lär av varandra. Vidare menade många av dem att lärandet i många fall 
sker just i samspelet med hjälp av samtalet. Under vår lärarutbildning har det många gånger 
påpekats hur viktigt det är att man har klart för sig vilken lärosyn man vill använda sig av i sin 
undervisning. Enligt oss bör man kunna redogöra för vilken teoretisk inriktning/vilka teoretiska 
inriktningar som genomsyrar ens undervisning, om inte minst för sin egen skull. Som framgåtts 
av intervjuerna verkade lärarna veta vad de har för syn på lärande, men det vi saknade var just 
benämningen för dessa filosofiska inriktningar. 

En annan fundering som har väckts hos oss är att få av lärarna tog upp uppgiftens utformning 
som viktig för hur arbetet i gruppen skulle fungera. Det förvånades oss lite, eftersom det enligt 
oss har en påverkan på hur ett grupparbete kommer att fungera. Hammar Chiriac (2008b) menar 
att uppgiftens utformning har stor, om inte störst betydelse för hur gruppens arbete och dess 
process kommer att gå till. Vi får upplevelsen av att många lärare på grund av osäkerhet fokuserar 
för mycket på gruppsammansättningen och att de främst ser den som mest betydelsefull för hur 
arbetet i gruppen kommer att fungera. Det är vi villiga att delvis hålla med om men vi tror att det 
kan gå över styr vilket gör att lärarna inte lägger fokus och energi på själva uppgiften. Uppgiftens 
utformning anser vi är av stort värde eftersom elevernas intresse, engagemang och vilja och lust 
att lära sig påverkas av de kunskaper och förmågor en uppgift har att erbjuda. Det räcker alltså 
inte med väl fungerande grupper där man går bra socialt ihop utan eleverna måste också få 
uppgifter som engagerar dem.  

Vi har också funderat över lärarnas fokusering på de sociala kunskaperna som eleverna 
tillägnar sig vid grupparbete. Vid intervjuerna fick vi upplevelsen av att det i första hand var de 
sociala kunskaperna som de var ute efter, vilket i sig kan vara förståeligt när man undervisar i de 
lägre åldrarna. Men även lärarna som undervisade de äldre barnen fokuserade främst på den 
sociala biten. Det förvånade oss lite, framförallt med tanke på de stora krav en lärare har att 
utveckla ämneskunskaper hos eleverna. Eftersom det enligt flera av våra lärare inte verkade vara 
de kunskaperna som är de största vinsterna med grupparbete, tror vi att det kan vara en tänkbar 
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anledning till varför många lärare istället väljer individuella metoder. Detta eftersom många lärare 
dels är mer trygga med den individuella arbetsformen men också för att de av tidigare 
erfarenheter vet att eleverna då tillägnar sig kunskaper. Dessutom är det främst ämneskunskaper 
som syns i betyg och bedömningar, vilket många gånger är lättare att synliggöra vid individuella 
metoder än vid grupparbete. Givetvis vill vi inte underskatta de sociala förmågor som eleverna 
tränar och utvecklar vid grupparbete, då de är minst lika viktiga i dagens samhälle med tanke på 
att arbetslivet i allt högre grad baseras på grupporganisationer. Utan det vi menar är att eleverna 
kan utveckla såväl ämneskunskaper som sociala kunskaper vid grupparbete redan i tidig ålder. 
Därför anser vi att grupparbete borde utgöra en större del av undervisningen i skolan än vad den 
i dag gör. Tyvärr ser det inte så ut. Det vi önskar är att lärare vågar utmana sig själva mer och där 
de främst ser till de positiva effekter som grupparbete medför istället för att uppleva den som ett 
nödvändigt ont.  

Under vårt arbete har vi flera gånger funderat över hur eleverna i ett grupparbete bör arbeta. 
Frågor som dykt upp är om eleverna verkligen behöver göra allt tillsammans eller om det faktiskt 
är ok att de delar upp uppgifterna mellan sig, för att sedan samtala och dela med sig av de 
nyfunna kunskaperna. I det sistnämnda menar vi att det är en förutsättning, att eleverna om de 
delar upp vissa uppgifter, knyter ihop sina kunskaper och delar med sig av dem, för att det ska 
kunna kallas för ett grupparbete. Hur eleverna arbetar i en grupp beror på hur gruppen fungerar 
ihop, vad för slags uppgift det är och hur vana de är att arbeta i grupp. Som vi ser det, är det bara 
bra om eleverna får möta olika sätt att arbeta vid grupparbete, så länge det är givande och 
utvecklande för alla elever. Som lärare måste man noga tänka igenom vilket syfte man har med 
det och vad eleverna ska lära sig. Det finns annars en risk att en uppgift i ett grupparbete kan 
lösas genom att bara en elev kommer på lösningen. Om bara en elev löser uppgiften tillägnar sig 
enbart denna elev kunskaper och färdigheter, där övriga gruppmedlemmars möjlighet att erfara 
uteblir (Steiner, 1972; i Granström, 2003b). Har man som lärare upprepande uppgifter av detta 
slag, menar vi att det kan bli väldigt utpekande på vilka som är ”bäst”, eller i alla fall vilka som vill 
vara ”bäst”. Det kan ju faktiskt vara så att en ”tuffare” elev i en grupp tar på sig uppgiften fastän 
den inte kan, bara för att den har den statusen på sig.  Är man dessutom inte så duktig som elev, 
kan man bli väldigt utsatt i ett grupparbete, där eleverna då istället för att utvecklas i samspel med 
andra kan få bekräftelse på sin oförmåga (Steiner, 1972; i Granström, 2003b). Givetvis är det vår 
uppgift att som lärare försöka undvika uppgifter av detta slag och att dela in eleverna i grupper 
där förutsättningarna för eleverna att lyckas är likvärdiga. Vi säger som den intervjuade läraren B 
sa; alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas. 

Vad gäller de ämnen som lärarna främst utnyttjade grupparbete i, ställde sig flertalet av lärarna 
i vår undersökning positiva till grupparbete i ämnen som NO och SO. Ett par av lärarna framhöll 
att de mest använde sig av grupparbete i matematik. Av egna erfarenheter vet vi att olika ämnen 
kräver olika kunskaper där exempelvis läsandet och skrivandet utgör en större roll i ett ämne som 
SO än i Matematik. Här menar vi att problem kan uppstå eftersom eleverna besitter olika 
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kunskaper och har kommit olika långt i deras utveckling. Exempelvis har en elev kommit långt i 
sin läs- och skrivutveckling gynnar det oftast, beroende på uppgift, honom/henne mer att ha 
grupparbete i ett ämne som SO än vad det gynnar en elev som inte har kommit lika långt i sin 
utveckling. Vi anser då att grupparbete kan bli mer fördelaktigt för de som kommit längre i sin 
läs- och skrivutveckling, precis som en av våra lärare kom fram till, eftersom de då kan prestera 
bättre samt ta på sig fler uppgifter. Däremot kan en elev som inte har kommit så långt i sin läs- 
och skrivutveckling vara mycket duktig i matematik och utgöra en större resurs och prestera mer 
än vad en mer utvecklad läs- och skrivkunnig elev då kanske skulle kunna göra. Grupparbeten i 
olika ämnen kräver helt enkelt olika kunskaper och kompetenser. Därav kommer eleverna att 
prestera olika, beroende på i vilket ämne läraren väljer att använda sig av grupparbete. Av våra 
egna upplevelser, både under vår egen skolgång som under studier på universitet, vet vi att ett 
grupparbete kan vara väldigt utmärkande för vad man kan och inte kan. Tänk att varje gång 
behöva ta ett steg tillbaka, skämmas för att man inte kan, när man vet att man är så mycket bättre 
än de övriga gruppmedlemmarna i ett annat ämne. Som framtida lärare ser vi det betydelsefullt att 
man använder sig av grupparbete i olika ämnen där varierande kunskaper och förmågor 
förutsätts, detta för att möjliggöra för alla elever att kunna briljera i ett grupparbete. 

Som avslutning vill vi poängtera hur viktigt det är att grupparbete som arbetsform får större 
plats i undervisningen. Framförallt med tanke på de nödvändiga kunskaper och färdigheter som 
eleverna tillsammans kan utveckla vid arbetet i grupp och som de också har stor användning av 
såväl i och utanför skolan. Eftersom eleverna vid grupparbete kan utveckla kunskaper genom att 
de interagerar och samtalar med varandra vill vi återigen framhålla det sociokulturella perspektivet 
på lärande som en viktig del inom arbetsformen. Vi vill dock framhäva att det för läraren inte är 
så enkelt som att dela in eleverna i grupper och förlita sig på att eleverna har de kunskaper som 
krävs för att kunna interagera och samspela i grupp. Utan läraren behöver ge eleverna träning i 
hur man arbetar och samarbetar kollektivt likaså som att läraren själv behöver tillägna sig mer 
kunskaper om hur arbetsformen kan användas. Detta för att få erfara fler fungerande 
grupparbeten, och därmed få viljan att använda sig mer av arbetsformen i sin undervisning. Vi 
anser att det är lärarens ansvar, att både vara påläst på de olika arbetsformerna och veta hur dessa 
kan hjälpa eleverna i deras lärande samt undervisa eleverna i hur de ska arbeta.   

Metoddiskussion 

Under våra intervjuer har vi, som tidigare framgått, valt att använda oss av olika tekniker. Vid de 
två första intervjuerna använde vi oss enbart av papper och penna, vilket vi efter de gjorda 
intervjuerna kände hade sina nackdelar. Dels var det mycket svårt att hinna anteckna allt som 
sades utan att under intervjutillfället inte behöva be den intervjuade att hela tiden stanna upp. 
Efter att upprepade gånger ha behövt be läraren att vänta en stund, upplevde vi det båda som att 
vi stundvis hämmade den intervjuade läraren från att prata fritt. Det innebar också att vi hade 
svårt att hinna med att ställa följdfrågor, och vi upplevde att intervjutillfälligt blev stressigt. Vi 
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ville heller inte skynda oss igenom intervjun och gå miste om viktig information, så därför fick 
intervjuerna ta lite längre tid än vad vi först hade trott att de skulle ta. Dessutom ville vi inte 
riskera att anteckna med för mycket förkortningar eftersom vi var rädda för att vi då inte skulle 
kunna använda den information vi fick på ett korrekt sätt.  

Efter att våra första intervjuer var avslutade diskuterade vi valet av intervjumetod och kom 
fram till att anteckningar inte var den bästa metoden att använda oss av. Därför valde vi, efter 
förfrågan att spela in de resterande intervjuerna, vilket var en stor lättnad för oss båda. Under 
intervjuerna valde vi dock att inte enbart förlita oss på bandinspelningen, om något i efterhand 
skulle gå snett. Utan vi kompenserade genom att skriva ner de största beröringspunkterna. I 
praktiken innebar det att vi inte hela tiden satt och antecknade, utan att vi kunde koncentrera oss 
betydligt mer på själva samtalet med den intervjuade läraren. Det gjorde att vi kunde sätta oss in 
mer i lärarens berättande och ställa följdfrågor. Genom att vi kunde vara mer närvarande 
upplevde vi det som att själva intervjusituationen blev betydligt mer naturlig och behaglig att 
befinna sig i.  

Vi är mycket glada över att vi under vårt examensarbete har fått prova på att använda oss av 
olika tekniker vid intervjuerna. Det har lett till att vi i efterhand har reflekterat över de olika 
teknikerna vi har använt oss av och vi har blivit mer medvetna om vilken teknik vi själva föredrar. 
Innan vi går vidare vill vi dock poängtera att även bandinspelning kan ha sina nackdelar. Dels 
anser vi att bandinspelade intervjuer kan bli mer stela för både parterna där framförallt den som 
blir intervjuad kan bli mer reserverad i sina svar. Till skillnad från nedskrivna anteckningar 
kommer verkligen allt med på band, vilket vi tror kan inverka på hur den intervjuade väljer att 
formulera sig. I vårt fall, kan vi inte helt utesluta att de intervjuade lärarna som vi spelade in, 
påverkades av bandinspelning men vi anser ändå att fördelarna med bandinspelning som metod 
överväger. Detta är något vi tar med oss i framtiden och som vi tror att vi kommer ha stor nytta 
av vid framtida intervjuer. 

Under arbetets gång och under genomförandet av våra intervjuer har vi hela tiden haft 
validitet och reliabilitet i åtanke. Validitet innebär att forskaren mäter det den påstår att den ska 
mäta. Enligt Esaiasson (2007) är validitet det svåraste men också det mest centrala problemet för 
den empiriska samhällsvetenskapen. Vårt syfte har varit att undersöka hur lärare uppfattar 
grupparbete som arbetsform och detta har vi försökt ta reda på genom att göra kvalitativa 
intervjuer med lärare. Genom att intervjua lärare har vi fått ta del av deras personliga 
uppfattningar där de i största möjliga mån har fått berätta fritt utifrån deras tankar och 
erfarenheter. Därmed anser vi att vi har mätt det som vi vid detta examensarbete har avsätt att 
mäta, nämligen att ta del av lärarnas personliga uppfattningar kring hur de ser på grupparbete. 
Under intervjuerna har vi hela tiden haft vårt syfte i åtanke, detta för att undvika allt för många 
sidospår och för att behålla fokus på våra frågeställningar.  

Reliabilitet avser tillförlitligheten, huruvida de mätningar vi har gjort har genomförts på ett 
tillförlitligt sätt. Under våra intervjuer har vi som sagt varit noga med att anteckna på ett sådant 
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sätt att vi i efterhand skulle kunna förstå vad vi själva menade. Därmed anser vi att 
tillförlitligheten i de anteckningar vi har gjort ökade. Tillförlitligheten anser vi dessutom ökade, 
när vi valde att spela in intervjuerna istället för att enbart förlita oss på våra anteckningar. Vi har 
också varit noga med att direkt efter intervjutillfällena skriva rent varje intervju så att vi skulle 
förstå våra egna anteckningar och inte glömma bort, uppfatta fel eller tolka svaren på ett felaktigt 
sätt.  

Frågan vi har ställt oss under arbetets gång är om intervjuerna som empiriskt material 
verkligen har varit tillräckliga för denna typ av undersökning. Vi har varit inne på att göra 
observationer för att verkligen kunna försäkra oss om att det lärarna har sagt vid intervjuerna 
även är något som de står för och som stämmer överens med deras sätt att undervisa. Det hade 
mycket väl kunnat vara intressant att göra observationer inom vårt område men valet föll på att vi 
ville ha en djupare analys av lärarnas egna uppfattningar. Detta anser vi bäst nåddes genom att 
göra intervjuer. Vi tror dessutom att risken hade ökat att vi hade tolkat lärarnas svar annorlunda 
om vi även hade genomfört observationer i deras klasser. Det vi menar är att vi med största 
sannolikhet hade ifrågasatt deras svar där vi inte hade varit lika öppna för deras personliga 
uppfattningar. Detta undersökningsområde, att jämföra lärarnas uppfattning med hur de gör i 
realiteten, har vi därför valt att lämna till andra forskare inom ämnet. Istället har vi lagt all tid och 
fokusering på lärarnas uppfattningar om grupparbete som arbetsform.  

Vi är väl medvetna om att vi utifrån vår undersökning inte har kunnat göra en större 
generalisering eftersom vi endast har intervjuat åtta lärare. Däremot kan vi anta att även andra 
lärare har liknande uppfattningar om grupparbete, eftersom de intervjuade lärarna delade många 
tankar om arbetsformen. Dessutom är detta något som vi känner igen från vår 
verksamhetsförlagda utbildning, dels genom samtal med olika lärare men också eftersom vi har 
fått ta del av deras sätt att undervisa.  
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Yrkesrelevans 

Inför vårt yrke som lärare har vi fått många nya kunskaper om grupparbete som arbetsform i 
skolan. Under vårt examensarbete har vi framförallt fått en större förståelse för hur viktig och 
nödvändig arbetsformen är, vilket vi tar med oss som blivande lärare. Att få ta del av flera lärares 
erfarenheter har fått oss att fundera över hur vi själva vill arbeta. Det har även fått oss att 
reflektera över vilket lärandeperspektiv vi vill inta och vi har blivit mer medvetna om hur det kan 
påverka vår egen undervisning. 

Vi har insett att grupparbete är en arbetsform som kan vara mycket krävande för läraren, men 
det är också en arbetsform som är rolig och givande då den fungerar. Lärarnas svar och den 
tidigare forskning vi har läst in oss på har väckt många tankar hos oss om vilken roll vi vill inta 
och hur vi som lärare ska agera vid grupparbete. Vi har också fått mer kunskap om vad man bör 
tänka på då man delar in eleverna i grupper, något som har en stor påverkan på hur grupparbetet 
fungerar. 

Att få ta del av lärarnas egna erfarenheter och upplevelser var mycket intressant och det fick 
oss att förstå hur betydelsefullt det är att dela med sig av sina egna erfarenheter. Detta är något vi 
tar med i vår framtida yrkesroll, där vi hoppas kunna utbyta tankar och idéer med våra framtida 
kollegor. 

Vi har under arbetets gång fått en ökad förståelse för hur nödvändigt det är att använda sig av 
grupparbete i undervisningen. Genom tidigare forskning och intervjuer med lärare har vi fått en 
större inblick i vilka kunskaper arbetsformen kan bidra med och utveckla hos elever. Vi har 
därigenom insett att grupparbete som arbetsform har stor betydelse för elevernas lärande, både 
vad gäller intellektuella kunskaper men också vad gäller elevernas sociala utveckling. Eftersom 
dagens samhälle många gånger kräver att man ska kunna samarbeta, anser vi att forskning och 
metoder kring hur man kan arbeta med grupparbete i skolan är mycket väsentligt för alla lärare att 
ta del av.  
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Förslag på fortsatt forskning 

Under vårt examensarbete har flera intressanta frågor dykt upp. Eftersom vi enbart har varit 
intresserade av att undersöka vad lärare har för uppfattning om grupparbete som arbetsform, har 
vi endast varit intresserade av att ta del av deras personliga uppfattningar. Det har dock flera 
gånger slagit oss hur eleverna själva ser på grupparbete, vilket hade varit intressant att undersöka. 
Förslag på fortsatt forskning skulle därmed kunna vara att inta ett elevperspektiv utifrån hur de 
ser på grupparbete som arbetsform.  

Vi har dessutom under arbetets gång upptäckt att det rådde delade meningar om hur ett 
grupparbete bör struktureras och genomföras. Därav uppkom ytterligare ett förslag på fortsatt 
forskning, där man skulle kunna undersöka hur det optimala grupparbetet enligt lärarna bör se ut. 
Är det samarbetsinlärning (cooperative learning) eller ett traditionellt grupparbete som lärarna 
främst föredrar? 

Slutligen hade det varit intressant att undersöka om en nyutbildad lärare skiljer sig från en 
erfaren lärare, utifrån deras sätt att se på och använda sig av grupparbete. Och i sådant fall titta 
närmare på vad det är som skiljer dem åt. Hur mycket har lärarutbildningen påverkat och vilka 
likheter och skillnader finns det i de olika lärarnas sätt att se på kunskap och inlärning? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej, 
 

Vi är två studenter som läser sista året på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi står nu 
inför den utmanande men spännande uppgiften att skriva ett examensarbete. Det område vi valt 
att undersöka är hur lärare ser på grupparbete som arbetsform i skolan. För att få svar på detta 
vänder vi oss därför till verksamma lärare där vi via intervjuer hoppas få svar på våra frågor. 
Därmed undrar vi om Du har möjlighet att medverka i en intervju med en av oss. Intervjun 
kommer att ta högst en timme. 

 
Om du har möjlighet, vore vi väldigt tacksamma om du kunde svara på detta mail, så att vi kan 

boka datum och tid för ett eventuellt intervjutillfälle. 
 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Karin Fridén   Hanna Abrahamsson 
0704-595673   0739-780352 
karin.friden.3094@student.uu.se  hanna.abrahamsson.5874@student.uu.se 

mailto:karin.friden.3094@student.uu.se�
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 
 
Namn:    
Skola:  
Undervisar i årskurs:    
Datum: 

 
Lärarens uppfattning om grupparbete 
- Hur ser du på lärande?  
- Hur ser du på grupparbete som arbetsform i skolan? 
- Hur tolkar du att grupparbete lyfts fram i läroplanen?  
- Vilka fördelar respektive nackdelar finns det vad gäller elevers lärande vid grupparbete? 
- Vad får ett grupparbete att fungera respektive inte fungera?  
- Är det något ämne som du använder dig mer av grupparbete? I sådant fall varför? 
 
Lärarens uppfattning av elevers lärande vid grupparbete 
- Hur ser du på elevers lärande vid grupparbete?  
- Hur gör du får att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt vid grupparbete?  
 
Lärarens roll vid grupparbete 
- Tar du hänsyn till något speciellt vid gruppsammansättningar? 
- Hur ser du på din egen roll som lärare vid grupparbete?  
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