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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare upplever syftet med att använda 

arbetsmetoden grupparbeten i sin undervisning, hur de resonerar kring indelning av 

eleverna till grupper samt hur de resonerar kring bedömningen av dessa grupparbeten. 

Studien bygger på halvstrukturerade intervjuer med nio yrkesverksamma lärare på 

gymnasial nivå och då syftet är att undersöka hur lärarna själva upplever dessa fenomen har 

resultaten analyserats ur ett fenomenografiskt perspektiv.  

Resultaten från studien visar att informanterna framförallt vill variera sin undervisning 

genom olika arbetsmetoder, och just grupparbeten anser de öva olika färdigheter hos 

eleverna, såväl ämneskunskaper som sociala färdigheter. Huruvida det ena prioriteras 

före det andra resonerar de olika kring, liksom hur gruppindelningen sker och vad som 

bör ingå i bedömningskriterierna. I resonemangen kring gruppindelning belyses olika 

variablers betydelse, såsom ambitionsnivå, kön och sociala relationer. Dessa variabler 

ligger även till grund för hur lärarna resonerar kring fördelarna med homogena respektive 

heterogena grupper. Informanterna lyfter även deras roll som lärare i elevernas grupp-

arbeten och hur de kan understödja elevernas uppfyllande av de för grupparbetet 

uppsatta målen. 

Dessa resultat tyder sammanfattningsvis på en variation av resonemang kring syftet 

med denna specifika arbetsmetod och därmed även varierande resonemang rörande för-

väntningar, gruppindelningar och bedömningar av dessa grupparbeten, då det som styr 

upplägget av såväl uppgift, gruppindelning som bedömning är den återkommande frågan: 

Vad är egentligen syftet?  

 

 

Nyckelord:  Pedagogik, Gymnasial nivå, Lärare, Intervjuer, Fenomenografi, Grupparbete 

– syfte, gruppindelning och bedömning. 
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1 Inledning 

Vi lever idag i ett samhälle under förändring: det politiska klimatet liksom klimatet 

samhällsmedborgare emellan upplevs ha hårdnat och genom dessa förändringar riktas allt 

mer fokus mot lärarna och det fostransuppdrag läroplanen åsyftar. Det demokratiska 

ansvar skola och lärare har gentemot elever och därmed resten av samhället tycks alltmer 

angeläget i dagens Sverige och en av de arbetsmetoder som enligt många lärare anses öva 

eleverna i såväl samarbete och ämneskunskaper som demokrati, självkännedom och 

ansvarstagande är arbetsmetoden grupparbeten. 

Antalet undervisningstimmar är begränsade, likväl antalet minuter som finns till 

förfogande för interaktion mellan lärare och elever utöver dessa lektionstimmar. Lärare 

skall under denna tid, utöver att täcka det centrala innehållet och försäkra sig om att 

eleverna uppfyller kunskapskraven, även fostra eleverna till demokratiska och ansvars-

kännande samhällsmedborgare. Men hur ska lektionstiden räcka till? Jo, här tydliggörs 

vikten av att utnyttja de timmar och minuter vi har tillsammans med eleverna och skapa 

uppgifter som genom sin komplexitet kan öva flera färdigheter hos eleverna: såväl 

kunskapsbaserade som sociala.  

Såväl tidigare forskning som ett flertal lärares erfarenheter visar att arbetsmetoden 

grupparbeten kan vara ett effektivt tillvägagångssätt. Kan det vara så att just fostrans-

uppdraget och uppdraget att öva våra elever i såväl demokrati som att samarbeta med 

andra tränas genom denna metod? Kan det vara så att ett väl genomtänkt och genom-

arbetat grupparbete kan utveckla elevernas ämneskunskaper och sociala färdigheter på ett 

vis som ingen annan metod har visat sig komma i närheten av? Att ensam inte är starkast, 

utan att vi lär bättre i samspel med andra?  

För ett flertal elever så kan just grupparbeten innebära en känsla av att vara en viktig 

del i något större: något som inte kan fullbordas om inte alla medverkar: ”En för alla och 

alla för en”.1 Denna känsla förutsätter väl genomtänkta grupparbeten med tydliga syften 

och fungerande gruppkonstellationer. Det är en utmaning för lärare och deras profession 

och häri ligger mitt intresse: hur lärare resonerar kring såväl syfte med arbetsmetoden 

som kring tankegångar vid skapande av elevgrupperna och hur arbetena sedan skall 

bedömas.  

Kan det dessutom vara så att denna känsla av samhörighet och samarbete sedan kan 

följa med eleverna även utanför skolans väggar och därmed bidra till ett mer 

demokratiskt samhälle där vi dels tar hand om varandra och dels förlitar oss på varandra? 

Ja, då vore vårt fostransuppdrag uppfyllt. 

                                                
1 Dumas, Alexander, De tre musketörerna, 1844.  
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2 Bakgrund 

Som lärare har man ett stort ansvar gentemot eleverna och deras inlärning och kunskaps-

utveckling men även deras fostran till att bli ansvarstagande och demokratiska samhälls-

medborgare.  

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 
utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling.2 

Enligt dagens läroplan för gymnasieskolan, Lgy11, framgår det att ett av skolans uppdrag 

härrör att eleverna ska ”få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 

både självständigt och tillsammans med andra.”3 Det står inte specifikt utskrivet att detta 

uppdrag skall fullgöras genom arbets- och undervisningsmetoden grupparbeten, och det 

står inte heller att läsa någon annanstans i Lgy11 att grupparbeten är en metod som skall 

användas i svensk skola. Likväl är det fortfarande ett nästan stående inslag i dagens 

undervisning, men endast nästan då tidigare studier, av bland annat Granström och 

Hammar Chiriac visar att ett flertal lärare drar sig för att använda denna metod i sin 

undervisning. Trots att denna metod är den minst förekommande arbetsformen i såväl 

svensk som internationell skola, är det också den metod som enligt flera studier är mest 

gynnsam för flertalet av elever och påvisar bäst resultat både gällande social fostran och 

kunskapsbefästande.4 

Denna undervisningsmetod anses dock enligt flertalet lärare vara ett användbart 

verktyg vid demokratisk undervisning och kan öva eleverna inför deras framtida 

deltagande i det demokratiska samhället, där samarbete med och tolerans gentemot sina 

medmänniskor är av stor vikt.5 Denna sociala aspekt av grupparbete som undervisnings-

metod är det huvudsakliga temat för denna studie och framförallt hur lärare resonerar 

kring indelningen av eleverna till grupper: vilka aspekter är av betydelse och vilka egen-

skaper hos eleverna (ambitionsnivå, kön och sociala relationer) ligger till grund för dessa 

indelningar? En sida av dessa resonemang är vilka resultat lärarna förväntar sig att uppnå 

genom arbetsmetoden och hur detta sker i förhållande till varför de egentligen använder 

sig av denna metod. Det står som sagt inte specifikt utskrivet i Lgy11 att detta är en 

                                                
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011,2011. s. 6. 
3 Ibid. s. 7. 
4 Granström, Kjell och Hammar Chiriac, Eva, ”Grupparbete – en försummad möjlighet” i: Berg, 
Gunnar, Sundh, Frank och Wede, Christer (red.), Lärare som ledare: i och utanför klassrummet, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012. s. 153f. 
5 Bergqvist, Kerstin, Doing schoolwork: task premisses and joint activity in the comprehensive classroom. Diss. 
Linköping : Univ. 1990. s. 7f. 
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metod som skall användas, men genom lärares fostransuppdrag i skolan förefaller fler-

talet lärare uppfatta den som en användbar metod då den genom sin komplexitet kan 

innefatta att flera olika färdigheter och kunskaper övas och prövas. Vilka kunskaper och 

färdigheter som lärare söker fokusera på tydliggörs genom syftet med grupparbetet och 

därmed har olika grupparbeten varierande upplägg och struktur.   

Denna arbetsmetod är mångfacetterad och enligt Granström och Hammar Chiriac 

utgör den en ”utmaning för lärare och deras ledarskap” då hela deras profession nyttjas 

för att uppnå tillfredsställande och meningsfulla grupparbeten.6 Lärares ledarskap och 

profession är ett ständigt återkommande tema i dagens skoldebatt och därmed är denna 

studie av betydande karaktär då den är av en fenomenografisk natur, vilket innebär att 

lärarnas egna resonemang och reflektioner belyses.7 Vidare syftar den till att undersöka 

den sociala aspekten av grupparbete i skolan och på vilka grunder elever blir samman-

satta i olika gruppkonstellationer.  

Syftet med denna uppsats är således att undersöka lärares resonemang kring 

grupparbeten som undervisningsmetod: vad de upplever vara bakomliggande skäl till 

olika gruppindelningar, deras resonemang kring bedömning av grupparbeten samt något 

om synen på deras egen inverkan, som lärare, på elevernas måluppfyllelse.   

 

                                                
6 Granström och Hammar Chiriac, 2012, s. 159. 
7 Marton, Ference och Booth, Shirley, Om lärande, Lund: Studentlitteratur, 2000. s. 148. 
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3 Litteraturöversikt 

Denna tematiskt strukturerade litteraturöversikt syftar till att underbygga min huvudfråga 

och mina frågeställningar med såväl litteratur som tidigare studier och forskning som har 

bedrivits inom detta forskningsområde. Avsnittet där tidigare forskning och litteratur 

behandlas efterföljs av ett avsnitt rörande mitt teoretiska perspektiv som såväl analys som 

diskussion genomsyras av.  

 

3.1 Tidigare forskning och litteratur 

Inledningsvis behandlas vad tidigare forskning och litteratur lyfter gällande syftet med att 

använda arbetsmetoden grupparbeten i skolan, vilket efterföljs av ett avsnitt rörande 

gruppindelning och upplevelser kring detta. Därefter följer ett avsnitt rörande elevers 

upplevelser av att arbeta i grupper och avslutas sedan med lärares upplevelser av att 

arbeta med denna undervisningsmetod samt ett belysande av resonemang kring 

bedömning av grupparbeten. 

 

3.1.1 Syf te  med grupparbeten i  skolan 

I dagens läroplan står det inte specifikt utskrivet att undervisningen skall innefatta 

grupparbeten men likväl har denna undervisningsmetod blivit ett nästan stående inslag i 

svensk undervisning, vilket grundas i såväl tradition som de uppdrag och kunskapsmål 

vilka under de senaste decennierna har framhållits i svenska läroplaner.8  

Vad som däremot är specifikt utskrivet i Lgy11 är att undervisningen som bedrivs 

skall vara saklig och allsidig och ”anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”, 

vilket fordrar en variation i undervisningsmetoder.9 Vidare framhålls det att eleverna skall 

träna sig att kunna tänka kritiskt och granska den fakta som dagens informationsflöde 

erbjuder och även kunna skapa en överblick och se samband och sammanhang.10 

”Skolan är en social och kulturell mötesplats”11 där eleverna skall kunna utveckla sin 

sociala kompetens och även sina kommunikativa färdigheter. Detta innefattas i ett av 

skolans uppdrag som härrör att eleverna ska ”få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 

                                                
8 Sjödin, Sture, Problemlösning i grupp: betydelsen av gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och 
problemtyp för grupprodukt och individuell kunskapsbehållning. Diss. Umeå : Umeå universitet, 1991. s. 7. 
9 Skolverket, 2011. s. 6. 
10 Ibid. s. 7f. 
11 Ibid. s. 5. 
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ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.”12 I målen för 

eleverna står det även skrivet att eleverna skall kunna utveckla sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former samt både självständigt och tillsammans med andra kunna arbeta, 

lära och utforska och därigenom ”känna tillit till sin egen förmåga”.13 Det står alltså inte 

uttryckligen att undervisningen i svenska gymnasieskolor specifikt skall innefatta grupp-

arbeten, men flera punkter gällande skolans värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer kan 

anses bemötas genom denna metod.  

Ett av de grundläggande värden som dagens skolväsende vilar på är demokrati och en 

uppgift skolan har är att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”14 Ett ideologiskt 

synsätt på grupparbete är att det gynnar det demokratiska tänkandet och därmed 

fungerar som ett betydande verktyg vid demokratisk undervisning.15 Vikten av att lära sig 

att arbeta i grupp framhålls även av Forslund Frykedal som menar att elever i svenska 

skolan framförallt arbetar individuellt, men för att vårt samhälle ska kunna utvecklas 

måste våra elever lära sig att samarbeta och ta hänsyn till andra människors perspektiv 

och förmågor.16 Granström och Hammar Chiriac uppmärksammar de försummade 

möjligheterna med arbetsformen grupparbete som, trots att det är den minst före-

kommande arbetsformen i såväl nationell som global skola, enligt flera studier leder till 

bäst resultat inom både social fostran och befästande av kunskaper. De lyfter framförallt 

sex aspekter som eleverna i deras studie anser vara betydelsefulla för ett gynnsamt 

grupparbete: strukturen av upplägget och gruppsammansättningar, instruktioner för att ta 

sig an uppgiften och arbeta effektivt, vikten av meningsfulla uppgifter, redovisning och 

avrapportering av grupparbetet, kriterier för bedömning av arbetet samt lärarens roll.17  

 

3.1.2 Gruppindelning och bakomliggande resonemang 

En viktig aspekt för ett gynnsamt grupparbete är således en god struktur och en genom-

tänkt gruppsammansättning och då anses tre elever vara en lämplig gruppstorlek där 

samtliga elever såväl tillåts som avkrävs att vara aktiva. Vidare påpekar eleverna i tidigare 

studier att grupperna ej får vara alltför heterogena, ”deltagarna får inte vara alltför olika”, 

och framförallt inte ovänner då det inte finns utrymme för sociala konflikter i 

                                                
12 Ibid. s. 7. 
13 Skolverket, 2011. s. 9ff. 
14 Ibid. s. 5. 
15 Bergqvist, 1990. s. 7f. 
16 Forslund Frykedal, Karin, Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – Om ambitionsnivå och 
interaktionsmönster i samarbetssituationer, 1. uppl., Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2008. s. 6f. 
17 Granström och Hammar Chiriac, 2012. s. 153f. 
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grupparbetets omfång.18 Exempel på variabler som kan vara tongivande vid grupp-

sammansättningar är ålder, tidigare erfarenheter och status, men i skolan är det vanligtvis 

abilitet (förmåga att kunna utföra en viss uppgift19), kön och sociala grupperingar som 

dominerar.20 

3.1.2.1 Abilitet som variabel vid gruppsammansättning 

Huruvida kognitivt homogena eller heterogena grupper, baserat på abilitet, leder till bäst 

resultat finns det olika uppfattningar om, men en vanlig uppfattning är att högprest-

erande elever gynnas mer än lågpresterande elever av att arbeta i grupp.21 Denna upp-

fattning motstrids dock av Goldmans studie som påvisar att lågpresterande elever uppnår 

en större signifikant skillnad genom arbete i grupp än hög- och medelpresterande elever. 

Goldmans undersökning syftar till att undersöka huruvida elever når bättre resultat 

genom individuellt arbete eller genom att arbeta tillsammans i par, och de resultat han 

fann var att majoriteten av eleverna når bättre resultat genom att arbeta tillsammans. 

Hans studie visar att såväl högpresterande som lågpresterande elever presterade bättre 

tillsammans med en annan elev på samma nivå än individuellt, alltså i homogena grupper, 

vilket inte gällde för medelpresterande elever. Däremot visade samtliga elever bättre 

resultat genom att arbeta i heterogena grupper och framförallt om de arbetade 

tillsammans med någon tillhörande en högre kognitiv nivå, då de lågpresterande eleverna 

var de som signifikant uppnådde bättre resultat. Högpresterande elever arbetade däremot 

bra även tillsammans med låg- och medelpresterande och Goldmans studie visar därmed 

att heterogena grupper tillfredsställer fler än homogena grupper och att arbete i grupp är 

särskilt gynnsamt för lågpresterande elever.22 

En tänkbar förklaring till att högpresterande elever fungerar bra även i arbete med 

elever från andra abilitetskategorier kan enligt Sjödin vara att de är ”vana att lyckas” och 

därmed har positiva förväntningar på arbetet vilket ökar deras motivation att nå 

framgång med uppgiften. Enligt både Sjödin och Goldman tyder forskningen på att 

heterogena abilitetsgrupper, alltså elever hemmahörande på varierande nivåer ämnes-

kunskapsmässigt, presterar bättre än homogent sammansatta grupper.23 

                                                
18 Ibid. s. 155. 
19 Sjödin, 1991. s. 19. 
20 Ibid. s. 19. 
21 Ibid. s. 25. 
22 Goldman, Morton, ”A comparison of individual and group performance for varying  
 combinations of intial ability” i: Journal of personality and social psychology., American  
 Psychological Association, Washington,D.C., Vol. 1, No. 3, 1965. 
23 Sjödin, 1991. s. 17ff. 
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3.1.2.2 Kön och tillit som variabel vid gruppsammansättning 

Huruvida kön är en variabel att ta hänsyn till vid indelning av grupper undersöks genom 

två studier med olika resultat: en gjord av Hoffman och Meier som visade att heterogena 

grupper beträffande kön erhöll genomgående bättre resultat än homogena grupper med 

män (homogena kvinnogrupper undersöktes inte), och en studie gjord av Kent och 

McGrath som påvisade att homogena grupper var mer effektiva och uppnådde mer 

originella resultat än de heterogena grupperna. De olika resultaten påvisar därmed 

svårigheten att dra generella slutsatser kring huruvida kön är en betydande variabel.24  

Den sociala aspekten kan också vara av betydelse vid gruppsammansättning och 

Hammar Chiriac lyfter vikten av kohesion och social integration i grupper: hon menar att 

kohesionen är det som sammanfogar gruppen och lockar medlemmarna att vilja stanna 

kvar och arbeta tillsammans, vilket vanligtvis grundar sig i en interpersonell attraktion där 

trygghet och acceptans är viktiga faktorer. Den sociala integrationen härrör hur gruppen 

kan utvecklas som grupp och gemensamt arbeta mot målet.25 Betydelsen av tilliten i en 

grupp är också en viktig faktor för arbetsprocessen och hur denna tillit skapas genom ett 

socialt och prestationsmässigt förtroende medlemmarna mellan.26 En vanligt före-

kommande variabel vid gruppindelningar är att ”splittra kompisgäng”, men studier visar 

att det även kan vara gynnsamt att behålla vänskapsrelationer i gruppsammansättningen 

då eleverna lättare kan känna tillit och trygghet i gruppen, vilket utvecklas ytterligare i 

efterföljande delavsnitt.27  

Gruppsammansättningar av heterogen natur kan gynna medlemmarnas komplettering 

av varandras kunskaper och färdigheter vilket gör dem bättre rustade att lösa olika typer 

av uppgifter. Väl genomtänkta heterogena gruppsammansättningar kan även bidra till en 

positiv arbetsmiljö där medlemmarna genom strävan mot gemensamma mål får uppleva 

framgång, vilket i förlängningen kan medverka till att eleverna utvecklar en positiv 

självbild. Ett öppet och optimistiskt samarbete är en god grund för tillitsfull 

kommunikation vilket ”leder till möjligheter att utveckla positiva förväntningar på sig 

själv och sina medmänniskor”.28 

                                                
24 Sjödin, 1991. s. 19. 
25 Hammar Chiriac, Eva, ”Grupparbete för alla – mångfald i grupper” i Granström, Kjell, Hammar 
Chiriac, Eva och Hempel, Anders, Handbok för grupparbete: att skapa fungerande grupparbeten i 
undervisning, Studentlitteratur, Lund, 2005. s. 154f. 
26 Forslund Frykedal, 2008. s. 126f. 
27 Ibid. s. 79f. 
28 Stensaasen, Svein och Sletta, Olav, Grupprocesser: om inlärning och samarbete i grupper, 
Universitetsforl., Stockholm, 1997. s. 16. 
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3.1.3 Elevers  uppleve lser  av at t  arbeta i  grupp 

Hur gruppsammansättningen sker och hur detta upplevs ur ett elevperspektiv diskuterar 

Forslund Frykedal: När eleverna får välja grupper själva faller valet ofta på nära vänner 

då eleverna säger sig uppleva en trygghet och större tillit vid arbete med nära vänner.  

När läraren däremot delar in dem i grupper ”är syftet att skapa grupper som kan 

utvecklas till väl fungerande men ändock blandade grupper där inte alltid de nära 

vännerna finns. Det är en del av eleverna medvetna om även om de inte alltid tycker om 

det.”29 Enligt studien är eleverna väl medvetna om styrningen i deras grupper och vilka 

elever som har ambitionen att styra gruppens arbete, vilket skapar olika förutsättningar 

för uppgiftens utformning och arbetets gång.30 I undersökningen analyseras fördelar och 

nackdelar med homogent respektive heterogent indelade grupper och ett samband 

mellan elevernas egna ambitioner och föreställningar om att arbeta i grupp tydliggörs: 

elever med högre ämneskunskapsmässiga ambitioner upplever ofta grupparbeten som en 

börda då de tror att de själva kommer att behöva dra ett tyngre lass, medan elever med 

lägre ämneskunskapsambitioner kan uppleva det som behagligt och en grupp mellan 

dessa elever kan uppleva grupparbete som något som skapar osäkerhet då deras egna 

prestationer kommer att tydliggöras.31 

I studien tar Forslund Frykedal även fram en modell, ETG-modellen, ”som beskriver 

det interaktionsmönster och de upplevelser som uppstår när elever försöker hantera sin 

situation vid grupparbete”.32 Hon diskuterar då vilken betydelse ambitionsdifferensen har för 

grupparbetet och i det begreppet innefattas de olika sociala och ämneskunskapsmässiga 

ambitioner som deltagarna i en grupp besitter. Denna ambitionsdifferens skapar också ett 

beroende eleverna mellan då de måste kunna samarbeta för att slutföra den ålagda 

uppgiften och här inverkar faktorer såsom vilken grad av kontroll och engagemang 

eleverna innehar, vilka betygsambitioner de har samt att de olika, mer eller mindre starka, 

viljorna skall kunna samsas.33  Eleverna i studien lyfter även hur de försöker hantera 

situationen och ambitionsberoendet i gruppen utifrån sina egna ambitioner, men menar 

att ”de yttre förutsättningarna som uppgiften och hur gruppkompositionen skapas är 

lättare att påverka än gruppens inre delar som kamraternas handlingar och ambition.”34 

                                                
29 Forslund Frykedal, 2008. s. 80. 
30 Ibid. s. 80f. 
31 Ibid. s. 145. 
32 Ibid. s. 8. 
33 Ibid. s. 71ff. 
34 Ibid. s. 77.  
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3.1.4 Lärares uppleve lser  av grupparbeten som metod 

Som lärare och pedagog är det flera faktorer som inverkar på hur väl de tänkta resultaten 

med grupparbeten uppnås: gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och 

problemtyp samt hur väl strukturerat arbetsområdet är och hur väl eleverna har tränats i 

såväl individuella som samarbetsmässiga färdigheter.35 Ur pedagogisk synvinkel är det 

därför av stor vikt att inför ett grupparbetsområde fråga sig själv vad det är man vill 

uppnå med själva arbetsmetoden och vilka förväntade resultat man ställer på eleverna.36 

”Vilken är den önskade grupproduktiviteten? Vad vill jag som lärare uppnå med 

undervisningen i grupp?” Dessa frågor är viktiga att reflektera över och definiera innan 

ett grupparbete inleds, men likväl kan andra resultat medföras genom gruppinteraktionen 

och dessa bör också tas hänsyn till.37  

Hammar Chiriac och Forslund Frykedal menar att lärarna i deras studie främst 

använder sig av grupparbeten av fyra anledningar: lära eleverna att samarbeta, 

kommunicera, utbyta tankar och stimulera eleverna att tänka i nya banor, och poängterar 

även att metoden främst används för att utveckla elevernas samarbetsförmågor; ämnes-

kunskaper menar lärarna tillgodogörs på ett effektivare vis genom individuellt arbete.38  

Innan grupparbetet inleds och uppgiften utformas bör man som lärare även reflektera 

över om man vill att eleverna ska arbeta i en grupp eller som en grupp. Arbetar eleverna i en 

grupp betyder det att de ”befinner sig i en grupp men arbetar individuellt med 

uppgifterna”, men om de däremot arbetar som en grupp betyder det att de ”utnyttjar 

gruppens kompetens och arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål”. Genom den 

senare modellen kan eleverna på ett annat sätt hjälpa och stödja varandra i lärandet vilket 

även motiverar dem att såväl bidra med information till uppgiften som att själva be om 

hjälp av övriga gruppmedlemmar.39 

3.1.4.1 Lärarens olika roller i grupparbeten 

Produktivt ledarskap vid grupparbeten kräver att läraren har såväl tillräckligt djupa 

ämneskunskaper, för att kunna förmedla just kunskap, som pedagogiska färdigheter, för 

att kunna förmedla till eleverna förmåga att hantera de situationer som kan tänkas uppstå 

vid grupprocesser, samt en egen förmåga att organisera ett grupparbete.40  

Lärarens roll och ledarskap är betydande för grupparbetens utfall och de aspekter som 

framförallt lyfts är tydlighet gällande arbetets organisation, uppgiftens utformande, 

                                                
35 Sjödin, 1991. s. 11ff. 
36 Ibid. s. 25. 
37 Sjödin, 1991. s. 76. 
38 Hammar Chiriac, Eva, ”Att leda grupparbete” i Berg, Gunnar, Sundh, Frank och Wede, Christer (red.), 
Lärare som ledare: i och utanför klassrummet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012. s. 103.  
39 Ibid. s. 104.  
40 Ibid. s. 109ff. 
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arbetsgången i grupperna, redovisningens struktur samt vilka kriterier som ligger till 

grund för bedömningen.41 Lärarens roll är en av de främsta faktorerna till huruvida ett 

grupparbete lyckas eller ej: elever vill vara försäkrade om att deras lärare inte överger dem 

i deras arbete, utan istället visar intresse och förmår avläsa när grupperna behöver väg-

ledning och konsultation. Att leda grupparbeten innefattar flera aspekter av en lärares 

profession och däri förmågan att inta olika roller som exempelvis samtalspartner, igång-

sättare, bromsare, handledare et cetera.42  

Handledning av grupparbeten är som sagt en krävande utmaning, både fysiskt och 

psykiskt, för lärares ledarskap och ännu en aspekt härrör bedömning av genomförda 

grupparbeten. För att skapa förutsättningar för ett positivt grupparbete lyfts betydelsen 

av att eleven uppfattar läraren som en betydelsefull person som är engagerad och 

intresserad i elevens utveckling och även som en tillförlitlig bedömare.43 

3.1.4.2 Bedömning av grupparbeten 

En grundläggande förutsättning för att uppnå fungerande grupparbeten är tydliga 

instruktioner från läraren rörande vilka mål som skall uppnås genom arbetet och hur 

detta kommer att bedömas. Genom att bedöma eleverna såväl individuellt som gemen-

samt på arbetsuppgiften ökar motivationen bland eleverna att ta individuellt ansvar för 

arbetet och om intentionen är att de skall arbeta som en grupp måste även dessa kriterier 

tydliggöras i bedömningsgrunderna.44  

Ett vanligt tillvägagångssätt vid utvärdering och bedömning är en trestegsmodell som 

inleds med att eleverna själva får utvärdera sitt arbete och sin arbetsprocess, exempelvis 

vad som gick speciellt bra, om något gick mindre bra och hur man kan förbättra det, 

samt om alla gruppmedlemmar varit delaktiga i hela processen et cetera. Därefter kan 

resterande elever i klassen få ge feedback, vilket framförallt grundas på själva redovis-

ningen, och slutligen ger läraren sina omdömen. Bedömningen av genomförda grupp-

arbeten bör ske utifrån flera olika aspekter, då arbetsmetoden innefattar både en process 

och en produkt.45 Vanligt är att tala om summativ respektive formativ bedömning, där en 

summativ bedömning motsvarar en sammanfattning av elevens kunskap vid just det 

tillfället, medan en formativ bedömning har som avsikt att förbättra lärande och under-

visning: att utveckla elevens kunskaper och färdigheter. Summativa bedömningar kan 

dock användas i en formativ mening och begreppen förekommer därmed vanligen till-

                                                
41 Ibid. s. 114. 
42 Granström och Hammar Chiriac, 2012. s. 158ff; Långström, Sture och Viklund, Ulf, Praktisk 
lärarkunskap, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007. s. 209. 
43 Stensaasen och Sletta, 1997. s. 101. 
44 Forslund Frykedal, 2008. s. 144ff. 
45 Långström och Viklund, 2007. s. 207ff.  
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sammans då de är svåra att rent konkret särskilja i undervisning och vid bedömning.46 I 

formativ bedömning ingår det även att eleven tar ansvar för sin inlärning och genom 

strategier kan genomföra en självvärdering och därmed bedöma sitt eget lärande.47  

Det finns inga standardiserade lösningar eller svar på hur denna bedömning skall ske 

och det ideala vore om lärare har diskuterat detta i sina arbetslag och kommit fram till en 

gemensam syn på kunskap och hur den skall inhämtas. Omdömen bör ges till hela 

gruppen, där såväl process som slutprodukt vägs in, men det är också viktigt att ge de 

enskilda medlemmarna individuella kommentarer och konstruktiv kritik, samt uppmärk-

samma de ”ledande” eleverna i grupperna som tar mer ansvar och förklarar för de andra, 

då detta visar på en utvecklad form av kunskap och färdigheter hos eleverna som bör 

värdesättas.48  

Sammanfattningsvis är de inledande instruktionernas tydlighet av stor vikt för att 

klargöra för eleverna vad som kommer att ingå i bedömningen. Vidare bör bedömningen 

ske både på gruppnivå och individuellt samt gynna eleverna i deras fortsatta inlärning. 

Bedömning som är av negativ natur och fokuserar på fel och brister kan i värsta fall leda 

till att eleven tappar tron på sina egna kunskaper och färdigheter, medan positiv och 

målinriktad bedömning uppmuntrar eleverna och ökar deras motivation i studierna.49 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektiv jag har använt mig av i min studie, relaterat till och analyserat 

mina resultat utifrån, är det fenomenografiska perspektivet. Kortfattat beskrivet så härrör 

det hur individer uppfattar och upplever samma fenomen. Dessa upplevelser och upp-

fattningar grundar sig i en ”intern relation mellan den som erfar och det som erfars.”50 

Upplevelserna och uppfattningarna kan därmed te sig väldigt olika, men genom att 

använda sig av så homogena informanter som möjligt kan resultaten jämföras på ett mer 

tillförlitligt vis.51  

Fenomenografi är en empirisk metod där forskningsfältet består av erfarenheter och 

metoden syftar till att studera de sätt hur vi kan tolka och uppleva specifika situationer 

                                                
46 Pettersson, Astrid: “Bedömning av kunskap för lärande och undervisning” i Klapp Ekholm, Alli, 
Bedömning för lärande: - en grund för ökat kunnande, Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet, Stockholm, 
2010. s. 8f. 
47 Ibid. s. 14. 
48 Långström och Viklund, 2007. s. 207ff.  
49 Pettersson, 2010. s. 17. 
50 Marton och Booth, 2000. s.148. 
51 Khupe, Constance; Keane, Moyra och Cameron Ann, A phenomenographic analysis of high school 
students’ conceptions of ’respect’: implications for science teaching and learning. University of the 
Witswatersrand, Johannesburg, South Africa, 2012. s. 3. 
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eller fenomen. Marton menar att det som bör undersökas inte är faktumet att det finns 

olika sätt att tolka och uppleva samma fenomen på utan menar att det intressanta är hur 

vi upplever och tolkar fenomenen.52 Det fenomenografiska perspektivet är snarlikt det 

fenomenologiska, då de båda har erfarenheter som forskningsfält. Inom fenomenologin 

studerar forskaren sina egna erfarenheter genom reflektion, medan den fenomeno-

grafiska forskaren studerar ”andra människors erfaranden genom att reflektera över just 

dessa” och det är häri skillnaden ligger.53 Det teoretiska perspektiv jag har använt mig av 

i min studie är således det fenomenografiska.   

 

                                                
52 Marton, Ference, ”Phenomenography” in Husén, Torsten och Postlethwaite, T. Neville (red.), 
The international encyclopedia of education: research and studies, Pergamon, Oxford, 1994. s. 4427. 
53 Marton och Booth, 2000. s. 158. 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares resonemang kring grupparbeten som 

undervisningsmetod: vad de upplever vara bakomliggande skäl till olika grupp-

indelningar, deras resonemang kring bedömning av grupparbeten samt något om synen 

på deras egen inverkan, som lärare, på elevernas måluppfyllelse.   

4.1 Frågeställningar 

• Förekommer skilda uppfattningar om vad som är (det huvudsakliga) syftet 

med grupparbeten, och hur inverkar dessa uppfattningar på lärarnas val vid 

genomförandet av grupparbeten?  

• Vilka egenskaper hos eleverna upplever lärarna vara viktiga i deras val vid 

indelning av eleverna i grupper och hur resonerar de kring dessa val? 

• Vilka önskade slutresultat, såsom ämneskunskaper och sociala färdigheter, 

upplever lärarna att de värdesätter vid grupparbeten och hur resonerar de 

kring dessa förväntningar vid gruppindelning? 

• Hur resonerar lärarna kring bedömning och vilka kriterier anser de sig ta 

hänsyn till vid grupparbeten? 
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5 Metod 

Då mina frågeställningar är av en fenomenografisk natur, där jag ämnar undersöka vad 

lärare upplever vara syftet med undervisningsmetoden grupparbeten, hur de resonerar 

kring sina val vid gruppindelning av elever samt deras bedömning av arbetena och tankar 

kring sin egen roll, har jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. 

 

5.1 Metod för datainsamling 

Inom denna kvalitativa intervjumetod har jag valt att använda halvstrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att jag under intervjuerna har utgått från huvudteman med 

tillhörande underteman med syfte att belysa de olika frågeställningarna jag önskar att 

besvara. Informanterna har genom detta halvstrukturerade upplägg givits stort utrymme 

att påverka samtalet med egna reflektioner och tankegångar, vilket i enlighet med mitt 

fenomenografiska perspektiv är av stor vikt då det är lärarnas upplevelser och 

resonemang jag ämnar undersöka.54  

 

5.2 Urval och material 

De lärare som jag valde att intervjua för min studie är för närvarande yrkesverksamma på 

två kommunala gymnasieskolor i en större svensk stad, men har dessförinnan olika 

arbetslivserfarenheter och utbildningserfarenheter som grund. Samtliga informanter 

undervisar i svenska, engelska, svenska som andraspråk eller humanistiska ämnen, och 

deras klasser är framförallt hemmahörande på de teoretiska gymnasieprogrammen, såsom 

samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och tekniska programmen samt ekonomi-

programmet och IB-programmet. Klasser tillhörande VVS- och fastighetsprogrammet 

förekommer också i denna undersökning och flertalet av informanterna har tidigare även 

undervisat elever tillhörande yrkesförberedande program. Detta urval av informanter 

grundade jag i att mina egna ämnen är svenska och engelska, och därmed mest relevanta 

för mig att undersöka, men då grupparbeten är vanligt förekommande inom de 

humanistiska ämnena, valde jag att även inkludera lärare som undervisar i dessa kurser på 

gymnasial nivå bland mina informanter.  

                                                
54 Kvale, Steinar och Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur AB, 2009.  
   s. 42f. 
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Urvalet rörande vilken nivå informanterna undervisar på härleder dels till att det är 

den undervisningsnivån jag inriktar mig på i min egen utbildning, och dels att jag har fler 

kontakter på gymnasial nivå och därmed större möjlighet att finna informanter. 

Informanterna är nio till antal, varav tre är män och resterande sex är kvinnor, och detta 

antal grundar sig framförallt i hänsyn till den mängd tid jag har haft till mitt förfogande 

för denna undersökning. Mina intervjuer har försett mig med tillräcklig information för 

att besvara mina frågeställningar, men då detta är en mindre undersökning kan resultaten 

jag har erhållit och mönstren jag har iakttagit inte betraktas som genomgående generella 

resultat, utan snarare som en inblick i hur lärare på gymnasial nivå inom språk och 

humanistiska ämnen kan tänkas resonera kring dessa frågor.  

Informanternas tid som yrkesverksamma lärare sträcker sig från en termins 

erfarenhet, alltså nyutexaminerade lärare, till trettio år inom yrket. Deras kön var inte 

något medvetet urval från min sida, då det inte är en variabel jag undersöker, men det är 

en del av informationen om dem som kan vara av intresse vid fortsatta studier.  

 

5.3 Genomförande 

Intervjuerna följer en tematisk struktur där samtalen vanligtvis följer huvudtemana i den 

ordning jag har strukturerat dem, men då informanterna uppmuntrades att bidra med 

egna tankegångar och reflektioner ändrades strukturen stundvis under intervjuernas 

genomförande. Då detta skedde sökte jag att senare under intervjun återknyta till tidigare, 

ej besvarade, teman eller frågor. En aspekt av denna kvalitativa intervjumetod är 

fokusering, vilket innebär att intervjuerna är strukturerade utifrån bestämda teman där 

informanterna öppet får reflektera och resonera kring temana. Dessa teman skall likväl 

besvaras för att syftet med intervjuerna skall anses uppfyllt, vilket jag anser fullgjordes.55  

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer dokumenterades på två sätt under genomförandet: dels antecknade 

jag korta stödord och fraser på min medhavda intervjuguide för att bistå mina egna 

tankegångar under själva intervjun men även senare då resultaten skrevs ned, och dels 

spelades de fullskaliga intervjuerna in på min iphone. Därifrån förde jag sedan över dem 

till min dator för att försäkra mig om att inte förlora mitt material, varken genom stöld 

eller telefonhaveri (mer om detta i 4.5 Etiska aspekter).   

                                                
55 Kvale och Brinkmann, 2009. s. 46. 
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Resultaten från intervjuerna sammanställdes sedan tematiskt och analyserades genom 

metodverktyget och det teoretiska perspektivet fenomenografi (2.2), vilket innebär att jag i 

min analys har sökt att komma fram till hur lärarna själva upplever syftet med att 

använda undervisningsmetoden grupparbeten samt hur dessa önskade resultat inverkar 

på deras val vid gruppindelningar av eleverna och hur de resonerar vid bedömning. 

Resultaten har även analyserats och diskuterats utifrån vad tidigare forskning inom detta 

ämnesområde har visat och i diskussionsdelen framgår det hur denna studie är ett tillägg i 

det berörda forskningsområdet.  

 

5.5 Etiska aspekter  

I denna vetenskapliga studie har jag tagit hänsyn till de etiska aspekter som Vetenskaps-

rådet framhåller i sin kodex för intervjuer vid samhällsvetenskapliga studier. Mina 

informanter har upplysts om att denna studie tillhör min examensuppsats, vem huvud-

mannen är och att deras medverkan är frivillig, vilket uppfyller informationskravet och 

samtyckeskravet.56 Vidare är resultaten sammanställda på ett sådant vis att konfidentialitets-

kravet uppfylls, då man som läsare ej kan härleda eller identifiera informanterna då de 

enbart förekommer under slumpvis fingerade namn. 

Uppgifterna jag har rörande mina informanter stannar hos mig och enligt nyttjande-

kravet kommer de ej heller att utlånas, missbrukas eller användas för kommersiellt bruk. 

Intervjuerna spelades in på min iphone med syftet att underlätta för mig vid transkri-

beringen, men efter att ha överförts till min dator och senare till ett specifikt USB-minne, 

är de raderade från såväl iphone som dator. Detta har gjorts för att förhindra att obe-

höriga får tillgång till materialet vid en eventuell stöld av min telefon eller min dator.57 

 

5.6 Reflektion över metoden 

Intervju som forskningsmetod är en ofta ifrågasatt metod och kritiken härrör ofta validi-

teten, kvaliteten och tillförlitligheten då resultaten till stor del grundar sig i subjektiva 

intryck och tolkningar. Kritiken innefattar även att resultaten inte är generaliserbara då 

det är en alltför kvalitativ metod med få informanter som därmed inte kan ge några all-

mängiltiga resultat.58 Jag är medveten om denna kritik och hur jag som intervjuare troligt-

vis har stor inverkan på samtalets gång under intervjun: att personkemin mellan mig och 

                                                
56 Vetenskapsrådet, CODEX – Regler och riktlinjer för forskning, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 

2013-09-18. s. 7ff. 
57 Ibid. s. 12ff. 



 

 

 21 

mina informanter rimligen har betydelse för hur ”öppenhjärtligt” de besvarar frågorna 

och i vilken mån de bidrar med egna reflektioner och resonemang. Denna inverkan är jag 

fullt medveten om och liksom Kvale och Brinkmann framhåller så är min hantverks-

skicklighet vid analysen därmed av stor vikt: ”Här blir validering en fråga om forskarens 

förmåga att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten.”59 

                                                                                                                                      
58 Kvale och Brinkmann, 2009. s. 184. 
59 Ibid. s. 187. 
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6 Resultat och analys 

Inom fenomenografin används beskrivningskategorier för att ”beteckna och sammanföra 

kvalitativt skilda uppfattningar som en grupp individer har av samma fenomen”, och 

dessa beskrivningskategorier bildas genom analysen av resultaten. Genom att beskriva 

och presentera informanternas uppfattningar och resonemang i form av beskrivnings-

kategorier, koncentreras beskrivningarna till en kollektiv nivå. Deras enskilda subjektiva 

uppfattningar är alltså endast intressanta i relation till övriga informanters uppfattningar 

och dessa presenteras här i form av tre teman och efterföljande beskrivningskategorier: 60  

• Tema 1: Tankar kring och förväntningar på arbetsmetoden grupparbeten  

• Tema 2: Gruppindelningen och dess styrande variabler   

• Tema 3: Bedömning av grupparbeten och lärarens roll i elevernas måluppfyllelse 

 

6.1 Tankar kring och förväntningar på arbetsmetoden grupparbeten 

Variation är enligt informanterna i denna studie nyckeln till god undervisning och oavsett 

deras vidare resonemang rörande den specifika arbetsmetoden grupparbeten är de alla 

eniga kring vikten av att variera sin undervisning. Denna variation syftar dels till att 

stimulera elevernas studiemotivation genom att erbjuda dem olika arbetsformer, och dels 

till att försäkra sig om att samtliga elever erbjuds goda möjligheter till inlärning genom 

olika metoder: ”Enda lösningen är ju att man gör lite av allt” (Carl). Arbetsmetoden 

grupparbeten är ett led i denna variation och vanligt förekommande bland majoriteten av 

informanterna, även om två av de nio lärarna i denna studie dock inte längre använder 

denna metod i sin undervisning, vilket diskuteras närmre i 6.1.2.1. Syftet med lärarnas 

didaktiska val av denna arbetsmetod härrör såväl sociala färdigheter som befästande av 

ämneskunskaper, vilket presenteras i denna inledande beskrivningskategori. 

 

6.1.1 Socia la färdigheter  (K1) 

Ett av nyckelorden vid motiverande av denna arbetsmetod är som sagt variation, men 

även samarbete nämns ofta. Enligt ett flertal av informanterna är samarbete av stor 

betydelse i undervisningen då att träna eleverna i att arbeta med andra individer ingår i 

uppdraget som lärare samt då detta samarbete är en värdegrundsförankring som eleverna 

                                                
60 Uljens, Michael, Fenomenografi: forskning om uppfattningar, Studentlitteratur, Lund, 1989. s. 39ff. 
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behöver inför framtiden. ”Jag tror det är det viktigaste. […] Det är det de måste 

behärska” (Disa). Att kunna samarbeta med olika individer lyfts som otroligt viktigt och 

betydelsen av en god gruppdynamik för att nå ett tillfredsställande slutresultat är något 

ett flertal av informanterna är eniga om.  

För att kunna skapa en god gruppdynamik är flera faktorer betydande, såsom 

gruppsammansättning, uppgiftens utformande et cetera, vilket vidare framgår i denna 

resultat- och analysdel. Vidare lyfter en lärare även betydelsen av att eleverna får lära 

känna sig själva och komma till insikt med vilka roller de tar i arbeten med andra, för att 

kunna veta vad de kan bidra med i grupparbetet. 

Man har ett eget ansvar och det är viktigt att klura ut vad man är bra på. […] Och att alla 
kan bidra med något i en grupp, det är självklart, så är det bara, och att man ska göra det, 
det är också självklart. (Disa)  

Andra lärare menar även att man lär genom andra och att grupparbete är ett bra sätt att 

”få ihop gruppen” (Iris) och uppmuntra dem till att byta arbetskompisar ibland, men 

framförallt att de ska kunna lära av varandra.  

Kommunikationen inom basgrupperna är något Disa önskar att förbättra: att eleverna 

ska våga vara ärligare mot varandra rörande eventuella svårigheter i grupparbetena, ta 

hjälp av övriga grupper och ”köra mer med öppna kort”. En annan lärare upplever ofta 

klasserna mer ”anpassade och sociala” (Eva) och mer hänsynsfulla mot varandra efter att 

de har fått arbeta i olika grupper. Denna kommunikation eleverna och grupperna mellan 

är ett led i en vidare kommunikation och ett öppnare klassrumsklimat som ett flertal av 

informanterna hoppas uppnå.  

Utöver de nämnda förväntade sociala färdigheterna för kommunikation och öppenhet 

i klassrummet finns det även en progressiv förväntan på att eleverna genom grupp-

arbeten ska tillskansa sig kunskaper och färdigheter som de behöver inför de framtida 

universitetsstudierna, arbetslivet och det framtida livet, vilket är ett vidare led i det 

progressiva fostransuppdraget: ”Tanken är ju att det ska finnas ett progressivt tänk med 

det här” (Disa). Och en förhoppning är att eleverna ska kunna ta stöd av varandra och 

känna en trygghet i grupperna: ”De får känna lite ’Det är vi som kollektiv som ansvarar 

för det här’” (Hilda). Ytterligare komponenter i denna progressiva strävan att förbereda 

eleverna för framtida studier och arbetsliv är befästandet av ämneskunskaper. 

 

6.1.2 Ämneskunskaper (K2) 

”Eleverna ska kunna lära av varandra” säger Hilda och syftar på hur eleverna i grupp kan 

bidra med reflektioner och nya perspektiv på ämneskunskaperna, och de ämnes-
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kunskapsbaserade förväntningarna som studiens informanter uttrycker för denna 

arbetsmetod är många.  

Informanterna förväntar sig att eleverna skall fördjupa sina kunskaper inom det egna 

ämnesområdet, vilket skall redovisas genom deras presentationer, och även tillgodogöra 

sig kunskap genom de andra gruppernas redovisningar. Vidare förväntar de sig att 

eleverna skall kunna omvandla text till bild och tal, uppvisa dessa färdigheter i form av 

muntliga presentationer, värdera källor och öva källkritik och slutligen lära av varandra 

genom att arbeta tillsammans. Flertalet av informanterna anser de ämneskunskaps-

baserade resultaten vara av stor vikt vid grupparbeten och resonerar att eleverna får en 

möjlighet att tillgodogöra sig såväl ytlig som djuplodande kunskap, ”de får grotta ner sig i 

bara en grej” (Frida) och ”kunna känna sig mer som experter” (Eva), genom både de 

andra gruppernas redovisningar och sitt eget grupparbete. Andra resonemang som lyfts 

rörande de ämneskunskapsbaserade resultaten är att denna arbetsmetod erbjuder ett tids-

effektivt sätt att bedöma muntliga presentationer samt att man som lärare även kan se 

andra kvaliteter hos eleverna som inte framgår genom skriftliga prov. Några av 

informanterna lyfter som tidigare nämnts även att eleverna får möjlighet att konkret övas 

i källkritik och värderande av olika källor i dessa fördjupningsarbeten, vilket framstår som 

allt mer betydelsefullt i dagens omfångsrika informationssamhälle.  

Huruvida denna arbetsmetod verkligen uppfyller dessa förväntade resultat på ämnes-

kunskaper och färdigheter ställer dock flertalet av informanterna sig tveksamma till. 

6.1.2.1 Tvivel på kunskapsinlärning (K2.1) 

Huruvida dessa färdigheter och ämneskunskaper verkligen tillgodogörs är ett flertal av 

informanterna tveksamma till och till följd av bristande resultat och kvalitet på slut-

produkten, samt en känsla av ineffektivitet inom grupperna, använder två av dessa nio 

informanter sig inte längre av denna arbetsmetod och flera av de övriga informanterna 

uttrycker tvivel och osäkerhet rörande elevernas uppfyllande av kunskapskraven. 

En lärare som inte längre använder denna arbetsmetod upplevde att slutprodukterna 

av grupparbeten ofta höll en ganska låg kvalitet och en annan är tveksam till hur mycket 

de egentligen lär sig av varandras redovisningar då en del grupper lyckas mindre bra med 

sina presentationer. En tredje upplevde stor frånvaro i grupperna under lektionstid och 

ett flertal informanter säger sig ha upplevt att ett fåtal ambitiösa elever gör större delen 

av arbetet vilka andra elever drar nytta av. Det snäva tidsutrymmet lyfts av Gun som 

menar att hon på senare år har behövt fokusera mer på ämneskunskaper i sina klasser, 

”Det är så mycket man behöver lära dem så att man hinner inte med sånt som är mer 

bara allmänt trevligt”, och har därför övergått till andra metoder, såsom teater, ”bikupe-

samtal” och mer lärarstyrd undervisning där ämneskunskaperna enligt henne fram-

kommer tydligare än vad hon upplevde att de gjorde genom denna metod.  
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Svårigheterna att mäta vilka kunskaper och färdigheter eleverna tillgodogör sig genom 

grupparbeten, och hur lärarna bedömer insatser och arbete, redogörs för vidare i 6.3.1, 

men än en gång betonas vikten av variation i undervisningen genom detta uttalande:  

Man får kanske inte så skarpa resultat av ett grupparbete som man får från ett prov. Men 
du måste ju variera, det är det viktigaste. (Frida) 

 

6.1.3 Ett samspel  av ämneskunskaper och soc ia la färdigheter  (K3) 

De främsta förväntningarna på denna arbetsmetod är således att eleverna skall övas i att 

samarbeta med andra samt befästa sina ämneskunskaper genom varierande undervis-

ningsformer, men rörande vilka av dessa färdigheter och kunskaper som prioriteras ger 

informanterna varierande svar: vissa säger sig prioritera de sociala färdigheterna och 

gruppdynamiken medan andra säger sig prioritera ämneskunskaperna.  

Att känna trygghet i sig själv och veta vad man kan inför kommande universitets-

studier och yrkesliv menar Disa ingår i vårt uppdrag som lärare att träna eleverna i. 

Det finns ju inga sanningar, men så upplever jag det i alla fall och det känns rätt när jag 
jobbar så. Och jag får utgå från det. (Disa)  

Vidare lyfter Eva att grupparbeten bidrar till att eleverna lär sig genom att arbeta med 

andra människor och att det är en värdegrundsförankring som eleverna behöver lära sig. 

Bo framhåller dock att även om det sociala fostransuppdraget ingår även i gymnasiets 

läroplaner, så är tidsomfånget så snävt att det inte kan prioriteras före ämnes-

kunskaperna: betygskriterier och kunskapskrav härrör just ämneskunskaperna. Han 

menar således att fokus bör vara på ämneskunskaperna och av moraliska skäl prioriterar 

han dem därför utan tvekan framför de sociala färdigheterna. Enligt de informanter som 

anser sig prioritera ämneskunskaperna kommer de sociala färdigheterna dock på köpet då 

”det ena utesluter ju inte det andra” (Frida) men snarare är en bieffekt än det som 

primärt prioriteras. En av de lärare som inte längre använder sig av arbetsmetoden 

grupparbeten säger att även i andra gruppkonstellationer, exempelvis ”bikupesamtal”, är 

det ett samspel av både sociala färdigheter och ämneskunskaper som övas och fungerar 

således som ”en kunskapsspiral där de får lära känna varandra” (Alf) vilket vanligtvis 

resulterar i att klasserna efteråt upplevs både lugnare och mer fokuserade på ämnet. 

De olika resonemangen och motiveringarna avslutas emellertid oftast med sådana 

slutsatser att det ena inte kan utesluta det andra: ”Det är väl en balans av sociala färdig-

heter och befästande av ämneskunskaper. […] Inget ska väl väga tyngre än det andra” 

(Disa), vilket tyder på hur mångfacetterad undervisningen är och visar på komplexiteten i 

de uppdrag och styrdokument som styr undervisningen och lärares didaktiska val.  
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6.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är denna balans av sociala färdigheter, gruppdynamik och befästande 

och djuplodande av ämneskunskaper enligt informanterna ett led i det progressiva 

fostransuppdraget: ”Tanken är ju att det ska finnas ett progressivt tänk med det här” 

(Disa) och något eleverna behöver lära sig inför framtida universitetsstudier och arbets-

liv. Vidare framgår det tydligt i denna studie att anledningarna till att använda sig av 

arbetsmetoden grupparbeten är många, där informanterna värderar olika färdigheter olika 

högt, men återkommande resonemang är att det ska vara ”en balans mellan alltihop” 

(Eva), att eleverna ska kunna lära av varandra, både ämnesmässigt och presentations-

mässigt, samt kunna ta stöd av varandra och känna en social trygghet i grupperna.  

 

6.2 Gruppindelningen och dess styrande variabler  

Resonemangen kring hur indelningen av grupperna skall ske är av varierande slag mellan 

informanterna, men majoriteten av dem framhåller att eleverna vanligtvis inte får välja 

grupper själva och att när dessa grupper konstrueras är avsikten oftast att skapa heterogena 

grupper gällande såväl ambitionsnivå som kön och sociala relationer. Detta är dock vad 

majoriteten av informanterna uttrycker och genom denna studie lyfts även andra 

resonemang rörande indelning till grupper, däribland förekomsten av homogena grupper.  

 

6.2.1 Homogena gruppkonste l lat ioner (K1) 

Ett vanligt återkommande tema bland informanterna är hur man kan förhindra att de 

mer ambitiösa eleverna gör merparten av arbetet. Dessa diskussioner redogörs närmre i 

6.3.1, men en bidragande faktor kan vara just indelningen av grupper och några av 

informanterna menar att eleverna kan gynnas av homogena gruppindelningar, och 

resonerar kring de olika variablerna ambitionsnivå, kön och sociala relationer.   

Homogent skapade grupper utifrån ambitionsnivå är något en lärare säger sig föredra 

just för att förhindra att duktigare elever annars utnyttjas för att ”få fason på de svagare 

eleverna” (Gun) och en annan lärare säger att han låter eleverna själva skapa grupperna 

för att förhindra att dessa ambitiösa elever dras ner till en lägre nivå och poängterar att 

”det lidandet har jag inget intresse av att åsamka dem” (Bo). Dessa homogena grupp-

sammansättningar sker vanligen utifrån vilket ämne eleven är intresserad av, med syfte att 

skapa en djupare motivation hos eleven men som sagt även för att förhindra att 

ambitiösa elever blir tillbakahållna av svagare elever i gruppen. Dessa försök att förhindra 

att duktiga elever utnyttjas i grupperna kan dock resultera i att de olika gruppernas 
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slutliga arbeten visar på väldigt olika nivåer kunskapsmässigt, vilket bekräftas av en annan 

lärare som framhåller att i de bättre grupperna blir det emellertid väldigt bra resultat och 

presentationer, vilket de ambitiösa eleverna skall få möjlighet att uppnå utan att bli 

tillbakahållna. Detta tillvägagångssätt problematiseras av Carl då han först resonerar att i 

vissa klasser får eleverna inte välja sina grupper själva för att förhindra obalans mellan 

grupperna:  

Om de delar in sig själva då kommer duktiga elever söka ihop sig och svaga elever söka 
ihop sig och då kommer man få en enorm skillnad i grupparbeten. Men å andra sidan då 
kan man ju säga att, som det är nu, de duktiga eleverna drar ett stort lass […] de har lyft 
hela gruppen. (Carl) 

Vidare resonerar han sedan kring hur rollfördelningen egentligen är inom grupperna och 

hur rättvist det egentligen är att söka skapa heterogent balanserade grupper. 

Homogena grupper baserade på könstillhörighet framkommer också i lärarnas 

resonemang och härrör då vanligen om det är få flickor eller pojkar i en klass och de 

placeras i samma grupp, men vanligast är enligt informanterna att placera ut dessa få 

elever i olika grupper och skapa könsmässigt heterogena grupper istället. Däremot lyfts 

av Carl att det är helt beroende på syftet med gruppuppgiften: om syftet är att exempelvis 

diskutera genusfrågor skulle han skapa könsligt homogena grupper, ”Ibland kan det vara 

roligt att göra precis tvärtom: rena killgrupper och rena tjejgrupper”, men det är som sagt 

helt beroende på gruppuppgiftens syfte och karaktär. 

Huruvida nära vänner kan arbeta i samma grupp resonerar informanterna också kring: 

i vissa klasser kan en splittring av kompisar vara nödvändig för att uppnå bättre arbets-

klimat, men i andra klasser där nära vänner även arbetar mycket bra tillsammans ser 

några av informanterna ingen anledning till att splittra dessa elever. Detta resonemang 

tydliggörs av Hilda som gärna skapar grupper där eleverna får en relativt nära vän med 

sig i gruppen och menar att det både ökar deras ambitionsnivå och känsla av trygghet. 

Sammanfattningsvis tyder informanternas resonemang på att även om homogent 

sammansatta grupper är mindre förekommande så kan det för ett flertal av eleverna 

finnas fördelar även med denna typ av gruppindelning, men då med hänsyn till hur 

uppgiften är utformad och vad syftet med de slutliga presentationerna är.   

 

6.2.2 Heterogena gruppkonste l lat ioner (K2) 

För att skapa välbalanserade klassrumsklimat där eleverna kan lära av och stötta varandra 

föredrar majoriteten av informanterna att skapa heterogena grupper utifrån samtliga 

variabler: ambitionsnivå, kön och sociala relationer.  

Vid genomtänkta gruppkonstellationer med syfte att skapa heterogena grupper är ett 

vanligt förekommande tillvägagångssätt att placera ut de mest ambitiösa eller drivna 
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eleverna i grupper och sedan fylla på med andra elever. Detta ”utfyllande” av andra 

elever grundas antingen i ytterligare en elev som presterar rätt så bra, en som är ok och 

en svag elev, eller utifrån klasslistan och då ta hänsyn till vilka som kan fungera bra 

tillsammans, eller genom att välja ut en vän till den ambitiöse eleven och sedan fylla på 

med mindre ambitiösa elever. Tanken med denna typ av indelning är enligt dessa lärare 

att skapa balanserade grupper som genom sina ”mer drivna” elever kan arbeta själv-

gående: ”Det måste finnas en motor i gruppen. Vi lärare kan ju inte vara det” (Disa), 

samt för att gynna kvaliteten på de avslutande presentationerna där eleverna är tänkta att 

lära av varandras. Flera lärare framhåller även att denna tanke likaså genomsyrar kortare 

gruppdiskussioner: det bör alltid finnas en elev i varje grupp som kan fungera som 

samtalsledare så att gruppsamtalet fungerar och förs framåt.  

I de heterogena grupperna anses även kön vara en betydande variabel och då med 

syfte att skapa just heterogena grupper. Beroende på vilket program klasserna tillhör 

varierar fördelningen mellan kön i klasserna och därmed även lärarnas resonemang kring 

hur det inverkar på gruppindelningen. Majoriteten av lärarna resonerar dock vanligen att 

om det är få killar eller tjejer i klassen placeras dessa ut i spridda grupper för att samtliga 

grupper även skall vara balanserade könsligt, medan några lärare låter detta fåtal elever 

vara i en och samma grupp, se 6.2.1.   

Vidare framgår det i intervjuerna att gruppdynamiken är av stor betydelse för fung-

erande grupparbeten och ett flertal av informanterna menar att gruppindelningen har ett 

socialt syfte att få eleverna att lära känna varandra och kunna samarbeta med alla. 

Möjligheterna till att lära känna nya klasskamrater och att lära sig samarbeta med olika 

individer framhålls ofta, vilket styrker resonemangen att det skall vara en social balans i 

grupperna. Frida lyfter att i vissa klasser är det tydliga sociala grupperingar och där söker 

hon splittra dessa sociala grupper och fylla ut grupperna med elever hon tror kan 

samarbeta bra. I andra klasser har nära vänner visat sig arbeta mycket bra tillsammans 

och enligt några av informanterna kan de då med fördel ingå i samma grupper, se 6.2.1, 

men om de däremot inte arbetar bra tillsammans ser lärarna oftast till att dela på dem: 

”Det är ett ansvar hos mig som lärare, att om de håller tillbaka varandra är det mitt 

ansvar att dela på dem” (Disa). Samtidigt lyfter Carl att det ibland sker ”låsningar” mellan 

olika elever och framhåller att han inte tror på dogmen Alla ska kunna samarbeta med alla, 

utan menar att de överordnande målen i skolan är inlärning, utveckling och kunskap, och 

om dessa uppnås bättre genom att vissa elever inte arbetar med varandra så är det 

alternativet att föredra. Tillsammans med ett flertal av informanterna poängterar han att 

det viktigaste är att eleverna tar med sig positiva erfarenheter av att samarbeta med andra.  

De ska få möjlighet att utveckla sina samarbetstalanger, men då är det viktigt att man 
inte försätter dem i situationer där det är omöjligt. (Carl) 
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En lärare lyfter även att vissa elever verkligen inte vill arbeta i grupp: ”Kräver sådana 

individer att få jobba själva så måste de få göra det nån gång […] då kan man inte tvinga 

dem att vara med i grupparbeten” (Eva) men då föreslår hon ofta de eleverna att göra en 

viss del själva och sedan presentera det tillsammans med sin grupp.  

Sammanfattningsvis resonerar majoriteten av informanterna att balanserade grupper 

är något de vill uppnå i klassrummet, och dessa balanserade grupper konstrueras vanligen 

heterogent utifrån såväl ambitionsnivå som kön och sociala relationer. Andra argument 

för att konstruera heterogena grupper är att de ska kunna stötta varandra i arbetet och 

inlärningen, finna stöd i den kollektiva gruppen samt kunna lära av de andra grupperna. 

 

6.2.3 När läraren inte  s tyr  gruppindelningen (K3) 

Inom undervisningen förekommer det även tillfällen när läraren inte skapar genomtänkt 

konstruerade grupper, utan det är då istället eleverna själva eller ”slumpen” som avgör. 

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är att eleverna får välja vilket ämne de är 

intresserade av att fördjupa sig i och därigenom skapas grupperna. Denna metod er-

bjuder eleverna möjlighet att dels fördjupa sina kunskaper i ett ämne de verkligen är 

intresserade av, vilket enligt Gun vore det ideala, men även en chans att välja samma 

ämne som sina vänner och därmed få arbeta med dem. Ambitiösa och drivna elever är, 

enligt några av informanterna, vanligtvis också privat vänner och därmed blir dessa 

grupper ofta konstruerade därefter.  

Ytterligare ett vanligt förekommande tillvägagångssätt är att dela in grupper genom att 

räkna in eleverna i klassrummet eller helt enkelt dela in dem gruppvis utifrån hur de sitter 

placerade i klassrummet. Detta tillvägagångssätt används vanligen i väl fungerade klasser 

där läraren känner sig trygg med att eleverna klarar av att uppfylla uppgiften oavsett vilka 

gruppkonstellationer de ingår i, eller om det är ett kortare grupprojekt och inte kräver så 

genomarbetade grupper: ”Det måste gå ganska fort, jag har inte tid att vänta” (Alf). 

Vidare framhåller flera av lärarna att eleverna ska lära sig att det är läraren som be-

stämmer, att oavsett om responsen från eleverna stundvis må vara negativ mot att delas 

in i grupper så är det något de skall skolas in i: 

Jag känner att det är då man ska vara ledare. Det ska de inte ifrågasätta. […] Man måste 
hävda att man är ledare i klassrummet. Omgående. (Eva) 

Emellertid pratar samma lärare även om hur viktigt det är att gruppdynamiken fungerar 

och att gruppvisa placeringar i klassrummet omstruktureras om det inte fungerar så att 

”ingen hamnar i en konstig sits”, vilket tyder på vikten av att läraren har en god insikt i 

klasserna hen undervisar: ”Man får vara lite detektiv och lägga ihop två och två” (Disa). 
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Sammanfattningsvis används dessa metoder om syftet är att öka elevernas 

studiemotivation, om det är ett kortare arbetsområde eller om läraren känner sig trygg 

med att eleverna kan genomföra uppgiften oavsett gruppkonstellationer.  

 

6.2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis resonerar informanterna i denna studie olika kring fördelarna med 

homogena respektive heterogena gruppindelningar, men vanligen efterföljs dessa olika 

resonemang rörande gruppdynamikens betydelse av tankegångar såsom Evas: ”Det är ju 

inte bara ämnesmässigt, det är ju liksom personligt och hur dynamiken i klassrummet 

fungerar” och att det viktigaste är att grupperna faktiskt fungerar.  

Vad är egentligen syftet med grupparbete? Vad är det man vill uppnå? (Carl)  

Dessa olika resonemang rörande gruppindelning: vilka variabler som är av betydelse och 

huruvida grupperna bör vara homogena eller heterogena återkommer till denna samma 

huvudfråga och avgör därmed även vilka variabler som är styrande vid gruppindelningar.  

 

6.3 Bedömning av grupparbeten och lärarens roll i elevernas måluppfyllelse 

En av de vanligaste invändningarna mot att använda sig av arbetsmetoden grupparbeten 

är just svårigheterna med att genomföra en rättvis bedömning av arbetet. Hur kan man 

säkerställa vilka elever som har bidragit med vad och kan man verkligen sätta ett rättvist 

gruppbetyg? Informanterna i denna studie diskuterar huruvida bedömning skall ges 

gruppvis eller individuellt samt vilken betydelse lärarens roll har för uppfyllande av målen 

i grupparbetena, vilket återknyter till syftet med uppgiften och därmed betygskriterierna. 

 

6.3.1 Att bedöma grupparbeten rät tv is t  (K1) 

Huruvida bedömningen, och därmed betygsättningen, av grupparbeten skall ges på 

gruppnivå eller individnivå är de intervjuade lärarna överens om: de ger både ett grupp-

omdöme och individuella omdömen eller betyg. Däremot går det att utläsa variationer i 

deras resonemang kring vad som ingår i dessa omdömen och huruvida bedömningen är 

av summativ eller formativ natur.  
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6.3.1.1 En grupp utgörs av individer (K1.1) 

Ett grupparbete genomförs av en grupp, men en grupp består av individer och liksom 

diskuterades i 6.2.1 så är ett vanligt förekommande problem att eleverna bidrar olika 

mycket i arbetet, vilket ytterligare förtydligar att en grupp består av individer. Lärarna i 

denna studie är eniga om att det mest rättvisa sättet att bedöma dessa arbeten således är 

genom både gruppomdömen och individuella omdömen. 

Rättvisa gruppomdömen anser Gun vara omöjligt att sätta och hon övergick därför till 

att även sätta individuella betyg på grupparbetena, vilket hon upplevde gjorde eleverna 

nöjda: ”Man måste tänka på att det ska vara rättvist. Var och en ska få visa vad den kan 

och få cred för det”. Även Frida diskuterar denna rättvisa i bedömningen och bemöter 

att elever ofta upplever att det är ett fåtal elevers ”förtjänst” att gruppen får ett högre 

betyg genom att påpeka att man som lärare tydligt ser vid redovisningarna vem som har 

ansträngt sig och vem som har bidragit desto mindre. 

I många klasser tycker de ju att ’det är alltid nån stackare som får göra allt arbete’ och det 
vet man ju själv när man gjorde grupparbeten i skolan att det är ju en stackare som sitter 
och gör hela jobbet, eller i alla fall det mesta av det, men de måste ju fatta att vi ser det. 
Alltså det framgår med all tydlig klarhet. (Frida)  

De individuella omdömena baseras alltså vanligen på elevens arbetsinsats, muntliga 

prestationer vid redovisningen samt uppfyllande av de kunskapskrav som uppgiften 

grundas i. Gruppomdömena däremot är mer svårdefinierade då ett flertal av lärarna 

menar att dessa gruppomdömen även inkluderar processen och hur väl grupperna har 

samarbetat: en del av informanterna menar att processen vägs in genom informationen 

de får genom såväl elevernas loggböcker som de utvärderingar som genomförs efter 

avslutade arbetsområden, andra menar att samarbetet tydliggörs i presentationen: ”De 

som har samarbetat väl gör ofta en bättre presentation” (Carl). Vidare menar Iris att ett 

av kraven för denna arbetsmetod är att gruppmedlemmarna ska kunna inkludera alla i 

gruppen så att samtligas redovisningar lyfts medan Hilda menar att elevernas samarbete 

inte ingår i kunskapskraven för kursen och därmed bedömer hon det inte heller.  

Utformandet av bedömningen styrs enligt Disa av hur uppgiften är utformad och hon 

menar att beroende på slutprodukten så är det ”högst individuellt vad det är man tittar 

på”. Hon framhåller även att ibland är uppgiften själva processen och att ”ett grupp-

arbete är ju som sagt en process och i alla kunskapskrav står det att man ska titta på hur 

processen är upplagd”, vilket diskuteras vidare i 6.3.1.2, och understryker att processen 

bedöms gruppvis medan produkten oftast bedöms individuellt. Slutligen poängterar Bo 

att man vid bedömning enbart kan titta på elevernas ämneskunskaper och muntliga 

prestationer då det är det som ligger till grund för elevernas betyg, inte huruvida de sam-

arbetat eller ej.  
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Sammanfattningsvis är informanterna eniga om att grupparbeten skall bedömas både 

gruppvis och individuellt, men huruvida samarbete och arbetsprocess skall inkluderas i 

gruppomdömet resonerar de olika kring. Huruvida processen ens skall bedömas, eller om 

enbart slutprodukten skall vara betygsgrundande, diskuteras vidare i följande avsnitt.  

6.3.1.2 Bedömning av summativ eller formativ natur (K1.2) 

”Det är ett sånt arbetssätt där man måste gå tillbaka” (Disa) och ”Det viktiga tycker jag 

med alla offentliga föredrag är att de får bra feedback. De ska känna att när jag ställer mig 

där och talar så känns det bra” (Eva). Återkoppling är något majoriteten av infor-

manterna i denna studie lyfter som centralt vid både grupparbeten och muntliga present-

ationer. Återkoppling och positiv feedback är ett återkommande inslag i resonemangen 

kring hur grupparbetena skall bedömas, men huruvida dessa bedömningar är av formativ 

eller summativ natur resonerar lärarna olika.  

En del av informanterna grundar omdömena enbart på de slutliga presentationerna 

och hur väl eleverna har uppfyllt de kriterier som krävdes enligt uppgiften och anser det 

därför vara en summativ bedömning. Andra lärare anser att just grupparbeten är av 

enbart formativ natur då ”det är ett sånt arbetssätt där man måste gå tillbaka” (Disa). 

Även Eva menar att eftersom det bygger på den positiva feedback som eleverna mottar 

efter ett grupparbetsområde anser hon att det är en formativ bedömning som gäller vid 

denna arbetsmetod.  

Majoriteten av informanterna anser däremot bedömningen vara av både summativ och 

formativ natur men resonerar olika kring upplägget: En del av dem anser att feedbacken 

och återkopplingen på såväl arbetsprocess som presentation är formativ fram till dess att 

ett slutbetyg på arbetsområdet eller kursen är satt, då bedömningen övergår till att vara 

summativ. Andra anser att uppgiften och presentationen bedöms summativt, då den 

alstrar ett slutgiltigt betyg, men sedan övergår till bedömning av formativ natur då 

eleverna genom feedbacken ska lära sig att utvecklas inför såväl nästa grupparbetsområde 

som inför framtiden. Detta diskuteras vidare av Gun som menar att om man som lärare 

fokuserar på progressionen och ger kontinuerlig återkoppling så är den formativ, men i 

de flesta kurser blir den ofta summativ då man koncentrerar sig på presentationerna. 

Hon menar vidare att elevens intresse för anledningen till betyget till viss del bidrar till 

om det blir en formativ bedömning eller ej och poängterar att ”betyg är en stark 

drivkraft”, vilket ytterligare motiverar ambitiösa elever att engagera sig i grupparbeten 

och därmed uppnå bättre progression och resultat genom denna arbetsmetod.  

Sammanfattningsvis resonerar informanterna olika kring huruvida dessa bedömningar 

kan anses vara av summativ eller formativ natur, emedan majoriteten emellertid anser sig 

använda både summativ och formativ bedömning när de betygsätter grupparbeten.   
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6.3.2 Lärarens ro l l  i  e l evernas måluppfy l l e l se  av grupparbeten (K2) 

Elevernas uppgift är att uppfylla målen för det aktuella grupparbetsområdet, samma mål 

som ligger till grund för bedömningen, och enligt flertalet av informanterna återkommer 

dessa mål alltid till samma grundfråga: Vad är egentligen syftet? ”Vad är det vi vill lära dem?” 

(Disa). Och vidare: vilken roll spelar lärarna själva i elevernas måluppfyllelse? 

6.3.2.1 Läraren som arbetsledare (K2.1) 

Arbetsområden innefattande grupparbeten inleds enligt samtliga informanter genom en 

tydlig och klar genomgång av uppgiften och enligt flertalet av dem vanligtvis även av en 

genomgång rörande lämpliga sökvägar, tillvägagångssätt, arbetsfördelning, grupprum där 

de kan arbeta, syfte med uppgiften, rollfördelning samt betygskriterier.  

Att förklara spelreglerna för eleverna anser Frida vara av stor vikt då hon även 

understryker för eleverna att ”arbete resulterar i betyg, utan arbete inget betyg” samt att 

man inte ska göra arbetet åt någon annan. Eva poängterar att rollfördelningen är otroligt 

viktig vid introducerande av grupparbeten: ”Alla får roller annars blir det ganska platt. 

[…] Du ska svara på det och du ska svara på det”, medan Hilda snarare ger eleverna 

förslag på hur de kan fördela arbetet sinsemellan. Även Disa värderar rollfördelningen 

högt: hon inleder ofta grupparbeten med att låta eleverna reflektera över vilka roller de 

fyller i arbete tillsammans med andra och menar att det är värt den tid det tar, då hennes 

erfarenheter säger henne att arbetet blir bättre om de har fått ordentligt med tid att 

förbereda och introducera arbetet: ”Det är viktigt och det får ta tid” (Disa).  

Majoriteten av informanterna understryker att instruktionerna måste vara fullständigt 

tydliga för att undgå missförstånd och frågetecken längre fram i arbetet och Eva 

poängterar att dessa instruktioner och tydliga ramar även är till för läraren:  

Det är ju ett grupparbete för läraren och för eleverna också. Att komma överens om 
vilka former och hur man ska göra. (Eva)  

I dessa tydliga instruktioner ingår, som tidigare nämnts, även betygskriterierna och Disa 

lyfter att dessa bedömningsfrågor borde diskuteras, och i förlängningen även beslutas, 

kollegialt för att ytterligare tydliggöra för eleverna vilka kunskapskrav de förväntas uppnå 

och sedermera även uppnår.  

6.3.2.2 Läraren som guide och stöd (K2.2) 

Läraren är den som utformar uppgifterna, och vanligen även grupperna, och även intro-

ducerar arbetsområdet och uppgiften. Men läraren fungerar även som guide, stöd och 

”bollplank” under arbetets gång:  

Läraren är ju sjukt viktig också i grupparbeten. Alltså, vad läraren går in och hur den 
stödjer. Jag menar som de grupparbeten vi hade (när Carl själv gick i skolan) ’Här är 
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ämnet, bye bye’. Jag tror det hade varit roligare om man hade en mer aktiv lärare som 
liksom gått in och stött och hjälpt och letat källor och sådär. (Carl)  

Även Disa resonerar kring denna stödjande och guidande lärarroll och menar att synen 

på kunskap och lärare har ändrats de senaste åren: sedan datorernas intåg i skolan har 

undervisningen blivit mer praktiskt inriktad, genomgångarna kortare och fokus riktas mer 

mot informationssökning och källkritik: ”Vi har ju givit dem datorerna. Då får vi hjälpa 

dem att använda dem” (Disa). Huruvida läraren stöttar och guidar tillräckligt mycket eller 

på rätt vis har uppmärksammats av Iris som lyfter in det som en specifik fråga i sina 

utvärderingar vid avslutade grupparbetsområden. 

Kommunikationen lyfts även som en viktig faktor för att motivera eleverna att uppnå 

målen för uppgiften och enligt Disa är det både kommunikationen eleverna mellan samt 

mellan eleverna och läraren. Genom att återkoppla ofta, och gärna skriftligt, menar hon 

att syftet tydliggörs och att man som lärare lättare kan följa dem i arbetsprocessen: ”Att 

göra dem aktiva genom att vara aktiv själv”. Den positiva feedbacken är enligt Eva det 

viktigaste, vilket vidareutvecklas av Disa som menar att fördelen med att avsluta grupp-

arbeten med reflekterande frågor till eleverna är att det gynnar dem i deras fortsatta 

utveckling, både gällande studieteknik och självkännedom. 

Detta fokus på elevernas personliga utveckling: att förbereda dem att både samarbeta 

med andra människor och att förstå betydelsen av vad de kan bidra med och utveckla 

hos sig själva, grundar sig, enligt ett flertal av informanterna, i en strävan att förbereda 

eleverna för framtida universitetsstudier och arbetsliv, men även för livet i stort. 

Huruvida dessa sociala färdigheter åligger lärare på gymnasial nivå att öva är Bo tveksam 

till då tidsomfånget är så snävt och befästande av ämneskunskaper istället bör prioriteras 

(se 6.1.3). Disa menar däremot att det enligt henne ingår i hennes lärarroll att låta 

eleverna arbeta med sina egna roller och självkänsla då det har skett en förskjutning av 

var vi befinner oss som lärare.  

Det finns ju inga sanningar, men så upplever jag det i alla fall och det känns rätt när jag 
jobbar så. Och jag får utgå från det. (Disa) 

Sammanfattningsvis menar informanterna i denna studie att tydliga instruktioner och 

tydliga ramar är av stor betydelse för huruvida eleverna lyckas uppfylla kriterierna och 

fullfölja uppgiften eller ej. Lärarna diskuterar även deras roll för att gynna eleverna i deras 

arbeten: hur de som arbetsledare, guider och stöd kan bidra till att understödja elevernas 

uppfyllande av de för grupparbetet uppsatta målen. 
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6.3.5 Sammanfattning 

Lärarna i denna studie menar att omdömen skall ges såväl gruppvis som individuellt, men 

sammanfattningsvis tyder resultaten på att de resonerar olika både kring huruvida sam-

arbete och arbetsprocess bör inkluderas i dessa betyg och huruvida de anser bedöm-

ningarna vara av summativ eller formativ natur. Slutligen diskuterar lärarna sin egen roll i 

elevernas måluppfyllelse av gruppuppgiften och menar att tydliga instruktioner och ramar 

är av stor vikt, liksom att guida och stödja eleverna i deras arbetsprocess.  
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7 Diskussion  

Grupparbeten, denna specifika arbetsmetod som trots att den enligt läroplanerna för 

gymnasieskolan inte måste ingå i dagens undervisning emellertid fortfarande är ett 

nästintill stående inslag; vad upplever lärarna egentligen vara syftet med den? Hur 

konstrueras grupperna som ska genomföra arbetet och hur resonerar lärarna kring dessa 

indelningar? Hur bedöms elevernas arbete och vilken roll spelar läraren i elevernas 

uppfyllande av målen och slutförande av uppgiften?  

 

7.1 Syfte med arbetsmetoden grupparbeten 

Resultaten i denna studie visar på en variation av resonemang kring varför denna 

arbetsmetod används: vad syftet med den är och vilka förväntningar de undervisande 

lärare som utgör denna studies informanter egentligen har på den. Dessa informanter är 

emellertid eniga om vikten av variation i undervisningen och denna variation lyfts även i 

Lgy11 där det framgår att undervisningen skall vara allsidig till sin natur för att i största 

möjliga mån tillgodose varje elevs behov och förutsättningar.61  

Vidare lyfter informanterna i denna studie att grupparbeten är en samarbetsövning 

vilket skall träna eleverna inför framtiden, både gällande förmågan att arbeta tillsammans 

med andra samt betydelsen av att få utveckla sin självkännedom och därmed kunna 

”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”, vilket även gynnar det 

demokratiska tänkandet.62 Detta samarbete syftar även till att låta eleverna lära känna 

varandra och lära av varandra, men enligt somliga av informanterna kan dessa sociala 

färdigheter inte prioriteras före de kunskapsbaserade då tidsomfånget för kurserna är så 

snävt och målet med kurserna trots allt är att eleverna skall uppnå kunskapskraven.  

Förväntningarna på de kunskapsbaserade resultaten är många: lärarna förväntar sig att 

eleverna skall få såväl djuplodande som ytliga kunskaper rörande ämnesområdet, få öva 

sig i att omvandla text till tal och bild och presentera dessa resultat muntligt, samt att 

eleverna skall övas i källkritik. Huruvida dessa kunskapsmål verkligen uppfylls ställer sig 

dock ett flertal av informanterna tveksamma till och två av informanterna har till följd av 

låg kvalitet på slutredovisningarna och en känsla av ineffektivitet i grupperna övergått till 

andra arbetsmetoder istället. Dessa tvivel uttrycks även av informanter i tidigare studier, 

men motstrids av forskning som visar att grupparbeten leder till bäst resultat både 

gällande social fostran och befästande av kunskaper, där nyckeln till dessa goda resultat 

                                                
61 Skolverket, 2011. s. 6.  
62 Skolverket, 2011. s. 5; Bergqvist, 1990. s. 7f; Stensaasen och Sletta, 1997. s. 16. 
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anses vara genomtänkta gruppsammansättningar, uppgifternas utformande och instruk-

tioner, återkoppling, bedömningskriterier samt lärarens roll.63  

Arbetsmetoden grupparbeten syftar således till att utveckla både elevernas ämnes-

kunskaper och sociala färdigheter, och resultaten visar att informanterna i denna studie 

värderar dessa färdigheter olika högt, men majoriteten av dem är eniga om att det ena 

inte kan utesluta det andra då det är ”en balans mellan alltihop” (Eva). En av de lärare 

som ej längre använder grupparbeten i sin undervisning menar att även andra 

gruppuppgifter fungerar som ”en kunskapsspiral där de får lära känna varandra” (Alf) 

och således fungerar som ett samspel av ämneskunskaper och sociala färdigheter. 

Flertalet av dem lyfter även det fostransuppdrag som åligger lärare och menar att det 

finns en progressiv strävan att öva eleverna inför framtida studier och yrkesliv och att de 

färdigheter som övas genom grupparbeten därmed är av stor vikt.64 

Informanterna i denna studie resonerar således olika rörande sina upplevelser av 

varför de använder denna arbetsmetod, och kommer genom sina resonemang tillbaka till 

samma grundfråga: ”Vad är syftet med grupparbetet? Vad är det man vill uppnå?” (Carl) 

vilket tyder på den variation och bredd av färdigheter som kan övas genom denna metod, 

beroende på vad läraren anser vara syftet med uppgiften.65 

 

7.2 Motiveringar vid gruppindelning 

Denna studies informanter menar att syftet med grupparbetet är avgörande även vid 

gruppindelningen, då gruppkonstellationerna till stor del speglar såväl klassrumsklimat 

som vilka kriterier och mål eleverna förväntas uppfylla genom grupparbetet. Resone-

mangen kring vilka variabler som styr indelningen av eleverna till grupper återkommer 

ofta till vilka färdigheter läraren prioriterar: ämneskunskapsbaserade eller sociala, men 

även vilka färdigheter som motsvarar uppgiftens mål och syfte.66  

Somliga informanter föredrar homogena grupper där elever med samma ambitionsnivå 

förs samman, vilket underlättar den ambitionsdifferens som eleverna skapar sinsemellan 

för att kunna samarbeta.67 Denna homogena konstruktion syftar även till att söka före-

bygga att ett fåtal ambitiösa elever gör merparten av arbetet, utan istället får möjligheter 

att producera väl genomförda grupparbeten och redovisningar som motsvarar det arbete 

de själva har lagt ned. Informanterna i studien resonerar dock olika kring denna typ av 

konstruktion då det även kan resultera i redovisningar och slutprodukter tillhörande 

                                                
63 Granström och Hammar Chiriac, 2012. s. 153f; Stensaasen och Sletta, 1997. s. 16. 
64 Bergqvist, 1990. s. 7f; Skolverket, 2011. s. 5. 
65 Sjödin, 1991. s. 25+76. 
66 Ibid. s. 76. 
67 Forslund Frykedal, 2008. s. 71ff. 
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väldigt olika nivåer, vilket kan missgynna eleverna när syftet är att de skall lära av 

varandras redovisningar. Majoriteten av informanterna i denna studie menar att de därför 

föredrar heterogent ambitiösa grupper för att uppnå en balans både inom grupperna och 

gällande redovisningarna som övriga elever kan dra nytta och lärdom av. Denna 

heterogena balans stöds av flera studier som visar att ett större antal elever tillfredsställs 

genom heterogena grupper än homogena och därmed uppnås bättre resultat.68 

Även grupper som är könsligt homogena förekommer då ett fåtal elever tillhörande 

samma kön i en klass ibland kan placeras i samma grupp. Även i andra klasser före-

kommer könsligt homogena grupper beroende på vad syftet med uppgiften är. Vanligast 

är dock att ett fåtal elever tillhörande samma kön placeras ut så att samtliga grupper blir 

heterogena även könsligt.  

Vidare förekommer även grupper bestående av nära vänner, vilket enligt några av 

informanterna förhindrar spänningar och kan bidra till en större tillit inom grupperna.69 

Men även här föredrar majoriteten av informanterna att skapa grupper med nya sociala 

konstruktioner, då ett syfte med gruppindelning vanligtvis är att eleverna ska lära känna 

nya klasskamrater och lära sig att samarbeta med olika individer. Vid de tillfällen som 

eleverna själva skapar sina grupper, exempelvis genom val av ämne, konstrueras ofta 

grupper innehållande nära vänner då eleverna själva verkar föredra det.70 

Majoriteten av informanterna i denna studie lyfter att de föredrar heterogena grupper 

där samtliga variabler: ambitionsnivå, kön och sociala relationer, vägs in för att uppnå 

balanserade grupper och därmed även balanserade redovisningar som övriga elever kan 

lära av. Likväl förekommer det homogent konstruerade grupper, enligt resonemang som 

återknyts till syftet med grupparbetet och vilka mål man som lärare vill att eleverna skall 

uppnå.  

Det viktiga är den medvetna tanken. Att det är genomtänkt. Hur man delar in och vad 
man gör, att det funkar ihop. (Carl)   

Sammanfattningsvis är det viktigaste att eleverna tar med sig positiva erfarenheter av 

samarbete med andra och att grupperna faktiskt fungerar, vilket gynnas av att läraren har 

god insikt i sina klasser med god personkännedom och därmed kan skapa väl 

genomtänkta grupper till dessa arbeten.71 

                                                
68 Forslund Frykedal, 2008. s. 71ff; Goldman, 1965. s. 215ff. 
69 Forslund Frykedal, 2008. s. 126f.  
70 Ibid. s. 80f. 
71 Sjödin, 1991. s. 75. 
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7.3 Kriterier för bedömning och hur läraren kan stödja elevernas måluppfyllelse 

En vanligt förekommande kritik mot grupparbeten är just svårigheterna med att göra en 

rättvis bedömning och enligt några av informanterna är det inte ens möjligt. Enligt såväl 

samtliga informanter som tidigare studier bör omdömen dock ges både gruppvis och 

individuellt då ett förekommande problem är att eleverna bidrar olika mycket till 

gruppens arbete och slutprodukt.72   

Enligt somliga informanter bör även processen och gruppens samarbete vägas in i 

detta omdöme, vilket ofta sker automatiskt då grupper som har samarbetat effektivt även 

genomför bättre redovisningar.73 Detta resonemang vidareutvecklas av några infor-

manter som menar att ett sådant kriterium då tydligt skall framgå i instruktionerna och 

målen för uppgiften.74 En informant poängterar även att dessa betygskriterier och syn på 

kunskap och samarbete bör diskuteras kollegialt för att tydliggöra såväl syfte som 

kunskapskrav för eleverna i deras arbete.75 Däremot understryker andra lärare att 

elevernas samarbetsförmågor inte ingår i kunskapskraven för kurserna och kan därmed 

heller inte betygsättas.  

Vidare visar informanterna på varierande resonemang huruvida bedömningen kan 

anses vara formativ eller summativ, vilket framgår vara beroende på vilka färdigheter 

lärarna prioriterar och vilket syfte uppgiften har. Informanterna är dock eniga om vikten 

av återkoppling till eleverna: positiv feedback är ett återkommande inslag i deras 

resonemang och flera av dem poängterar att målet är att eleverna ska tillskansa sig färdig-

heter som kan gynna dem i deras framtida studie- och yrkesliv och menar att de som 

lärare kan hjälpa eleverna i deras måluppfyllelse.76 

Läraren ansvarar för att utforma uppgifter och gruppkonstellationer som kan uppfylla 

det tänkta syftet med grupparbetet samt att möjliggöra en rättvis bedömning av dessa 

arbeten. Men lärarens ansvar slutar inte där: under hela processen spelar läraren en 

nyckelroll i huruvida eleverna ska lyckas med den tänkta uppgiften eller ej, huruvida de 

ska tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som förväntas av dem samt om syftet 

verkligen skall uppfyllas.77  

Vikten av klara och tydliga instruktioner är genomgående i samtliga informanters 

resonemang och även vikten av att tidigt i instruktionerna klargöra betygskriterierna så 

att eleverna vet vad som förväntas av dem inom detta arbetsområde.78 Lärarna förväntas 

fylla flera olika roller för att i största möjliga mån kunna understödja elevernas 

                                                
72 Forslund Frykedal, 2008. s. 144ff. 
73 Långström och Viklund, 2007. s. 207ff. 
74 Forslund Frykedal, 2008. s. 144ff. 
75 Långström och Viklund, 2007. s. 208. 
76 Pettersson, 2010. s. 17. 
77 Ibid. s. 101. 
78 Hammar Chiriac, 2012. s. 114. 
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progression och uppfyllande av de kriterier och mål som förväntas av dem.79 Dessa roller 

prioriterar informanterna olika, särskilt huruvida den fostrande rollen eller 

ämneskunskaperna bör främjas. Majoriteten av informanterna enas dock om att fokus 

bör vara att förbereda eleverna i största möjliga utsträckning inför framtiden, vilket idag 

troligtvis innebär andra färdigheter än för några decennier sedan då synen på kunskap 

och lärares roll har ändrats: informationssamhället ställer större krav på elevernas 

kunskaper i källkritik och lärarnas förmåga att guida och stötta sina elever.80 

Klassens sammansättning och sociala klimat är tongivande vid all undervisning, vilket 

samtliga informanter framhåller, och olika metoder lämpar sig varierande bra i olika 

klasser. Informanterna i denna studie framhåller vikten av variation i undervisningen, 

men enligt ett flertal av dem får klassrumsklimatet vara avgörande vid valet av arbets-

metoder i olika klasser: 

När man håller på med undervisning så tror jag, något jag har blivit mer och mer 
övertygad om under de år jag har jobbat, är att inga genomföranden på något sätt har ett 
självändamål utan det det handlar om är att vi på något sätt vill nå fram till att eleverna 
lär sig nånting. […] Man bör vara försiktig med att projicera sina egna önskningar och 
fantasier på det här och istället fokusera på det man faktiskt har. (Bo) 

Avslutningsvis bör de faktorer som såväl informanterna som tidigare studier understryker 

vara av stor vikt för att uppnå produktiva grupparbeten lyftas. Dessa faktorer är genom-

tänkta gruppsammansättningar, väl utformade uppgifter och instruktioner, kontinuerlig 

återkoppling, tydliga bedömningskriterier samt stöttande och rådgivande lärare.81 Men 

framförallt: ett klart tydliggörande av syftet med grupparbetet. Vad är egentligen syftet? 

 

7.4 Konklusion 

Resultaten från denna studie tyder på en variation av resonemang kring syftet med 

arbetsmetoden grupparbeten och därmed även varierande resonemang rörande förvänt-

ningar på, gruppindelningar till och bedömningar av dessa arbeten.  

Informanterna är eniga om att grupparbeten är en form av samarbetsövning, men 

huruvida detta ska prioriteras före befästande av ämneskunskaper delger de olika tankar 

kring då tidsomfånget för kurser är snävt och kunskapskraven många. Vidare framgår det 

att syftet med grupparbetet avgör hur indelningen av grupperna sker, där olika variablers 

betydelse belyses i resonemangen kring fördelarna med homogena respektive heterogena 

grupper, såsom ambitionsnivå, kön och sociala relationer. Skälen till de olika grupp-

konstellationerna avspeglar målen för uppgiften samt huruvida syftet är att eleverna skall 

                                                
79 Granström och Hammar Chiriac, 2012. s. 158ff; Långström och Viklund, 2007. s. 209. 
80 Skolverket, 2011. s. 9ff. 
81 Granström och Hammar Chiriac, 2012. s. 153f. 
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tillgodogöra sig ämneskunskaper genom varandras redovisningar, vilket enligt infor-

manterna förutsätter heterogent balanserade grupper och redovisningar. Slutligen 

diskuterar lärarna även vad som bör ingå i bedömningen av dessa grupparbeten och hur 

de, som lärare, kan understödja elevernas uppfyllande av dessa för grupparbetet uppsatta 

mål. Denna arbetsmetod förutsätter att läraren utnyttjar hela sin profession samt förmåga 

att inta olika roller beroende på behov, syfte och mål med uppgiften för att i största 

möjliga utsträckning stötta och uppmuntra eleverna.  

Studiens resultat fungerar alltså som ett potentiellt inlägg i den pågående debatten 

kring de sociala färdigheter och demokratiska tankesätt elever förväntas tränas i utöver 

de kunskapskrav som är knutna till kursers centrala innehåll, och hur detta kan övas 

genom undervisningsmetoden grupparbeten. Denna metod är som sagt krävande för 

lärare och deras profession, då flera aspekter av pedagogik ingår i dess komplexitet, och 

tänkbara teman inför vidare forskning är hur lärare konkret arbetar: Hur skapar man som 

lärare uppgifter som utmanar elevernas ämnesinlärning och sociala färdigheter? Hur 

resonerar lärare kring det fostransuppdrag som framgår i Lgy11?  

Liksom eleverna fortsätter även lärare att lära och utvecklas under hela sin yrkeskarriär 

och genom forskning och studier kan vi ta del av varandras erfarenheter och 

resonemang. Lärare som fortsätter att reflektera över sina didaktiska val i undervisningen 

och fortsätter att resonera kring såväl kunskapskrav som fostransuppdrag stagnerar aldrig 

utan fortsätter att utvecklas i sin yrkesroll. Denna fortsatta utveckling vore gynnsam för 

oss alla i framtiden, för såväl lärare som elever och samhällsmedborgare, då vi genom 

utbyte av erfarenheter och reflektioner kan lära av varandra och inse att vi lär bättre i 

samspel med andra och att ensam därmed inte alltid är starkast. 
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Bilaga: Intervjuguide  

Resonemang kring valda teman och underteman 

De teman jag har valt att använda i min intervjuguide är valda i avseende att belysa mina 

frågeställningar utifrån det fenomenografiska perspektiv jag har tänkt använda i min 

studie. Huvudteman 1 och 2 fungerar framförallt som bakgrundsgivande teman med 

inledande frågor för att få en bred bild av informanten och förhoppningsvis även en 

inblick i varför hen resonerar som hen gör. De tillhörande undertemana är tänkta att 

fördjupa denna bakgrund och särskilt undertemana till Huvudtema 2: Metoder vid 

undervisning, är tänkta att fungera som en uppfattning av hur denna lärare vanligtvis 

arbetar och hur vanlig grupparbetsmetoden egentligen är för hen.  

Huvudteman 3 och 4 är de teman som mer konkret belyser mina frågeställningar och 

handlar om hur grupparbeten fungerar som metod och vilka faktorer läraren tar hänsyn 

till vid indelning av dessa grupper, och även vilka resultat som förväntas uppnås genom 

grupparbeten och hur läraren resonerar kring dessa. Huvudtema 3 är tänkt att ytterligare 

fördjupa kunskapen om lärarens erfarenheter av och resonemang kring att låta sina elever 

arbeta i grupper. Samtliga underteman är konstruerade med förhoppningen att 

informanten ska vilja utveckla sina svar eller komma med egna tankegångar och därmed 

nå en fruktsam dialog som är av relevans för syftet med min studie. 

 

 
Huvudtema 1: Yrkeskarriär 
 

Undertema: Bakgrund som lärare 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vilken nivå (högstadium/gymnasium) har du huvudsakligen arbetat på? 
Vilka ämnen undervisar du i nu? 
Har du behörighet i andra ämnen och erfarenhet av att ha arbetat inom dem också? 
Vilka typer av klasser har du just nu? (program, inriktningar etc.) 
 

 
Huvudtema 2: Metoder vid undervisning 
 

Undertema 1: Val av metoder 
Hur arbetar eleverna oftast? Individuellt, i par, i grupp etc.  
Hur bestäms detta metodval: av dig som lärare eller i samspråk med eleverna? 
 
Undertema 2: Erfarenheter av metoder 
Blir vissa metoder (katederundervisning, individuella arbeten, grupparbeten etc.)  
bättre mottagna i vissa klasser? Troliga orsaker? 
Finns det några metoder du föredrar att använda i vissa klasser? 
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Huvudtema 3: Grupparbete som metod 
 

Undertema 1: Tankar kring grupparbete som metod 
Varför använder du dig av grupparbeten? (få brainstorma fritt) 
Vilka förväntningar har du på denna arbetsmetod? (mer allmänt än specifika resultat) 
 
Undertema 2: Egna erfarenheter av grupparbeten 
Hur upplevde du att arbeta i grupp när du själv gick i skolan? 
Har dessa upplevelser ändrats sedan du själv började undervisa? Varför tror du? 
 
Undertema 3: Strukturering av arbetet + indelning av grupper 
Hur brukar det vara strukturerat när ni arbetar i grupper i dina klasser? (Förarbete,  
planering etc.) 
Hur brukar eleverna reagera på presentationen av att arbeta i grupp? 
Hur går indelningen av grupper till på ett konkret vis? 
Vilka ”egenskaper” finner du avgörande vid denna indelning? Kön, ämneskunskap,  
sociala relationer etc.  
Hur reagerar eleverna på att bli indelade i grupper? 
 

 
Huvudtema 4: Resultat av grupparbeten 
 

Undertema 1: Arbetsgången i grupperna 
Hur brukar det fungera i grupperna? (Ämnesinriktat, socialt etc.) 
Hur får du denna uppfattning eller information? (handledarträffar eller liknande) 
Tror du att en annorlunda indelning skulle göra skillnad i elevernas arbetsgång? 
Brukar samtliga elever vara fysiskt närvarande under arbetets gång? 
Är samtliga elever i grupperna närvarande vid ev. presentationer av sitt arbete? 
Vad sker annars? 
 
Undertema 2: Uppfyllda resultat/förväntningar 
Vilka resultat hoppas du att eleverna ska uppnå genom grupparbeten? 
Tror du att resultaten hade varit annorlunda vid en annorlunda gruppindelning? 
Hur prioriterar du de sociala resultaten mot de kognitiva resultaten? 
Upplever du klassen annorlunda efter grupparbeten? På vilket vis? 
 
Undertema 3: Bedömning 
Hur bedömer du grupparbeten? (Individuellt, gruppvis etc.) 
Väger du in huruvida gruppen samarbetade eller delade upp arbetet sinsemellan? 
Skulle du kategorisera din bedömning som summativ eller formativ? 
 
Undertema 3: Framtida utveckling av grupparbeten 
Vad skulle kunna göras bättre? Tankar kring en förbättrad grupparbetsmetod? 
Är det något du känner saknas vid detta arbetssätt? 
Sker det någon form av utvärdering när arbetet är avslutat? 

 

 

 

 

 


