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Abstract  
 
Syftet med detta examensarbete är att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan 
förknippar elevers grupparbete med skolutveckling. Vilka pedagogiska tankar ligger bakom lärares 
användande av grupparbete som arbetsmetod, hur ser de på att träna elever i grupparbete och hur 
ser de på förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling?  Undersökningen är av kvalitativ 
karaktär där metoden för insamling av data består av enskilda intervjuer med sju gymnasielärare 
som arbetar på både yrkesinriktade och studieförberedande program. Resultatet visar att lärarna 
som arbetar på rent yrkesinriktade program framförallt ser elevers grupparbete som en 
förberedelse för deras framtida yrkesliv, medan lärare på studieförberedande program tenderar att 
tala mer om vilken nytta grupparbete har för eleverna i skolsituationen. Vid en analys av hur 
lärarna ser på att träna elever i grupparbete ser man att vissa av lärarna är mer konkreta i sitt 
resonemang kring om och hur de arbetar med att träna eleverna i grupparbete, medan vissa är 
mer abstrakta i sitt resonemang. Resultatet visar slutligen att lärarna har relativt olika syn på vad 
skolutveckling är samt att det är inte någon självklarhet att de direkt kopplar ihop elevers 
grupparbete med skolutveckling.   
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1. Inledning 
 
Samhällstrenden i Sverige har fört med sig att arbetsplatser som tidigare dominerades av 
ensamarbete numera ofta består av gruppbaserade organisationer, exempelvis produktions-
enheter, vårdteam och lärarlag, det vill säga ett lagarbete som bygger på att olika arbetsenheter har 
ansvar för produkter och processer.1 Enligt skollagen (1 kap. 2§)2 samt skolans styrdokument3 
vilar det offentliga skolväsendet på demokratins grund. Detta innebär att en av skolans viktigaste 
uppgifter är att fostra eleverna i en demokratisk anda vilket inbegriper samarbets- och 
kommunikationsförmåga, förmågor som är förutsättningar för att ovanstående organisationers 
lagarbete skall fungera. Grupparbete i skolan kan därmed sägas vara viktig träning inför elevernas 
framtida arbetsliv likväl som för deras fostran till demokratiska samhällsmedborgare i stort.  
 
Grupparbete, det vill säga uppdelning av en undervisningsgrupp i smågrupper i vilka eleverna 
tillsammans skall arbeta med en uppgift mer eller mindre självständigt i förhållande till läraren, är 
en relativt vanlig arbetsform i svenska skolor.4 Grupparbete kan fungera mycket väl men 
arbetsformen kan även leda till mindre konstruktiva processer.5 Att som lärare organisera elevers 
arbete i grupp på ett sätt som gör att de utvecklas och får ny kunskap både individuellt och som 
grupp kan vara svårt. Samarbetet och kommunikationen både inom gruppen och med 
handledaren (läraren) måste fungera och olika processer, problem och konflikter kan uppstå 
under arbetets gång. Olika forskare6 hävdar att elevers lärmiljö är avgörande för deras 
prestationer i  skolan. De menar att vi kan hjälpa eleverna i deras lärande och utveckling genom 
att förändra och utveckla  deras lärmiljö. Detta för med sig att skolutveckling till stor del handlar 
om att bygga upp kunskaper om olika lärprocesser och att i skolans vardag använda sig av dessa.7  
 
Eftersom skolans uppdrag är att fostra eleverna i demokratins anda och grupparbete är ett bra 
sätt att träna elevernas förmåga till samarbete och kommunikation inför ett framtida yrkesliv kan 
man säga att det är av största vikt att lärare har förmågan och kunskapen att organisera 
grupparbete bland eleverna på ett konstruktivt sätt. Lärares kunskap kring olika lärprocesser vid 
arbete i grupp kan förändra och utveckla elevernas lärmiljö, vilket kan betraktas som konstruktiv 
skolutveckling. Frågan är dock hur lärare ser på och resonerar kring grupparbete? Förknippar 
lärare kunskaper kring elevers grupparbete och olika grupprocesser med skolutveckling eller ser 
de grupparbete enbart som en arbetsmetod bland andra?    
 
 
1.1. Bakgrund  
Världen har förändrats och därmed även skolans värld. Enligt Pasi Sahlberg och Asko 
Leppilampi har den explosionsartade tillväxten av mängden information och kunskap påverkat 
skolan. De menar att den centrala roll som skolan tidigare hade som förmedlare av kunskap har 
förändrats mot en roll där man istället lär ut hur man förvärvar, hanterar och använder kunskap. 
Man måste veta var informationen finns, hur man får fram den och vad man kan använda den 
till. Sahlberg och Leppilampi menar att det är  viktigare än tidigare att förstå kunskapens karaktär, 
struktur och relevans då en lärd person idag anses vara en individ med mångsidig tankeförmåga 
som behärskar metoder för problemlösning. Skolans uppgift är därmed, hävdar de, att utveckla 
                                                 
1 Granström (2003) 
2 Utbildningsdepartementet (1985) 
3 Utbildningsdepartementet (1998) 
4 Hammar Chiriac (2005a) 
5 Ibid. 
6 Dessa forskare är Gunnar Berg, Ulf Blossing, Lennart Grossin, Kjell Granström samt Christer Isaksson i  antologin 
Berg, G. Scherp, H-Å. Red. Skolutvecklingens många ansikten (2003). 
7 Berg och Scherp (2003)  
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elevernas tänkande och sociala färdigheter vilka omfattar förmågan att hantera kunskap och 
information, samtidigt som de skall fungera i samarbete med andra. Att tillämpa 
samarbetsinlärning genom att organisera elevernas arbete i små grupper har därmed enligt  
Sahlberg och Leppilampi på många sätt visat sig vara gynnsamt. De hävdar att samarbetsinlärning 
har en betydelsefull inverkan på elevernas sociala mognad samtidigt som samarbetsfärdigheterna 
utvecklas och självförtroendet ökar.8

 
1.1.1. Elevers grupparbete  
Traditionellt sett har man inom utbildningsväsendet använt grupparbete i ekonomiskt syfte 
eftersom äldre eller  duktigare elever då kunde agera lärare för yngre och svagare elever. Denna 
orsak kan dock sägas vara lika giltig i de samtida svenska skolorna där elevantalet i klasserna blir 
större och kraven på elevernas kunskap ökar. Många lärare brottas med frågan hur de ska 
organisera undervisningen i de stora grupperna på bästa sätt för att erbjuda alla elever möjlighet 
till lärande. En av de arbetsformer lärare kan använda för att organisera undervisningen är 
grupparbete.9  
 
Under 1900-talet ökade intresset för forskning kring elevers samarbete. Anledningen till detta var 
att såväl lärare som forskare uppmärksammat att samarbete kan ha positiva effekter på elevers 
lärande. Fokus inom forskningen har dock legat på hur samarbete och interaktion mellan elever 
påverkar lärandet under problemlösning i grupp och informationssökning, medan studier om vad 
som sker i elevgrupper samt vilka faktorer som påverkar elevers lärande förekommit mer 
sparsamt.10

 
Intresset för och diskussionerna kring grupparbete uppstod på allvar på 1970-talet då man 
inledde diskussioner om undervisningsplanering inom lärarutbildningen samtidigt som böcker om 
undervisningsmetoder gavs ut. Grupparbete är med andra ord inte något nytt påfund, men med 
tiden har det tillkommit några nya varianter av arbetsformen som går under olika benämningar, 
såsom till exempel gruppdiskussioner, bikupor och problemlösningsgrupper. Man kan även finna 
flera former av gruppbaserat lärande såsom till exempel problembaserat lärande, casemetodik och 
peer teaching (kamratgruppsundervisning).11    
 
Tongivande i diskussionen kring grupparbete är främst två skolbildningar, co-operative learning samt 
collaborative learning. Begreppet co-operative learning, som myntades på 1970-talet och i Sverige 
används och översätts till samarbetsinlärning, kan ses som ett övergripande begrepp för flera olika 
grupparbetsmetoder, och kan sägas vara ”smalare” än begreppet grupparbete. Begreppet 
collaborative learning uppstod som ett komplement till begreppet co-operative learning efter 
kritik gentemot dess förmedlingspedagogik. Numera används i praktiken begreppen synonymt 
även om man kan urskilja vissa skillnader. Ett exempel är den distinkta skillnaden mellan ”att 
arbeta i en grupp och att arbeta som en grupp”.12    
 
1.1.2. Skolutveckling 
Skolutveckling är ett begrepp som har många benämningar. Man talar om skolförbättring, 
skolförnyelse, kvalitetsarbete, skoleffektivitet, förändring, innovation, omdaning, reform etc. 
Skolutveckling är med andra ord ett begrepp som kan betraktas ur olika perspektiv eller synsätt. 
Forskare har sedan 1970-talet och framåt bland annat betraktat skolutveckling ”i ljuset av skolans 

                                                 
8 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
9 Hammar Chiriac (2005b) 
10 Ibid.  
11 Hammar Chiriac (2005a) 
12 Ibid. s. 13 
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anda”13, man har lyft fram ethos eller yrkesanda, resonerat med utgångspunkt i begrepp såsom  
regelbundenheter, skolkod och mikropolitik.14 Gunnar Berg menar dock att de som är 
professionellt verksamma yrkesutövare i skolan kanske ser dessa och andra perspektiv på 
skolutveckling som relativt ointressanta då dessa kan uppfattas såsom verklighetsfrånvända och 
abstrakta teorier, som är svåra att tillämpa i skolans vardagsarbete. Berg vill dock, tillsammans 
med andra forskare15, lyfta fram att perspektiv av ovanstående slag inte enbart är av akademiskt 
intresse, utan att de även är av intresse för skolors vardagsarbete. Berg menar:  ”Att – medvetet 
eller omedvetet – välja synsätt innebär att processens fortsatta färdväg stakas ut, men det medför 
också att andra möjliga färdvägar väljs bort. I klartext betyder detta att val av perspektiv är 
liktydigt med att vissa infallsvinklar av skolutveckling betonas och prioriteras på bekostnad av 
andra.”16  
 
Myndigheten för skolutveckling är en statlig instans som ”stödjer kommuners och skolors arbete 
för ökad kvalitet och bättre resultat”.17 Myndigheten skall bidra till att läroplanernas visioner om 
att varje barn ska få lära sig och utvecklas efter sina egna förutsättningar samt att alla förskolor 
och skolor skall vara stimulerande miljöer för elevernas lärande och utveckling blir verklighet.18 
Myndighetens insatser skall bland annat ”baseras på systematiserad kunskap om 
skolutveckling”.19    
 
 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan 
förknippar elevers grupparbete med skolutveckling.   
 

• Vilka pedagogiska tankar ligger bakom lärares användande av grupparbete som 
arbetsmetod?  

• Hur ser lärare på att träna elever i grupparbete?  
• Hur ser lärare på förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling?  

 
 
2. Metod  
 
2.1. Urval 
Urvalet av deltagare till undersökningen skedde genom att jag valde ut sju behöriga 
gymnasielärare på en medelstor gymnasieskola i en mindre ort i Mellansverige. Lärarna 
representerade olika programlag på gymnasieskolan. Tanken bakom detta vara att dessa lärare 
skulle utgöra ett representativt underlag för skolans lärarkår som helhet genom att de 
diskussioner som förs i de olika programlagen gällande grupparbete och skolutveckling skulle 
kunna lyftas fram under de olika intervjuerna. Jag var dock medveten om att om dessa kunde vara 
färgade av de utvalda lärarnas personliga tankar och idéer. De utvalda lärarna bestod av fyra 
kvinnor och  tre män, ett medvetet val för att få en jämn könsfördelning bland deltagarna. 
 

                                                 
13 Berg (2003), s.16  
14 Berg (2003) 
15  Övriga forskare är Ulf Blossing, Lennart Grosin, Kjell Granström, Christer Isaksson samt Hans-Åke Scherp.  
16 Berg (2003), s. 16 
17 Myndigheten för skolutveckling [www document] 
18 Ibid.  
19 Andræ Thelin (2003), s. 7  

 5



Anledningen till att jag valde att fokusera enbart på lärare i denna undersökning gällande elevers 
grupparbete och skolutveckling berodde i första hand på den korta tidsperiod jag hade på mig för 
att utföra arbetet (10 veckor). Det berodde dock även på att det, trots elevdemokrati och 
elevansvar i skolan, ändå är läraren som genom sitt uppdrag har det övergripande ansvaret för 
elevernas kunskapsutveckling och därmed även för planering och genomförande av olika 
moment i undervisningen såsom arbete i grupp. Jag drog slutsatsen att detta förhållande i 
förlängningen till stor del även bör gälla skolutveckling.  
 
 
2.2. Datainsamlingsmetod 
Undersökningen var av kvalitativ karaktär där metoden för insamling av data bestod av enskilda 
intervjuer med deltagande lärare. Vid kvalitativt inriktad forskning är datainsamlingen fokuserad 
på ”mjuka” data i form av till exempel kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Syftet med 
kvalitativa intervjuer är att utforska och identifiera olika strukturer och egenskaper hos något, till 
exempel respondenters uppfattning om ett specifikt fenomen. Man kan med andra ord aldrig i 
förväg formulera olika svarsalternativ för respondenterna och därmed heller inte avgöra vilket 
eller vilka svar som skulle vara de ”sanna” i en fråga. En kvalitativ intervju är därmed inriktad 
mot ett induktivt20 eller abduktivt21 arbetssätt. Intervjuare och respondent är vid en kvalitativ 
intervju båda skapare av samtalet även om rollerna är olika.22 Enligt Starrin, Larsson, Dahlgren 
och Styrborn är huvudargumenten för den kvalitativa metoden: ”förståelse, intersubjektivitet, 
teorigenerering, validitet, upptäckt, variation och kanske framförallt nyfikenhet”.23 Frågorna i 
denna undersökning var därför öppet formulerade och ej relaterade till någon specifik ordning så 
att respondenten obehindrat kunde svara med egna ord samt fritt utveckla sina tankar kring 
frågorna. Jag hade även ett antal följdfrågor som jag vid behov kunde laborera med samtidigt som 
jag under intervjuns gång vid behov kunde formulera nya frågor om lärarna under samtalets gång 
lyfte fram intressanta aspekter som jag uppfattade såsom relevanta för undersökningen.  
 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en djupare kunskap kring olika fenomen.24 Då 
syftet med min undersökning var att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan 
förknippar elevers grupparbete med skolutveckling valde jag att använda mig av en kvalitativ 
undersökningsmetod då jag ville skapa en djupare bild av lärarnas tankar kring detta ej så 
självklara fenomen. Om jag istället hade valt exempelvis en enkätundersökning skulle jag inte ha 
haft möjlighet att utveckla följdfrågor vilket jag ansåg var nödvändigt för att skapa den djupare 
förståelse som jag var ute efter.     
 
Fokus i intervjun låg på att finna svar  på syftet och dess frågeställningar (se ovan). Fråga 
nummer 1 var avsedd såsom en öppningsfråga för att få lärarna att påbörja en reflektion kring 
grupparbete. Övriga frågor var mer eller mindre relevanta för syftet och dess frågeställning, men 
användes för att skapa en reflektion kring grupparbete och skolutveckling sett ur ett 
helhetsperspektiv med möjlighet till olika infallsvinklar. Innan intervjun fick läraren endast 
information om att intervjun skulle handla om grupparbete och skolutveckling. För komplett 
förteckning över intervjufrågor se Bilaga 1.   
 

                                                 
20 Med ett induktivt arbetssätt arbetar forskaren på ”upptäckandets väg”, utan att först förankra undersökningen i en 
tidigare vedertagen teori. Forskaren kan då utifrån den insamlade informationen formulera en egen teori. Se Patel 
och Davidson (2003)    
21 Med ett abduktivt arbetssätt avses en kombination av induktion och deduktion. Med ett deduktivt arbetssätt drar 
forskaren slutsatser utifrån redan befintliga principer och teorier. Se Patel och Davidson (2003).    
22 Patel och Davidson (2003) 
23 Starrin, Larsson, Dahlgren och Styrborn (1991),  s. 9.   
24 Patel ochDavidson (2003) 
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2.3. Databearbetningsmetod  
Mitt intresse för pedagogiska tankar kring elevers grupparbete väcktes då jag under mina 
verksamhetsförlagda (VFU) perioder under lärarutbildningen vid olika tillfällen, och på olika sätt,  
använde mig av grupparbete såsom arbetsmetod. Detta intresse satt i relation till den 
demokratiska fostran av eleverna samt ett genuint intresse för skolutveckling resulterade i 
formuleringen av detta examensarbetes syfte och frågeställning.    
 
För att uppfylla de forskningsetiska kraven vid undersökningen började jag med att söka 
godkännande för undersökningen hos skolans rektor. Vid min första kontakt med lärarna, som 
skedde via e-mail eller telefon, förklarade jag att deras anonymitet var garanterad genom att de i 
examensarbetet skulle få fingerade namn som inte på något sätt skulle kunna förknippas med 
deras riktiga namn. Även vid arbetet med lärarintervjuerna som spelades in på band använde jag 
mig av dessa fingerade namn (Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, etc.) för att beteckna vilken inspelning 
det rörde sig om. Detta innebar att lärarnas namn inte vid något tillfälle nämndes vare sig på 
banden, i textmaterialet från de transkriberade intervjuerna eller i examensarbetet. Citat har i 
slutproduktens text omformats till skriftspråk för att inte någon heller skall kunna känna igen 
lärarna genom deras olika personliga sätt att uttrycka sig i talspråk.  
 
Rum där intervjun ostört skulle kunna gå av stapeln bokades i förväg av mig eller ordnades av 
läraren ifråga efter överenskommelse. Intervjuerna spelades efter godkännande av lärarna in på 
band och varje enskild intervju tog cirka 30-50 minuter. Det empiriska materialet på banden 
bearbetades därefter genom transkribering till ett textmaterial. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant (talspråk) i sin helhet, med undantag av ord och meningar som på bandet ej var 
urskiljbara. Dessa markerades vid utskriften med ---. Namn, klasser, program och liknande som 
lärarna talar om, och som skulle kunna röja lärarnas  eller andras identitet, togs ej med vid 
transkriberingen då de istället markerades med ***.    
 
Det transkriberade textmaterialet analyserades därefter utifrån undersökningens syfte och 
frågeställning och nedtecknades såsom undersökningens resultat under rubrik ”Resultat och 
analys". Resultat- och analysdel består av löpande text samt citat (omskrivna till skriftspråk). Det 
är enligt Patel och Davidson (2003) vanligt att man i slutprodukten av kvalitativa undersökningar 
i texten varvar citat från intervjuer med egna kommentarer och tolkningar och jag valde därför att 
ha resultat och analys som en sammanhängande del, där jag lade in mina kommentarer och 
tolkningar direkt efter varje intervjuavsnitt. Under arbetets gång skapades en teoretisk 
tolkningsram utifrån frågeställningen med hjälp av relevant forskningslitteratur och slutligen 
diskuterades undersökningens resultat i förhållande till den teoretiska tolkningsramen under 
rubriken ”Diskussion”.   
 
 
2.4. Tillförlitlighet  
Tillförlitligheten vid en kvalitativ undersökning kan naturligtvis, och bör, diskuteras. Enligt Bell 
(1995) måste man alltid, oavsett vilken metod man använder för insamling av information, 
kritiskt granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig undersökningens information är. 
Tillförlitlighet (reliabilitet) mäter i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller instrument ger 
samma resultat vid olika tidpunkter under i övrigt lika omständigheter, medan giltighet (validitet) 
är ett mått på om en viss fråga beskriver eller mäter det som man vill att den ska beskriva eller 
mäta. En fråga som inte är tillförlitlig saknar också giltighet, likväl som hög tillförlitlighet inte 
behöver betyda att giltigheten är hög.  
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Frågan man därmed i första hand bör ställa sig gällande denna undersökning är om den upprepad 
på exakt samma sätt vid ett annat tillfälle skulle ge samma resultat. Svaret är troligtvis nej 
eftersom resultatet är beroende av deltagarnas personliga åsikter kring samt kunskaper om 
grupparbete och skolutveckling. Resultatet skulle även kunna bli annorlunda vid en upprepad 
undersökning beroende på att lärarna vid en sådan kommer från en skolkultur som är annorlunda 
gentemot den som rådde vid detta undersökningstillfälle, likväl som ett ökat eller minskat antal 
deltagare skulle kunna påverka resultatet.  
 
När det gäller undersökningens giltighet kan frågorna som använts vid intervjun, på grund av sin 
öppna struktur, vid ett annat tillfälle ge ett resultat som skiljer sig från denna undersöknings, 
beroende på vilka följdfrågor man som intervjuare använder, samt hur respondenterna tolkar 
dessa följdfrågor. Följdfrågorna kan med andra ord leda in på olika spår, vilket kan påverka 
resultatet. Det gäller även vid detta undersökningstillfälle då ingen intervju var den andre exakt 
lik, vilket kan sägas vara en naturlig följd av den  kvalitativa undersökningskaraktären med dess 
strävan efter ett djupare perspektiv på frågeställningen. Även forskarens tolkningar och analyser 
av respondenternas svar samt den teoretiska tolkningsramen kan påverka resultatet vid upprepade 
undersökningar.  
 
Man bör slutligen även ifrågasätta intervjufrågorna som sådana. Fyller de sitt syfte? Under 
intervjuernas gång förändrades mitt sätt att ställa följdfrågor. Frågan är om detta förfarande  
berodde på att frågorna inte alltid höll, på lärarnas olika personligheter eller på att jag under 
intervjuernas gång upptäckte att de behövde förändras? Jag anser att det inte finns något entydigt, 
enkelt, svar på dessa frågor då det är svårt att inte förändra frågorna under intervjuernas gång vid 
en kvalitativ undersökning vars syfte är att söka en djupare förståelse för respondenternas svar på 
frågeställningen.      
 
Jag anser dock, trots ovanstående, att denna undersökning har skapat en relativt god bild av just 
dessa sju lärares syn på förhållandet mellan elevers grupparbete och skolutveckling. Resultatet kan 
dock ej anses vara representativt för alla lärare i svenska skolor utan utgör mer ett exempel. Man 
kan även säga att undersökningen delvis har fyllt ytterligare ett syfte då flera av deltagarna under 
eller efter intervjun sa att frågorna fått dem att fundera över saker de inte tidigare reflekterat över.   
 
 
3. Teoretisk tolkningsram   
 
Nedanstående teoretiska tolkningsram ligger till grund för den avslutande diskussionen i detta 
arbete i vilken resultatet från analysen av intervjuerna kommer att diskuteras i förhållande till den 
teoretiska tolkningsramen. Tolkningsramen utgör därmed ett analysverktyg vilket är uppbyggt 
utifrån undersökningens frågeställning och därmed uppdelad i tre avsnitt: 3.1. ”Pedagogiska 
tankar kring grupparbete som arbetsmetod”, 3.2. ”Nyttan av att träna elever i att arbeta i grupp”, 
samt 3.3. ”Förhållandet mellan skolutveckling och grupparbete”. Tolkningsramen kan sägas ha en 
dubbel funktion då den även utgör en litteratur- och forskningsgenomgång gällande elevers 
grupparbete och skolutveckling.  
 
 
3.1. Pedagogiska tankar kring grupparbete som arbetsmetod  
Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi menar att en av de vanligaste frågorna när det gäller 
undervisning är om det är bäst för eleven att arbeta individuellt eller gemensamt i grupp. De 
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hävdar dock att det inte finns bara en sanning utan att inlärning bör anta olika former, vilket 
innebär att man bör uppnå en harmonisk balans mellan individuellt arbete och samarbete.25  
 
Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker elevers lärande i sociala sammanhang genom språklig 
interaktion med andra elever. Kunskap finns enligt detta synsätt att hämta hos eleven likväl som i 
interaktionen mellan eleverna, och kunskapen utvecklas när eleverna pratar med och försöker 
förstå varandra. På så sätt blir lärande en fråga om att tillägna sig språkliga färdigheter och 
kommunikativa redskap som de sedan kan använda sig av i olika sociala sammanhang, såsom vid 
grupparbete i skolan. Lärande sett ur detta perspektiv är också knutet till situationen där 
kunskapen produceras vilket innebär att även denna har betydelse för hur lärandeprocessen ser 
ut.26  
 
Enligt Kjell Granström och Charlotta Einarsson använder man samlingsbenämningen 
grupparbete för flera olika sorters aktiviteter med olika förutsättningar, vilket gör att det är svårt 
att generalisera kring grupparbetets värde och användbarhet. Man brukar dock enligt Granström 
och Einarsson skilja mellan olika typer av grupparbete med avseende på om de problem som kan 
uppstå vid användandet av denna arbetsform är additiva, konjunktiva, disjunktiva, 
komplementära eller kompensatoriska. Additiva uppgifter är uppgifter där gruppens resultat 
utgör en produkt av deltagarnas gemensamma arbete vilket innebär att ju fler gruppmedlemmar 
desto större produkt. Dessa uppgifter är mycket ovanliga i skolan, förutom vid exempelvis 
körsång.27 Disjunktiva uppgifter kan lösas utan att medlemmarna i gruppen samverkar. Sådana 
uppgifter innebär att det räcker att en elev, ofta den mest kunnige, kommer på lösningen och på 
så sätt presterar ett resultat. Sådana grupparbeten är enligt Granström och Einarsson förrädiska 
eftersom lärare ofta kan få uppfattningen att eleverna inhämtat den kunskap de förväntades lära 
sig, när det i själva verkat endast är enstaka elever som har gjort detta. Konjunktiva uppgifter 
däremot är beroende av den sämste deltagaren i gruppen eftersom gruppen inte är klar med 
uppgiften innan alla har lyckats genomföra den. Sådana uppgifter är, liksom de additiva, relativt 
ovanliga i skolan då dessa förutsätter att läraren ser till att alla i de olika grupperna hänger med 
eller att läraren i sina instruktioner sätter detta som ett villkor.28  
 
De vanligaste uppgifterna i skolan är, enligt Granström och Einarsson, de komplementära 
uppgifterna. Dessa innefattar en gemensam prestation som bygger på gruppens arbetsuppdelning 
vilket ej förutsätter något gemensamt arbete annat än i det inledande stadiet av arbetet när man 
fördelar arbetsuppgifterna samt vid arbetets slut när man samlar ihop materialet. Resultatet är då 
inte ett gruppresultat utan en summering av enskilda elevers resultat. De kompensatoriska 
uppgifterna är  däremot uppgifter vars syfte är att eleverna skall komma fram till en gemensam 
slutsats eller bedömning. Sådana uppgifter innebär att man väger samman de olika åsikterna inom 
gruppen med syfte att i resultatet lyfta fram den genomsnittliga bedömningen. Dessa föregås i 
regel av en diskussion där deltagarna får redogöra för sina uppfattningar och argumentera för 
dessa. De kompensatoriska uppgifterna kan enligt Granström och Einarsson ha en mycket viktig 
betydelse för elevernas personlighetsutveckling. Detta menar de för med sig att läraren, när denne 
skapar grupper i klassen, medverkar till elevernas personlighetsutveckling på ett mer påtagligt sätt 
än vid mer traditionell katederundervisning.29  
 
Sture Sjödin hävdar i sin avhandling, Problemlösning i grupp (1991), att fyra faktorer ”gruppstorlek, 
gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp var för sig påverkar interaktionen i grupp och 

                                                 
25 Sahlberg och Leppilampi (1998)  
26 Hammar Chiriac (2005b) 
27 Granström och Einarsson (1995)  
28 Ibid.   
29 Ibid.  
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därmed även grupproduktiviteten”. Han menar att ”interaktionen mellan dessa faktorer eller 
kombinationer av faktorer antas påverka gruppinteraktionen och grupproduktiviteten på olika 
sätt”.30 Gruppstorleken har enligt Sjödin stor betydelse vid problemlösning i grupp då denna 
faktor kan ingå i interaktion med var och en av de övriga faktorerna. Detta innebär att lärarens 
val av gruppstorlek kan ha stor betydelse för interaktionen mellan eleverna vid grupparbete. Vid 
val av gruppstorlek är det därför även viktigt att överväga lämplig gruppsammansättning. Det är 
dessutom viktigt att läraren gör klart för sig vilka gruppnormer man kan finna i klassen och om 
det finns behov av att genom instruktion och inskolning förändra denna gruppnorm. Sjödin 
hävdar att slentrianmässigt val av gruppstorlek utan att läraren gör andra överväganden endast i 
undantagsfall kan gynna elevernas  grupproduktivitet.31  
 
Sjödin hävdar även att gruppsammansättningen, det vill säga om gruppen består av hög- eller 
lågpresterande elever, är viktig eftersom det visat sig att högpresterande elever tenderar att 
utnyttja gruppen till att förbättra sina prestationer vilket grupper med lågpresterande elever inte 
tycks göra. I grupper med högpresterande elever skapas på så sätt ofta en disjunktiv situation som 
gör att de blir beroende av den duktigaste medlemmen, medan det i lågpresterande grupper ofta 
skapas en konjunktiv situation som gör att gruppen måste anpassa sig till den svagaste eleven. 
Sjödin hävdar därmed att det är olämpligt att genomföra nivågrupperingar inte bara vid 
grupparbete utan vid klassrumsundervisning i stort.32  
 
När det gäller gruppnormer konstaterade Sjödin att samarbete och fria normer gynnar flickorna 
medan uppgifter som är mer tävlingsinriktade är till fördel för pojkarna. Konsekvensen av detta 
är enligt Sjödin att läraren vid samarbetsträning och inskolning till grupparbete, oavsett 
gruppstorlek och problemtyp, generellt sett behöver lägga större insatser på pojkarna än på 
flickorna. Sjödins resultat visar även att den sortens problem man kan finna i arbetsböcker och 
arbetshäften ger upphov till disjunktivt arbete vid elevers grupparbete, vilket innebär att det 
räcker att en person löser uppgiften. Sjödin understryker utifrån sina resultat att det är viktigt att 
instruera elever i att samarbeta och i att ta ett gemensamt ansvar för varandra vid grupparbete. 
Han menar att man förutom rent demokratiska vinster även kan uppnå ökad prestation samt 
bättre individuell inlärning.33     
 
Enligt Eva Hammar Chiriac visar forskningen om samarbetets effekt ”att studerande genom 
diskussioner formulerar och reflekterar över sin egen förståelse samtidigt som den prövas mot 
kamraternas” 34. Hon menar dock att detta inte betyder att man kan utgå från att samarbete i 
grupp är effektivt i alla undervisningssituationer. Forskningen visar enligt Hammar Chiriac att 
elevers samarbete i grupp leder till bättre resultat än vad enskilda prestationer gör, men detta 
betyder inte att grupparbete automatiskt leder till att alla deltagare i gruppen utvecklas och lär sig 
något. Hammar Chiriac hävdar att alla gruppmedlemmar bör bidra till samarbetet om 
grupparbetet ska fungera så bra som möjligt. Elevernas inställning till och motivation för 
grupparbete har därmed stor betydelse för hur elevernas arbete i grupp utvecklas.35  
 
Anders Jacobsson hävdar att det vid grupparbete är viktigt att tydliggöra för varje enskild elev hur 
denne kan bidra till gruppens gemensamma resultat och han har satt upp fyra förutsättningar för 
att uppnå positivt resultat vid elevers arbete i grupp: 

                                                 
30 Sjödin (1991), s. 12.  
31 Sjödin (1991) 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Hammar Chiriac (2005b), s. 25 
35 Hammar Chiriac (2005b) 
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• Alla gruppmedlemmar måste känna ett personligt ansvar för studiegruppens 
gemensamma mål och inse att gruppen delar ett gemensamt öde där alla kan vinna eller 
förlora på hur det gemensamma arbetet fungerar.  

• Alla gruppmedlemmar måste sträva mot en ömsesidig fördel för alla medlemmar i 
gruppen och därmed komma överens om att dela information och kunskap med alla 
medlemmar i gruppen. 

• Alla gruppmedlemmar måste vara överens om att gruppens produktivitet på lång sikt är 
viktigare än enskilda gruppmedlemmars kortsiktiga framgångar. 

• Alla gruppmedlemmar måste vara överens om att de har en gemensam identitet som 
grundas på medlemskapet i gruppen. 36 

 
Forskning pekar på att elevens motivation är en avgörande faktor för om samarbetet i gruppen 
skall fungera. Hammar Chiriac menar att samarbete i sig kan leda till ökad motivation eftersom 
eleverna upplever att de kan påverka sitt eget arbete i större utsträckning vid arbete i grupp än vid 
traditionell katederundervisning. Denna känsla av att ha möjlighet att påverka kan leda till 
positiva motivationseffekter samt ett ökat ansvar för det egna lärandet likväl som gruppens 
normer och regler och stödet från kamrater i gruppen kan ha en positiv effekt.37

 
Hammar Chiriac hävdar att hur väl en studiegrupp kommer att prestera även beror på hur mycket 
energi eleverna investerar i grupparbetet. Deltagarna i gruppen kanske inte anstränger sig lika 
mycket vid arbete i grupp som de skulle ha gjort vid enskilt arbete. Hon menar att närvaron av 
andra elever som arbetar med samma uppgift vid arbete i grupp antingen kan fungera stödjande 
eller hindrande för individuella prestationer eftersom upplevelsen av konkurrens och tävlan, 
farhågan att bli utvärderad samt olika förebilder kan leda till att individer beter sig annorlunda vid 
arbete i grupp än vid enskilt arbete. Sådana upplevelser kan därmed enligt Hammar Chiriac vara 
en hjälp eller en börda för individen beroende på vilken riktning de tar. Hon menar att en 
medvetenhet om att vissa elever kanske inte kommer att prestera sitt bästa, eller till och med 
smita undan från arbetet, kan göra att processerna upptäcks i tid vilket leder till att de kan 
uppmärksammas, påpekas och åtgärdas på ett konstruktivt sätt. Det är därmed viktigt att som 
lärare fundera på hur stora elevgrupperna ska vara, vilken arbetsform man ska använda sig av och 
hur man formulerar uppgiften.38

 
 
3.2. Nyttan av att träna elever i att arbeta i grupp 
En av svårigheterna vid grupparbete kan orsakas av otränade elevgrupper. Det är enligt Hammar 
Chiriac viktigt att man som lärare är medveten om att man inte kan få ett grupparbete att fungera 
bara genom att sammanföra en grupp elever och ge dem en uppgift. Hon hävdar att det är av 
största vikt att alla elever även får  tillfälle att träna på att arbeta i grupp.39 Granström hävdar att 
lärare ofta varit skeptiska till grupparbete som pedagogisk metod då de inte alltid uppfattar denna 
arbetsmetod såsom ett lätt och självklart sätt för elever att arbeta i. Granström håller med om att 
det är riktigt att det finns fallgropar och svårigheter med grupparbete och han menar därför att 
det är av högsta vikt att eleverna får träning i att grupparbeta.40 Granström och Einarsson stödjer 
sig mot Ingrid Stymnes41 slutsatser kring grupparbete och konstaterar att det framförallt gäller att 

                                                 
36 Jacobsson (2001) 
37 Hammar Chiriac (2005b) 
38 Ibid. 
39 Ibid.  
40 Granström (2003)  
41 Stymne (1992) 
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elever tränas i att gemensamt analysera de uppgifter de får, att de tränas i att gemensamt planera 
lösandet av dessa uppgifter samt att de tränas i hur de gemensamt skall fördela arbetet.42

 
Enligt Kjell Granström är det en krävande uppgift att organisera grupparbeten som fungerar väl, 
då det kräver både organisationsförmåga och kunskap hos läraren. Han hävdar dock att relativt 
begränsade insatser kan skapa goda villkor för ett systemiskt samarbete i vilket eleverna får träna 
på och utveckla konstruktiva samarbetsroller. Som exempel tar Granström upp ett pedagogiskt 
förnyelsearbete43, vars syfte var att öka effektivitet och produktivitet i elevers grupparbete. I detta 
förnyelsearbete tränade man eleverna för grupparbete med syfte att öka deras förmåga att utnyttja 
gruppens potentialer (coachning inför ett systemiskt rolltagande i grupparbetet). En jämförelse 
gjordes mellan en tränad grupp och en som inte fått någon träning. Resultatet visade att de 
tränade grupperna var mer:  
 

• Uppgiftsinriktade – de visade att de förstått uppgiften, de var aktivt engagerade, de 
samarbetade och höll sig i högre grad till uppgiften. 

• Kommunicerade bättre – lyssnade mer på varandra, hade ögonkontakt med den som 
talade, sökte stöd för sina idéer hos andra men lyssnade också samt utvecklade andras 
idéer. 

• Deltagarengagemanget var större – innebar att eleverna arbetade välorganiserat samt var 
lyhörda för övriga gruppmedlemmar. 

• Eleverna använde ett inkluderande språkbruk – dvs. ”vi” och ”oss” när de talade (de 
otränade grupperna använde ett exkluderande språkbruk, ”jag” och ”mig”).  

 
Eleverna själva hade upplevt att kommunikationen hade fungerat bra, man var mycket mer nöjd 
med organisationen och beslutsfattandet än de otränade grupperna. Lärarna som bedömde 
arbetena konstaterade att de tränade grupperna över tid utvecklade sina arbeten från att enbart 
presentera faktakunskaper till att även analysera och värdera dessa. Enligt Granström fick 
eleverna genom den introducerande genomgången och det återkommande arbetet i grupp en 
viktig träning i systemiskt rolltagande. Det innebar att de, för att lösa en gemensam uppgift, fick 
vara med och skapa roller, normer och rutiner med syfte att skapa ett effektivt samarbete44.  
 
3.2.1. Samarbetsinlärning  
Enligt Sahlberg och Leppilampi är kärlek och socialisation kännetecknande för människans 
beteende, vilket för med sig att skolors och klassers sammanhållning förstärks om dessa betonas i 
samband med lärande och undervisning. Sahlberg och Leppilampi hävdar att ”insikten om att 
tillfredsställelse och framgång kan vara något gemensamt eftersträvansvärt, ändrar 
inlärningskulturen från att vara inriktad på konkurrens och individcentrering till ökad 
samverkan”.45  
 
Enligt Sahlberg och Leppilampi innebär samarbetsinlärning ”att elever studerar tillsammans i små 
grupper för att nå mål som de gemensamt har kommit överens om”.46 De hävdar att 
samarbetsinlärning bidrar till att undervisningens tyngdpunkt flyttas från att vara lärarcentrerad 
till att vara en process där elevernas aktiva verksamhet betonas vilket skapar förutsättningar för 
en social inlärningsgemenskap.47   
 
                                                 
42 Granström och Einarsson (1995)   
43 Ashman och Gillies (1997)  
44 Granström (2003) 
45 Sahlberg och Leppilampi (1998), s. 7  
46 Ibid.   
47 Sahlberg och Leppilampi (1998) 

 12



Inlärning genom samverkan och arbete i små grupper förutsätter enligt Sahlberg och Leppilampi 
att vissa spelregler internaliserats eftersom samarbetsinlärning inte bara är en inlärningsmetod 
bland många andra. Samarbetsinlärning innebär att man har ett särskilt förhållningssätt till 
inlärning, till andra människor samt till den egna miljön, där det centrala är interaktion: att ta 
hänsyn till och hjälpa andra, att diskutera och samarbeta aktivt. För att man i skolan 
framgångsrikt skall kunna övergå till samarbetsinlärningens pedagogiska kultur krävs det enligt 
Sahlberg och Leppilampi ändrade attityder, en förändring i värderingar, ideal och människosyn. 
De menar att det handlar om en långsam förändringsprocess som ofta kan vara mycket 
mödosam, till och med smärtsam, och förutsättningen för att man skall lyckas är att man 
målmedvetet och grundligt sätter sig in i skolans normer, värderingar och attityder.48

 
Undervisning kan läggas upp på många olika sätt, men enligt Sahlberg och Leppilampi är 
undervisning ur elevens synvinkel i princip av tre olika slag:  
 

• Individuell inlärning då interaktion endast sker med läraren och undervisningsmaterialet. 
Eleven ansvarar själv för sin inlärning.  

• Målinriktat arbete genom att eleven tävlar med andra elever. Detta leder till att andra 
elever misslyckas då eleven lyckas.  

• Arbete i små grupper för att lära tillsammans med andra elever. En sådan 
samarbetsinlärning fostrar eleverna till att ta ansvar för andra elever samtidigt som den 
egna inlärningsprocessen utvecklas.  

 
Sahlberg och Leppilampi menar att självständiga och individuella studier är nödvändiga, likväl 
som det ibland kan vara bra att tävla om det bästa resultatet, men de  hävdar att det i en snabbt 
föränderlig värld är nödvändigt att människors förmåga att agera och klara av nya situationer, 
gemensamt och med stöd av varandra, förbättras och utvecklas. Detta innebär enligt Sahlberg 
och Leppilampi att utvecklandet av elevers samarbetsförmåga idag är viktigare än någonsin i 
skolan. Samarbetsinlärning i skolan är enligt Sahlberg och Leppilampi en strävan ”efter att 
eleverna ska förstå att gruppens gemensamma framgång är beroende av vars och ens insats och 
främjar varje medlems bästa”.49 De hävdar att samarbets- och förhandlingsförmåga, tolerans, 
kreativitet samt flexibilitet är förmågor som människor idag behöver om de skall kunna lösa de 
komplexa problem de möter. De menar att det endast är genom avancerade och mångsidiga 
samarbets- och problemlösningsfärdigheter som man kan uppnå goda och hållbara resultat i 
frågor som är relaterade till exempelvis miljö, ekonomiska svårigheter, strukturförändringar i 
arbetslivet, samt problem relaterade till familjelivet. Enligt Sahlberg och Leppilampi är förmågan 
att visa hänsyn och respekt för andra därmed mycket viktig, likväl som samarbetsförmåga och 
förmåga att delta i arbete som är mål- och resultatinriktat idag är karakteristiskt för en god 
arbetstagare.50      
 
Samarbetsinlärningens grundtanke är enligt Sahlberg och Leppilampi att elevers arbete 
tillsammans i små grupper befrämjar att de lär sig på ett effektivt och bra sätt. Eleverna får 
handledning i att ta ansvar, inte bara för sina egna utan även för andra elevers framsteg, vilket 
motverkar konkurrens eleverna emellan. Sahlberg och Leppilampi hävdar att elevernas sociala 
färdigheter samt självkänsla utvecklas genom samarbetsinlärning likväl som förmågan att arbeta i 
grupp och att utveckla inlärningsstrategier utvecklas. Grupperna består av två till fyra personer 
och för att den ska fungera bra  bör den ha en heterogen sammansättning, inte bara gällande 
elevernas sociala bakgrund, kunskaper eller kön, utan även vad gäller kulturell bakgrund, 

                                                 
48Sahlberg och Leppilampi (1998) 
49 Sahlberg och Leppilampi (1998), s. 70  
50 Sahlberg och Leppilampi (1998) 

 13



karaktärsdrag samt vanor. Samarbetsinlärning skapar i inlärningssituationen ett gemensamt språk 
samt interaktion mellan eleverna, vilka utgör ett för inlärningsprocessen viktigt stöd.  
Grupprocessen ger eleverna tid att diskutera med de andra eleverna i gruppen samtidigt som de 
kan fördjupa sig i uppgiften. Den förbättrade självkänslan hos eleverna samt den ökade 
motivationen påverkar inlärningen positivt. I de små grupperna kan heller inte elever gömma sig 
och smita undan från arbetet. Undersökningar har enligt Sahlberg och Leppilampi visat att 
lågpresterande elever förvisso har störst nytta av samarbetsinlärning, men de visade även att 
högpresterande elever åtminstone uppnådde samma nivå som när de studerade självständigt. 51  
 
Vid samarbetsinlärning instrueras de små elevgrupperna att arbeta efter vissa principer och 
eleverna styrs på så sätt in i samarbetsinlärningens kultur vilket gör att de kan ta till sig dess 
centrala normer. Om gruppmedlemmarna upplever att de på ett positivt sätt är beroende av 
varandras framgång blir samarbetsinlärningen bättre. Exempel på principer vid 
samarbetsinlärning är ”din insats är till nytta för mig och min insats är till nytta för dig”, ”vi har 
framgång eller misslyckas tillsammans” och ”jag kan inte göra uppgiften utan din insats”.52 Enligt 
Sahlberg och Leppilampi uppstår samarbetsinlärning först när dess principer har förverkligats i 
interaktion mellan eleverna och eleverna på allvar har tagit till sig principerna. De hävdar dock att 
förutsättningen för att detta skall kunna ske är öppenhet och mod att prova något nytt så att 
traditionella normer för skolans inlärning kan lämnas.53   
 
 
3.3. Förhållandet mellan skolutveckling och grupparbete  
Skolutveckling kan enligt Gunnar Berg ses som ”en process där ett skede handlar om att vi på 
olika sätt samlar in de upplevda problemen och i någon form av bearbetningsprocess omvandlar 
dessa till verkliga problem, d.v.s. till sådana angelägna områden som med fördel kan utgöra 
avstamp för ett vardagsnära utvecklingsarbete”.54

 
Sahlberg och Leppilampi lyfter fram några föreställningar om inlärning som inom forskningen 
har observerats i skolors aktivitet och undervisning. Enligt dessa föreställningar är inlärning, för 
eleven, oftast en individuell och från sammanhanget isolerad företeelse där klassrummets verbala 
kommunikation består av att det är läraren som talar. Detta skapar enligt Sahlberg och 
Leppilampi problem i skolornas kommunikation eftersom lärare och elever på så sätt skapar olika 
språk vilket leder till svårigheter gällande den ömsesidiga förståelsen. En direkt följd av denna 
lärarcentrering är föreställningen om att inlärning är detsamma som att ta emot lösryckta 
kunskaper samt att inlärning är en mottagande verksamhet. Sahlberg och Leppilampi menar dock 
att ”Den främsta kritiken mot skolans undervisning handlar just om att kunskapen är lösryckt 
och statisk”.55 De hävdar att kunskapsfragment som är lösryckta ur sitt sammanhang sällan är 
varken begripliga, levande eller användbara för eleverna. En sådan verksamhet bygger enligt 
Sahlberg och Leppilampi på föreställningen att det är lärarens uppgift att överföra färdiga 
modeller och kunskaper direkt till eleverna, vilket de hävdar leder till svårigheter eftersom 
lärarens verktyg är begränsade och eleven ofta saknar de erfarenheter de skulle behöva för att 
tolka informationen på ett förståeligt och meningsfullt sätt.56  
 
En annan föreställning som Sahlberg och Leppilampi lyfter fram är den att lärarens uppgift skulle 
vara att förändra elevens beteende. En sådan syn, där man betonar förändring av det yttre 

                                                 
51 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
52 Sahlberg och Leppilampi (1998), s. 75 
53 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
54 Berg (2003), s. 19  
55 Sahlberg och Leppilampi (1998), s. 23 
56 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
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beteendet, menar de leder till problem för eleven eftersom det innebär att det effektivaste sättet 
att nå framgång ur dennes synvinkel då blir att hitta de beteendeformer som säkrast leder till 
lärarens positiva respons. Slutligen tar Sahlberg och Leppilampi upp föreställningen om att 
huvudregeln skulle vara att läraren och skolan ansvarar för verksamheten och elevernas inlärning 
vilket de hävdar hämmar elevernas förmåga att självständigt kunna ta ansvar eftersom de istället 
blir beroende av läraren. Sahlberg och Leppilampi hävdar att var och en av ovanstående 
föreställningar och de traditioner som därav följer, får en dramatisk inverkan på lärares 
undervisning eftersom läraren då blir undervisningssituationens subjekt och eleverna endast blir 
dess objekt.57  
 
Enligt Sahlberg och Leppilampi är förutsättningen för en lösning på ovanstående problem att 
skolor kritiskt värderar sina verksamheter och till följd av detta utför det förändringsarbete som 
krävs. De anser att det är onödigt att söka syndabockar då det är mer givande att utveckla teorier 
och förklaringsmodeller som kan förbättra undervisningens kvalitet. De hävdar att man i första 
hand måste förändra lärarens och elevernas roller då en av de högsta trösklarna att komma över 
vid skolutveckling är just en förändring av skolans traditionella roller och tillvägagångssätt.58  
 
3.3.1. Olika rollers betydelse   
Granström hävdar att en ökad medvetenhet om hur roller skapas och upprätthålls vid arbete i 
klassrummet är nödvändig om vi ska värna om elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. 
Han menar att samspelet i klassrummet i hög grad styrs av de roller som lärare och elever tilldelas 
av skolsystemet, men att det även styrs av de roller som dessa gemensamt skapar i den dagliga 
interaktionen i klassrummet. Klara och tydliga roller skapar en känsla av  trygghet och säkerhet 
hos elever och lärare men kan samtidigt innebära att könsrollsmönster, maktrelationer och etisk 
särbehandling vidmakthålls.59

 
Tre olika rollbegrepp har enligt Granström betydelse för verksamheten i skolan: den strukturella 
rollen, den interaktionistiska rollen samt den systemiska rollen. Strukturella roller har i detta fallet med 
organisationsstruktur att göra där det handlar om att skapa en väl fungerande organisation där 
roller och funktioner är klara och tydliga. Enligt det strukturella synsättet är en roll något som 
tilldelas den enskilde medlemmen i organisationen. De strukturella rollerna anger ansvar, 
position, makt och plats i hierarkin och är därmed avsedda att förenkla umgänget mellan 
medlemmarna i en organisation samt att garantera ordning och reda. Enligt Granström kan dessa 
roller och rollbeskrivningar sägas vara organisationens sätt att kontrollera och styra 
verksamheten, men rollerna kan även utgöra en trygghet för den enskilde individen eftersom de 
anger dennes skyldigheter och rättigheter. Även om det på en skola inte finns 
befattningsbeskrivningar gällande lärares och elevers roller finns det ändå enligt Granström ett 
antal förväntade handlingar eller beteenden som är kopplade till dessa roller. Han menar att de 
flesta lärare och elever har lärt sig vad detta innebär och att de har insett dess styrande och 
trygghetsskapande funktioner.60

 
De interaktionistiska rollerna är enligt Granström sådana roller som skapas i samband med 
människors interaktion och möten, men till skillnad från de strukturella rollerna finns det inga 
färdiga mönster eller beskrivningar på hur rollerna skall ta sig uttryck. I samspelet mellan 
individerna sker ett sökande och en ”förhandling” om vilka roller som ska skapas och 
upprätthållas. Granström menar därmed att det är den ömsesidiga förståelsen av ord och 
handlingar mellan människor som styr samspelet mellan individerna och deras roller. Enligt det 
                                                 
57 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
58 Ibid.   
59 Granström ( 2003) 
60 Ibid.   
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interaktionistiska synsättet är rolltagandet situationsbundet och humörbundet. Det innebär enligt 
Granström att man för att förstå rolltagandet måste beakta hela det komplexa samspel som leder 
fram till olika positioner och rolltagande. Detta samspel handlar ofta om makt och underkastelse 
och enligt det interaktionistiska synsättet sker i varje ny grupp en ”förhandling” om 
maktpositioner, hackordning och inflytande. Om ingen strukturell makthierarki finns så skapar 
deltagarna en sådan själva. Granström menar därmed att eleverna i en skolklass på så sätt, genom 
interaktion och samspel, skapar olika roller, grupperingar och makthierarkier likväl som lärarna 
inom personalgruppen utvecklar olika roller som en följd av deras dagliga umgänge.61  
 
De systemiska rollerna är enligt Granström funktionella i mål- och uppgiftsstyrda organisationer. 
Enligt detta synsätt betraktar man skolan som ett organiskt system i vilket individer, uppgifter 
och funktioner är ömsesidigt kopplade till varandra, ett system där individer och grupper 
anförtros olika roller. Det viktiga i ett sådant system är inte hur arbetet utförs utan istället att det 
utförs. Alla i detta system är enligt Granström beroende av varandra vilket innebär att en individs 
handlingar och åtgärder får direkta konsekvenser för övriga individer och grupper i systemet. 
Detta innebär enligt Granström att rolltagande enligt den systemiska modellen förutsätter 
samarbete. Han hävdar därmed att ett systemiskt arbetssätt inte enbart gynnar ett rationellt och 
målinriktat arbete utan att det även hjälper olika grupper att hantera emotionella och ofta till 
synes irrationella behov som uppstår i deras samarbete. Systemiska roller kan därmed enligt 
Granström sägas vara en organisations och dess medlemmars sätt att samordna och målstyra en 
verksamhet. Genom att medlemmarna tränar upp sitt samspel och sin lyhördhet kan rollerna i 
organisationen snabbt anpassas och förändras vid behov.62

 
Enligt Garnström handlar skolutveckling i hög grad om att förändra roller och rollfördelning och 
han hävdar att ingen förändring är möjlig utan att roller och gränser förändras. Individer har som 
framgår i de olika rollbegreppen ovan olika relationer till varandra och till arbetsuppgifterna 
beroende på vilket rollbegrepp som används, samtidigt som de tre rollbegreppen förekommer 
sida vid sida i skolan som organisation. De systemiska rollerna utvecklas med inslag av interaktion 
likaväl som de tar hänsyn till skolans struktur och är därmed enligt Granström resultatet av ett 
samspel mellan uppkomna behov och olika individers kompetens. Han hävdar att eleverna i 
grupparbete får en träning i att utveckla systemiska roller och på så sätt kan de lära sig att 
samarbeta för att lösa problem eller nå uppsatta mål.63  
 
Granström hävdar att första steget om man vill förändra processer och interaktionsmönster i 
skolarbetet är att lära sig mer om sådana processer och undersöka sin egen del i processens 
dynamik. I den strukturella rollen har läraren enligt Granström en dubbel funktion som både 
kunskapsförmedlare och arbetsledare. Om inte läraren lever upp till dessa roller kan förvirring 
uppstå bland eleverna. Läraren möter eleverna i en kollektiv situation och ställs inför en 
heterogen grupp individer i en situation som kan vara förenad med vissa svårigheter gällande 
exempelvis elevers behov och beroendeförhållande. Granström hävdar därför att det är viktigt att 
läraren upprätthåller en strukturell och professionell roll.64  
 
Granström lyfter även fram två viktiga principer för förändringsarbete gällande interaktionistiskt 
rolltagande som handlar om att skapa planerade möten mellan elever samt att öka förståelsen och 
känsligheten för lärarens egna beteende och reaktioner i samspelet med eleverna. Syftet med detta 
är enligt Granström att utnyttja de positiva krafter som processerna i det interaktionistiska 
rolltagandet kan skapa, det vill säga identitetsskapande, lärande och växande likväl som det 
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handlar om att undvika destruktiva krafter såsom exempelvis maktkamp, förtryck och mobbning. 
Han hävdar att läraren som arbetsledare har stora möjligheter att påverka det interaktionistiska 
rollskapandet i klassrummet och det är därför viktigt att läraren är medveten om att sådant som 
kan ses som ett uttryck för demokrati, exempelvis elevernas fria val när det gäller placering eller 
val av medarbetare vid grupparbete, i själva verket kan innebära att man släpper loss destruktiva 
krafter gällande maktutövning, marginalisering och stämpling. Sammansättningen vid 
grupparbeten kan med andra ord ha stor betydelse för vilka processer som kommer att utvecklas 
bland eleverna under arbetets gång. Granström hävdar därmed att lärares ingripande och styrande 
över elevers möten kan uppfattas som odemokratiska, men att de också kan ses som uttryck för 
en professionell omsorg om eleverna där läraren på ett medvetet sätt utifrån situation och 
elevgrupp skapar medvetna och övervägda möten mellan eleverna ur vilka de kan växa 
tillsammans.65

 
 
 
4. Resultat och analys 
 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultatet från intervjuerna med de sju lärarna. 
Resultatet är uppdelat i tre delar, baserat på frågorna i min frågeställning: ”Vilka pedagogiska 
tankar ligger bakom lärares användande av grupparbete som arbetsmetod?” (4.1.), ”Hur ser lärare 
på att träna elever i grupparbete?” (4.2.), samt ”Hur ser lärare på förhållandet mellan grupparbete 
och skolutveckling?” (4.3.). Varje fråga åtföljs av en direkt analys av resultatet kring just denna 
frågeställning. Lärarna omnämns såsom Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4, Lärare 5, Lärare 6 
samt Lärare 7 genomgående i texten. För att det skall vara lätt att se om lärarna tillhör ett studie- 
eller yrkesförberedande program skriver jag ut detta första gången läraren omnämns, för att 
vidare i texten förkorta studieförberedande såsom (sp) och yrkesförberedande såsom (yp).   
 
 
4.1. Vilka pedagogiska tankar ligger bakom lärares användande av 
grupparbete som arbetsmetod?  
 
På frågan ”Varför använder du dig av grupparbete som arbetsmetod?” svarar Lärare 1, som 
arbetar på ett studieförberedande program (sp), att: ”Ja, förhoppningsvis så får ju eleverna, i och 
med att man har någon eller några att arbeta med, flera perspektiv på uppgiften. Man är flera som 
ser och försöker lösa uppgiften och på det viset lär man sig mer än om man bara skulle ha sin 
egen synvinkel på det hela.” Lärare 1 (sp) menar även att ”ett bra sätt att jobba självständigt är att 
vara just flera som löser ett problem” samt att ”är man flera som kan jobba med en sak så kanske 
det kan gå kvickare och snabbare än om man ska läsa ett helt arbetsområde själv”.  Lärare 1 (sp) 
tänker sig även att eleverna ”…lär sig på ett annat vis om det är en kompis som tar del och letar 
fakta och sånt och kan berätta om det…”.  Denne lärare menar även att ”man skulle kunna 
utvärdera om det är på det viset… att man lär sig” eftersom hon hittills inte har gjort någon 
sådan utvärdering. Lärare 1 (sp) anser dock att det är viktigt att ”man inte fastnar i en arbetsform 
utan att man tränar flera arbetsformer och då är ju grupparbete en viktig del.” Hon anser dock att 
även grupparbetet måste vara omväxlande så att man inte fastnar i en form. Här menar hon att 
man kanske skulle sätta sig ner och reflektera lite mer och försöka hitta nya former av 
grupparbeten. Hon tror dock att bristen på tid för reflektion gör att man fastnar i vissa former.  
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Lärare 2, som arbetar på ett yrkesinriktat program (yp), menar att hon använder sig av grupparbete 
som  arbetsmetod därför att hon anser att det är väldigt viktigt att med hjälp av grupparbetet 
förbereda eleverna på de olika gruppkonstellationer de kommer att hamna i när de kommer ut i 
yrkeslivet. Hon arbetar även aktivt med att skapa grupper av elever som inte brukar umgås eller 
arbeta tillsammans då hon anser att det är viktigt att de får se att det går att samarbeta även med 
dessa personer. 
 
Lärare 3, som arbetar på ett studieförberedande program (sp),  använder sig av grupparbete därför 
att han vill variera arbetssätten så att det inte bara rullar på i någon ”gammal vanlig lunk” som 
kan liknas vid ”korvstoppning”. Han anser även att det är viktigt att eleverna får tänka själva och 
därmed formulera egna frågor, samt att de lär sig att söka information. Lärarens uppgift är enligt 
Lärare 3 (sp) att ge eleverna verktygen. Han menar att: ”Vi kan aldrig ge dem alla kunskaper, 
därför ger vi dem verktygen att själva söka och värdera information, strukturera den och kanske 
också presentera informationen.” Lärare 3 (sp) anser även att det handlar om elevernas motivation 
och att det därför är viktigt att hitta undervisningsformer som tilltalar eleverna och som är 
intresseväckande, och han menar att grupparbete ibland kan vara det. Han menar dock att det för 
vissa elever kan vara tvärtom och att man därför måste variera undervisningen.    
 
Lärare 4, som arbetar på ett yrkesinriktat program (yp), använder sig av grupparbete därför att det 
är ett sätt av flera att lära, men även för att eleverna vid grupparbete får träna på att kunna arbeta 
tillsammans, vilket hon anser är viktigt.  
 
På det yrkesinriktade program (yp) där Lärare 5 arbetar så har eleverna ofta grupparbete. I åtta av 
tio uppgifter så arbetar man i en mindre eller större grupp. Han menar att grupparbete ”sitter 
liksom i  vår utbildnings ryggmärg” och att övningarna inte i första hand går ut på att eleverna ska 
göra världens bästa jobb utan att de ska lära sig att kommunicera, fatta gemensamma beslut och 
hantera problem. Lärare 5 (yp) hävdar att grupparbetena genom åren ger ”skinn på näsan inför 
den ofrånkomliga situation som sen finns utanför skolans väggar, där man alltid ska försöka 
kommunicera med någon i en mindre eller större grupp”. Hans elever har hela tiden en roterande 
indelning i grupper med syfte att det ska finnas en osäkerhetsaspekt, att det inte får bli för tryggt. 
Det får inte skapas vissa gäng utan alla ska lära sig att arbeta med alla. Han menar att eleverna på 
så sätt ”får med sig något väldigt, väldigt viktigt, för att man kan inte tycka om alla, man kanske 
inte jobbar bra tillsammans med alla, men man måste försöka”. Han tror även att man på så sätt 
hjälper klassen som helhet att finna samhörighet. Lärare 5 (yp) använder sig av grupparbete i sin 
undervisning därför att det är ”navet i allt mänskligt beteende” att arbeta tillsammans med andra. 
Han menar även att lärarna han arbetar tillsammans med kommer från branschen, från 
verkligheten, och därmed har stor erfarenhet av hur man arbetar där. Precis så som man arbetar 
där försöker de lära eleverna att arbeta och då blir gruppen en naturlig del.  
 
Lärare 6, som arbetar på ett kombinerat studie- och yrkesförberedande program (sp/yp), använder 
sig av grupparbete som arbetsmetod därför att det engagerar eleverna. Han menar att eleverna på 
så sätt får tränga in i problem på ett intressantare och mer omväxlande sätt samtidigt som det blir 
mer verkligt för dem att lösa ett problem genom grupparbete eftersom de då stöter på saker de 
måste ta reda på. Han menar att det blir för ensidigt att bara ha katederundervisning.  
 
Lärare 7, som arbetar på ett yrkesinriktat program (yp), använder sig av grupparbete som 
arbetsmetod därför att hon anser att förmågan att arbeta i grupp är mycket viktig. Hon menar att 
man är beroende av andra människor eftersom det är svårt att nå någonstans själv och då är 
grupparbete bra. Hon hävdar dock att det även är viktigt att kunna arbeta enskilt eftersom man 
måste kunna tänka själv utan gruppens hjälp och därför ska man inte enbart använda sig av 
grupparbete som arbetsmetod i skolan.  
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På frågan ”Hur ser du på din egen roll i ett grupparbete?” svarar Lärare 1 (sp) att hennes 
uppgift är att stimulera eleverna och få dem att se det de inte ser. Hon menar att man som lärare 
måste gå in och stötta eleverna i arbetet, styra upp så att alla arbetar, samt hjälpa dem att lösa 
eventuella  konflikter. Även Lärare 2 (yp) delar denna uppfattning och menar att det är väldigt 
viktigt att visa att man tar del av deras arbete, att man iakttar, och visar att man ser att deltagarna i 
en grupp arbetar olika, och bidrar till resultatet på olika sätt, att en del kanske har åkt snålskjuts. 
Hon menar att det är viktigt att visa eleverna att man tar hänsyn till detta vid betygsättning, att 
man sätter sig ned med dem vid arbetets slut och diskuterar denna bedömning.  Hon anser att det 
är viktigt att de elever som är ambitiösa får bekräftat att läraren ser att gruppmedlemmarna bidrar 
olika mycket till gruppens resultat. Lärare 2 (yp) är hela tiden aktiv och går ibland in i grupperna 
när hon ser att det behövs för att lösa olika knutar som kan uppstå under arbetets gång. Hon 
menar även att det är viktigt att ta tid både i början och slutet av lektionen och då samla eleverna 
för att styra upp det hela. Eleverna får vid dessa tillfällen redogöra för hur långt de kommit i 
arbetet samtidigt som Lärare 2 (yp) får möjlighet att lyfta fram det hon anser är viktigt.   
 
Lärare 3 (sp) anser att hans roll vid grupparbete är att väcka eleverna och få igång dem samt att 
vara ett bollplank för eleverna. Han vill dock inte lägga sig i elevernas grupparbete för mycket då 
han menar att ”tänket ska finnas i gruppen i sig”. Han menar att det är lätt att man som lärare går 
in och själv pekar ut vägen och styr eleverna, men då är det ju lika bra att man gör arbetet själv 
eftersom meningen med grupparbetet då försvinner.  
 
Lärare 4 (yp) anser att hennes roll vid elevers grupparbete dels är att sätta upp syfte och mål med 
varför de skall utföra arbetet samt tidsramarna för arbetet. Hon ger dem strukturen och lite grann 
om hur hon vill att de skall redovisa arbetet. Lärare 4 (yp) anser att hennes roll är mycket aktiv vid 
elevers grupparbete. Eleverna får handledning under arbetets gång där hon bland annat ser hur 
långt de har kommit, om de behöver hjälp med något, om de har svårt att få tag på fakta eller om 
de behöver hjälp med olika sökvägar eller intervjufrågor. Lärare 4 (yp) brukar vid utvärderingen av 
arbetet fråga eleverna om de tycker att de har fått det stöd de behöver under arbetets gång 
eftersom hon anser att det är viktigt att veta vad de faktiskt tycker om hennes insatser.  
 
Lärare 5 (yp) anser att hans roll i ett grupparbete är att få eleverna att sätta ribban på en lagom 
nivå så att de blir klara med uppgifterna. Han menar att uppgiften inte behöver vara så fantastisk, 
och kanske inte ens bli klar, men eleverna ska lämna ifrån sig någonting och därefter utvärdera 
det. Eleverna får sedan i princip göra om samma sak för att de ska få möjlighet att ta lärdom av 
det de gjort och utvecklas eftersom de vet vad som gick bra och vad som gick sämre. På så sätt 
kan de förstärka det som gick bra och försöka lyfta upp det vid nästa tillfälle. Lärare 5 (yp) menar 
att hans uppgift är att peppa, notera vad som är bra, trycka på det som inte är lika bra och att 
ligga på. Han tar även in eleverna en och en och låter dem ha en individuell utvärdering av 
arbetet. Lärare 5 (yp) anser att det kan vara väldigt viktigt att ibland inte gå in i ett rum när 
eleverna sitter och arbetar. Han finns med och bevakar och ser och har uppsamlingsheat i alla 
klasser varje vecka om det är ett projektarbete som ska sträcka sig över en längre tid.  
 
Enligt Lärare 6 (sp/yp) är hans roll vid elevers grupparbete att gå runt och se till att det flyter på 
och försöka komma med lite tips här och där. Han iakttar även elevernas arbete och ser vilka som 
är engagerade och vilka som drar sig undan.  
 
Lärare 7 (yp) menar att hennes roll som lärare i ett grupparbete är väldigt kreativ, hon skall lyfta 
eleverna, men inte ge dem svaren eftersom de måste lära sig att tänka själva. Hon anser att det är 
mycket viktigt som handledare i ett grupparbete att ha en bra relation till eleverna.   
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4.1.1. Analys  
Vid en analys av vilka pedagogiska tankar som ligger bakom de sju lärarnas användande av 
grupparbete som arbetsmetod upptäcker man att fyra av lärarna, som arbetar på rent 
yrkesinriktade program, främst ser elevers grupparbete som en förberedelse för deras framtida liv 
och speciellt då deras framtida yrkesliv. En av dem anser att det är viktigt att förbereda eleverna 
på olika gruppkonstellationer som de kommer att hamna i när de kommer ut i yrkeslivet, en 
annan att det är viktigt att eleverna får träna på att kunna arbeta tillsammans. En tredje anser att 
det är viktigt att eleverna får lära sig att kommunicera, fatta gemensamma beslut och hantera 
problem eftersom det är ”navet i allt mänskligt beteende” att arbeta tillsammans med andra, 
medan en fjärde anser att vi är beroende av andra människor eftersom det är svårt att nå 
någonstans själv och därför är det bra att eleverna får arbeta i grupp i skolan. Gemensamt för alla 
dessa yrkeslärare är att de innan de blev lärare varit ute och arbetat inom de yrkesområden de nu 
undervisar i.   
 
När det gäller lärarna på de studieförberedande programmen talar de mer om vilken nytta 
grupparbetet har för eleverna i skolsituationen.66 En av dessa lärare talar om att eleverna genom 
grupparbete får flera perspektiv på uppgiften samt  att det går snabbare än om eleverna ska läsa 
ett helt arbetsområde själva, och en annan talar om att det är viktigt att variera arbetssätten samt  
att ge eleverna verktyg så att de lär sig att tänka själva och formulera egna frågor. Denne lärare 
talar även om elevernas motivation och menar att grupparbete ibland kan vara motiverande för 
eleverna. Enligt forskningen är elevens motivation en avgörande faktor för hur samarbetet i en 
grupp ska fungera och man menar att samarbete i sig kan leda till ökad motivation67 vilket 
betyder att lärarens tankar kring motivation är viktiga i sammanhanget. Den lärare som arbetar på 
ett kombinerat yrkes- och studieförberedande program talar om att eleverna blir mer engagerade 
och får tränga in i problem på ett intressantare och mer omväxlande sätt genom grupparbete 
eftersom det blir mer verkligt för dem att lösa ett problem på det sättet. Man kan därmed tolka 
det som att denne lärares pedagogiska tankar kring grupparbete delvis är inriktade mot elevernas 
framtida yrkesliv eftersom han talar om att grupparbete gör problemlösningen mer verklig. Han 
preciserar dock inte på vilket sätt man kan se den som verklig.  
 
De flesta av lärarna verkar dock vara överens om att grupparbete är viktigt men att man bör 
variera formen på grupparbetena samt att det är viktigt att eleverna även lär sig att arbeta 
självständigt. Detta stämmer väl överens med vad Sahlberg och Leppilampi hävdar när de talar 
om att det är viktigt att uppnå en harmonisk balans mellan individuellt arbete och samarbete68. 
 
Lärarnas syn på deras egen roll vid elevers grupparbete är även den relativt gemensam. De talar 
samtliga om att stimulera, stötta, hjälpa och iaktta. Några av dem talar om att det är viktigt att inte 
störa elevernas grupparbeten för mycket utan att de måste få lära sig att tänka själva och några 
talar om vikten av att ha uppsamlingsheat under arbetets gång samt vikten av att ha en 
utvärdering efter arbetets slut. Den tydliga skillnaden som man kunde märka mellan lärare på 
yrkesinriktade- och studieförberedande program när det gällde frågan varför de använder 
grupparbete som arbetsmetod står därmed ej att finna när det gäller frågor kring hur de ser på 
deras egen roll vid elevers grupparbete. Frågan man bör ställa i detta sammanhang är vad detta 
kan bero på? Är intresset för grupparbete som arbetsmetod med syfte att utveckla elevernas 
förmåga till samarbete i framtida yrkesliv lättare att relatera till för lärare som själva har arbetat 
inom andra yrken, som bygger på gruppsamverkan,  än läraryrket där man endast nyligen påbörjat 
                                                 
66 Lärare 3 (sp) utvecklar dock sina tankar under intervjuns gång och relaterar då användandet av grupparbete som 
arbetsmetod till elevernas framtida yrkesliv. 
67 Hammar Chiriac (2005b)  
68 Sahlberg och Leppilampi (1998)  
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samarbete i arbetslag? Är det den gemensamma pedagogiska utbildningen och erfarenheten som 
gör att lärarna i undersökningen ändock ser relativt lika på lärarrollen vid elevers grupparbete?  
Jag kan i dessa intervjuer inte finna något entydigt svar på dessa frågor. Det skulle dock vara av 
intresse att vidare undersöka dessa frågor.   
 
Lärare 2 och 5 (yp) är ensamma om att tala om vikten av att eleverna lär sig att arbeta tillsammans 
med alla även om de inte brukar umgås eller arbeta tillsammans i vanliga fall. Även om eleverna 
kanske inte tycker om alla och jobbar bra tillsammans så måste de ändå försöka. Lärare 5 (yp) tror 
att detta dels gör att eleverna får med sig något viktigt inför deras framtida yrkesliv men att det 
även kan leda fram till att klassen som helhet finner samhörighet.  Det framgår dock inte av 
intervjun hur dessa lärare sätter samman grupperna och på vilket sätt dessa olika 
gruppsammansättningarna kan påverka elevernas olika resultat. 
 
Lärare 1 (sp) är ensam bland de sju lärarna om att tala om att hon borde reflektera kring samt 
utvärdera sina pedagogiska tankar kring hur eleverna lär sig genom grupparbete. Hon är inne på 
att eleverna lär sig på ett annat vis när det är en klasskamrat som söker fakta och redovisar denna 
inför klassen. Hon är dock osäker på om hennes tankar kring detta verkligen stämmer och känner 
därför att en utvärdering av dessa skulle vara på sin plats. Lärare 1 (sp) talar även om att man 
borde sätta sig ner och reflektera mer kring elevernas grupparbeten och hitta nya former för 
dessa eftersom bristen på tid för reflektion lätt gör att man fastnar i vissa former.  
 
 
4.2. Hur ser lärarna på att träna elever i grupparbete?  
 
På frågan ”Hur tycker du elevernas lärande påverkas i grupp?” svara Lärare 1 (sp) att det är 
ett bra sätt att lära därför att eleverna själva får plocka fram kunskapen och reflektera och hon 
menar att ”det är nog egentligen det man lär sig  mycket på”. Lärare 1 (sp) menar även att det slags 
fördjupning som ett grupparbete ger kan skapa ett intresse och att eleverna då lär sig av det 
eftersom det skapade intresset kan göra det roligare att lära sig. Lärare 1 (sp) anser dock att 
eleverna i ett grupparbete ”kan slinka undan och kan slinka igenom utan att ha gjort någonting 
egentligen” eftersom det är ganska svårt för läraren att ”ha koll på det”. Hon försöker därför ofta 
ha något personligt med i redovisningen av grupparbetet så att alla elever måste visa att de har 
varit delaktiga i arbetet. Syftet med detta menar hon är att ”få eleverna att vara medvetna om att 
det spelar roll om man är aktiv eller inte”. Lärare 1 (sp) menar även att: ”Elever ser ju ofta ganska 
kortsiktigt, alltså att det handlar om betygssättning och dom bitarna, inte om att man lär sig för 
livet…” och hon menar därför att man ibland måste motivera eleverna med att det kommer att 
synas i betygsättningen.  
 
Lärare 2 (yp) menar att eleverna ser det som händer i gruppen, och att man därför kan ta upp att 
de kommer att drabbas av detta även när de kommer ut i arbetslivet. Hon hävdar att det är 
sådana saker man kan ta upp, att det här kommer eleverna att få vara med om ute i arbetslivet. 
De kommer att få se att en del bara går till jobbet för att få lön, medan andra är eldsjälar som 
brinner för sitt arbete och alla de bitarna kan man som lärare relatera till så att eleverna förstår 
vad det är som kan hända, vad man kan mötas av. Lärare 2 (yp)  säger: ”Lärandet i grupp blir ju 
alltid olika… olika processer, olika sätt, och det är därför jag menar att det är så oerhört viktigt att 
synliggöra processen och inte bara sätta dem i ett grupparbete som ska vara klart och inlämnat 
klockan tolv två veckor senare. Då har man missat, tycker jag, mycket av vad som faktiskt finns i 
en sådan grupp och vad som kan komma fram, vad som händer på resans gång, och just 
elevernas olika personligheter och elevernas olika relation till varandra.”.   
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Lärare 3 (sp) menar att det är lätt att vara alltför resultatinriktad och att man då glömmer bort att 
eleverna lär sig något mer än bara ämnet eller ett tema vid grupparbete. Han tror att eleverna i 
grunden lär sig mycket runtikring själva temat eller ämnet, med andra ord färdigheter som är bra 
att ha med sig ut i arbetslivet. De lär sig att fungera i grupp och att se nyttan med olika roller, och 
det är ju sådana situationer eleverna kommer att möta och ställas inför.   
 
Lärare 4 (yp) anser att hur elevernas lärande påverkas i grupp beror på vilken grupp de hamnar i 
samt vilket ansvar de tar för gruppen. Hon anser även att det handlar om vilket ansvar de tar för 
sin egen inlärning samt vilket intresse de har för uppgiften. Hon är inte så säker på att eleverna 
alltid får med sig så mycket från ett grupparbete om man ser till ren faktainlärning så därför har 
hon ibland hjälpfrågor som eleverna skall använda som en grund i sin faktasökning. Lärare 4 (yp) 
menar att: ”Som lärare blir man ju lite insnöad på att de alltid ska lära sig bra med fakta och få 
mycket med sig kunskapsmässigt. Men det är ju inte alltid den biten dominerar i ett grupparbete 
utan det kan vara just den här personliga biten, Vad lärde jag mig själv utav det här, ihop med det 
här? Vem är jag?, och det kan kanske vara lika värdefullt som själva fakta.”. Hon menar att man 
på så sätt kan få bra lärtillfällen, som inte ingår i någon speciell kursplan, men som är viktiga för 
livet.   
 
Lärare 6 (sp/yp) tror att grupparbete är ganska bra eftersom de lär sig ett arbetssätt samtidigt som 
de hjälper varandra, vilket han menar även kan leda till att de hjälper varandra vid andra tillfällen, 
till exempel på rasterna.  
 
Lärare 7 (yp) anser att det finns både fördelar och nackdelar med att arbete i grupp eftersom det 
alltid finns någon som drar ett väldigt tungt lass och någon som åker snålskjuts. Hon har aldrig 
upplevt någon grupp där alla arbetat lika mycket. Trots detta så ser hon dock grupparbete som 
något positivt och menar att det är lärarens uppgift att ta tag i de elever som försöker smita 
undan, till exempel genom att förklara betydelsen av gruppen, att gruppens intressen går före de 
egna.   
 
 
På frågan ”Hur introducerar du grupparbete för dina elever?” svarar Lärare 1 (sp) att det är 
väldigt olika och att det är svårt att generalisera eftersom det beror på vad det är för slags 
grupparbete. Hon menar dock att det är ”viktigt att försöka ha tydliga instruktioner…”, att det är 
”viktigt att man ser vad man ska göra, när man ska redovisa och vad det är för betygskriterier 
som gäller”. Ofta börjar hon ett grupparbete med en gemensam genomgång där eleverna får 
instruktioner och därefter försöker hon att handleda grupperna, ha återkommande möten med 
grupperna för att se hela processen. Hon anser att det är viktigt att man inte släpper eleverna och 
låter dem arbeta själva hela grupparbetsperioden, utan att men verkligen har vissa träffar för att 
följa upp arbetet.  
 
Lärare 2 (yp) menar att det är syftet med grupparbetet som avgör hur hon introducerar detta. Det 
kan till exempel vara att hon vill att eleverna skall  reflektera utifrån en föreläsning. Lärare 2 (yp) 
säger att hon alltid talar om för eleverna vad som är syftet med det de gör, vad som är målet. Hon 
tror att det är viktigt att det finns en tanke bakom det eleverna får göra, varför man gör det.    
 
När Lärare 3 (sp) introducerar grupparbete börjar han med att höra sig för vilka arbetsområden 
eleverna är intresserade av att fördjupa sig inom. Hur han därefter introducerar grupparbetena 
varierar väldigt mycket beroende på arbetets storlek. Om det bara är en liten uppgift ”som ska få 
igång ett tänk eller ett perspektiv på någonting” som han bara kastar ut, ja då sker det bara. Lärare 
3 (sp) menar att det då kan bli bättre eftersom eleverna oförberett ställs inför något och då 
”liksom rensar” och inte blir styrda. Det händer att han även försöker hålla bort betygskriterierna 
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för att inte låta eleverna styras in i ett tänkande kring vad han som lärare är ute efter och därmed 
tappa intresset för uppgiften.  
 
För Lärare 4 (yp) beror upplägget av introduktionen på hur gruppen ser ut samt vad man ska göra 
för slags grupparbete. Hon brukar dock berätta om vad de ska gå in i för moment och hon kan 
då ge förslag på olika områden som kan vara lämpliga att göra som grupparbete, och hon frågar 
eleverna om det är något de är intresserade av. Lärare 4 (yp) menar dock att det varierar mycket 
från grupp till grupp om de är intresserade av att grupparbeta eller inte. En del tycker mycket om 
att grupparbeta och en del tycker att det är det värsta som finns. Ibland visar Lärare 4 (yp) en 
filmsnutt eller läser en artikel när hon introducerar grupparbetet för att försöka väcka intresset 
hos eleverna för det som skall göras.   
 
Lärare 5 (yp) ger eleverna en uppgift med deadline och finns där som stöd under hela arbetet. Han 
låter ofta eleverna prova sig fram och menar att de på så sätt kan utvecklas med hjälp av sina egna 
misstag och lärdomar.  
 
Lärare 6 (sp/yp) menar att man kan introducera grupparbete genom att skapa ett scenario i vilket 
eleverna arbetar på ett företag och där får en uppgift att lösa och presentera. Han menar att de 
försöker göra det hela så verkligt som möjligt för eleverna.  
 
Enligt Lärare 7 (yp) så beror introduktionen hon ger eleverna innan ett grupparbete på vad det är 
för typ av arbete de ska utföra. De får instruktioner, och då även instruktioner om att ingen får 
vara utanför gruppen eftersom det är mycket viktigt att inte någon sitter i ett hörn och så får de 
andra jobba ensamma. Det anser hon är nästan lika viktigt som övriga instruktioner. Lärare 7 (yp) 
har även hållpunkter under grupparbetets gång när hon kontrollerar att det går framåt och om det 
inte gör det måste något åtgärdas.  
 
 
På frågan ”Hur ser du på att träna elever i grupparbete?” svarar Lärare 1 (sp) att ”Det är jag 
jättedålig på. Det gör jag inte. Utan jag tar för givet, när de kommer hit på gymnasiet, att de har 
jobbat så mycket i grupp att de kan det här. Men där borde man nog tänka till.” Hon tror inte 
heller att man i lägre stadier har tränat eleverna i grupparbete, men menar att eleverna på 
gymnasiet är så pass gamla att man medvetet skulle kunna träna dem, så att de blir medvetna om 
processen. Lärare 1 (sp) tror att eleverna skulle behöva denna utbildning. Hon menar dock att 
man ibland pratar om hur grupparbetet gick, efteråt när det är klart. Oftast är det dock enbart 
personliga utvärderingar. Det är sällan hon sitter ned med gruppen och pratar om hur det har 
gått. Lärare 1 (sp) menar dock att eleverna skulle lära sig av att sitta ned i grupp och diskutera och 
menar att man arbetar mer medvetet med detta under projektarbetet, vilket hon upplever som 
positivt. Hon tycker dock att det arbetet tar ganska lång tid, att det är en lång process, och att 
man oftast inte låter eleverna arbeta så länge i vanliga grupparbeten att processen blir så tydlig.  
 
Att träna elever i grupparbete är för Lärare 2 (yp) en process. Hon menar att man inte bara kan 
göra det en gång och att man som pedagog måste ta på sig en väldigt stor roll. Lärare 2 (yp) menar 
även att man som pedagog tar på sig ett stort ansvar när man går in och utvärderar elevernas 
arbete när det är färdigt, men att just den biten är mycket, mycket viktig. Det handlar för henne 
om att synliggöra, att hjälpa eleverna att samtala kring det arbete de gjort, att utvärdera det 
tillsammans. Hon anser att det är en del av processen, att få tala om det, men att det är viktigt att 
läraren är med i detta samtal så att eleverna inte börjar attackera varandra. Lärare 2 (yp) anser även 
att det är viktigt att ibland även få en skriftlig utvärdering från respektive elev om hur de tyckte 
att arbetet fungerade samt kring deras eget bidrag till arbetet, så att alla, även de som inte vågar 
säga så mycket, får en chans att uttrycka sig.  
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Lärare 3 (sp) menar att han inte brukar ha någon genomgång eller samtal kring hur grupper 
fungerar, annat än att han ger ramar för arbetet där han talar om att grupparbete inte handlar om 
att dela upp arbetet och göra var sin del, utan att det handlar om något mer. På frågan: När jag 
säger träna eleverna i grupparbete, vad är det du tänker på då? svarar Lärare 3 (sp) att det 
handlar om ”trial and error”, med andra ord att man gör grupparbete och drar erfarenheter 
utifrån det.  
 
Enligt Lärare 4 (yp) försöker hennes arbetslag arbeta mycket med att träna eleverna i grupparbete. 
Elever i årskurs 1 brukar tycka ”Gud vad skönt, nu kan vi ta det lugnt” när grupparbete kommer 
på tal och så blir det inte så mycket gjort. De driver inte på och de känner inte varandra, vilket 
innebär att de inte törs kliva fram och ta tag i arbetet. Lärare 4 (yp) anser att det därför i årskurs 1 
mer handlar om att träna eleverna i formen grupparbete, men ju äldre de blir desto bättre lär de 
sig. Hon anser att varje litet grupparbete är en del i en längre kedja, en längre process. Lärare 4 
(yp) att hon brukar sätta upp ett exempel för eleverna där hon förklarar hur mycket tid de har till 
sitt förfogande genom att multiplicera antal gruppmedlemmar med den tid eleverna har till 
förfogande. Hon menar att eleverna ofta blir förvånade när de får se hur mycket tid de faktiskt 
har till sitt förfogande och de förstår då lättare att det inte räcker med att en person i gruppen 
utför arbetet medan de andra sitter och tittar på. De inser att var och en måste bidra för att 
arbetet skall bli något vettigt. Hon anser att det är bra att eleverna lär sig strukturen – 
ansvarsfördelning, tidsplan, generalrepetition, redovisning etc. –  för hur man lägger upp ett 
grupparbete. På frågan: Har ni med det här om grupprocesser som kan uppstå mellan dem 
också, eller…? menar Lärare 4 (yp) att det kanske inte är så mycket grupprocesser i ett 
grupparbete eftersom de inte pågår under så lång tid. Hon menar dock att de går in mer på det 
här med grupprocesser i andra kurser när de tittar på hur en grupp genomgår olika faser, men då 
handlar det om grupparbete under en längre tid när man kan se den här förändringen.  
 
Lärare 5 (yp) menar att hans elever tränar grupparbete hela tiden, eftersom de första stapplande 
grupparbetena i årskurs 1 ser annorlunda ut mot de arbeten eleverna gör i årskurs 3. Men jag 
tänker på ifall ni som lärare aktivt, i början, går in och lär dem att så här och så här jobbar 
man? Lärare 5 (yp) svarar att de har teorilektioner där de lägger undan alla verktyg och instrument 
och pratar om hur det ser ut på deras framtida arbetsplatser och där är det ju grupparbete som 
gäller, att man är ett litet lag som ska dra åt samma håll. Han menar att de pratar mycket om vad 
ett projektarbete är och vad ett grupparbete är och inte är. Men tränar ni medvetet eleverna i 
hur dom ska få det här att fungera? Eller blir det mer att det faller på plats under 
vägen…? Lärare 5 (yp) svarar att : ”Vi ser och känner ju också att de flesta är vana vid 
grupparbete. Det hoppas vi ju i alla fall att de är eftersom de gått nio år i skolan. Sen är det ju 
naturligtvis alltid elever som tycker det är lite jobbigt med grupparbete, men i och med att vi 
roterar hela tiden… Vi har sett så många exempel på killar och tjejer som på något vis växer i och 
med att vi är envetna och på något vis repeterar övningen.” Lärare 5 (yp) berättar vidare att de 
pratar mycket med eleverna om vad en grupp är och sen är det ”learning by doing”. Men ni 
finns med där? Lärare 5 (yp) svarar att de har ständiga uppsamlingsheat. De träffas i början av 
dagen och sen träffas man innan lektionen är slut och då vet eleverna att de ska presentera 
någonting som visar att de har tagit ett steg i rätt riktning. Men hur ser du på det här med att 
träna elever i grupparbete, och då menar jag mer konkret där man talar om hur det 
fungerar och vad som kan uppstå…? Ser du det som något viktigt eller…? Lärare 5 (yp) 
svarar: ”Ja, oh ja! Jag ser det som något jätteviktigt att… Det fantastiska med att jobba i ett litet 
team.” Han menar att han som lärare måste försöka forma eleverna till lagarbetare och att det 
innebär att de ofta gör övningar som förhoppningsvis leder till att eleverna blir lite mer vana vid 
det. Han tror inte att social kompetens, som så många talar om och som så många chefer och 
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rekryterare värdesätter väldigt högt, är något som man bara ”tankar i” killar och tjejer. Han menar 
att man inte bara kan filosofera kring detta utan att man även måste försöka praktisera det. 
 
När jag till Lärare 6 (sp/yp) ställer frågan Hur ser du på att träna elever i grupparbete? Och då 
tänker jag alltså inte bara på själva uppgiften som så utan allt… Alltså just att arbeta i 
grupp och de problem som kan uppstå? svarar han att han tycker att eleverna är ganska vana 
vid grupparbete från grundskolan och i andra ämnen. Grupparbete är något som eleverna blir 
bättre och bättre på och han menar att det inte brukar vara något större problem eftersom 
eleverna vet vad de ska göra när de får en uppgift. På vilket sätt introducerar ni det stora 
projektarbetet då? Vad är det ni talar om för eleverna och lär dem då?  ”Ja, vi har ju jobbat i 
grupp då ända sedan årskurs ett. Gått igenom vissa mallar som ska vara med i det här projektet.” 
Hur kan en sådan mall se ut? ”Ja att de för loggbok, till exempel, hela tiden och det är ju vi… 
checkar upp det och gör en tidsplan och… att momenten kommer med…” Men förbereder ni 
dem någonting på olika problem som kan uppstå, hur de ska hantera det? ”Ja, det gör vi ju 
hela tiden… att revidera sina planer och kanske… en för svår uppgift så att de får begränsa sig 
och… Så det är ju hela tiden en dialog. Vi är flera lärare som jobbar runt samma elever.”  
 
I och med att Lärare 7 (yp) är lärare i praktiska ämnen så får hennes elever ofta arbeta med 
fältuppgifter, men innan de börjar arbeta med dessa så går de igenom de bakomliggande 
grunderna tillsammans. Hon anser att det är ”väldigt viktigt, mycket viktigt” att träna elever i att 
grupparbeta. På det program där hon arbetar har man en målmedveten träning från årskurs 1 till 
årskurs 3 där lärarna successivt bygger på elevernas kreativa förmåga samt deras förmåga att 
arbeta i grupp. Lärare 7 (yp) menar att hon på så sätt kan se hur eleverna växer och det slutliga 
målet är Ungt företagande, att eleverna skall ha ett företag tillsammans. Hon anser att 
grupparbete på den nivån är svårt för eleverna, mycket svårt, men hon tror ”att det är det de lär 
sig mest på i hela skolan”. Tänker du då på de olika grupprocesserna som uppstår…?  ”Ja 
inte bara det. Utan det här är ju ett sätt att driva ett företag på riktigt fast på låtsas. Så du är ju 
allting från planering och start och genomdrivande och visst grupprocesser, absolut. Mycket 
viktigt. Det är väl den största biten som de har problem med eleverna i skolan. När de kommer 
till att här gäller det någonting, vi måste ställa upp, så är det grupprocessens olika delar. Och den 
går jag också igenom. Absolut, för det tycker jag är så viktigt. För vet man innan, vad som kan 
komma, då kan man ju faktiskt gå förbi det eller hoppa över det och inte behöva hamna i det.” 
Med andra ord kan man säga att du tränar dem i grupparbete?  ”Absolut.” Hur gör du? 
Vad är det du tar upp och…? ”Jag går igenom vad som händer när en grupp träffas, de olika 
faserna, det här händer när man känner varandra, och sen det här hur man blir vaksam på 
varandra och ska ta position i gruppen och vad som kan hända då. Jag går också igenom 
konflikthantering, jag vet att det är så fruktansvärt viktigt, och sen går jag igenom vad som 
utmärker ett bra grupparbete. Jag går också igenom vad man ska göra när det blir konflikter…” 
På följdfrågan Upplever du det som att lärare tränar sina elever i grupparbete? Svarar Lärare 
7 (yp) att hon inte vet, alla har grupparbete med eleverna, men hon vet inte hur djupt de tränar 
dem. Hon menar att lärarna i skolan inte utbildats för att arbeta i grupp, inte utbildats för 
konflikthantering på djupet och i hur man påverkas av olika saker. Vad tycker du att man 
borde göra åt det?  ”Ja, det tycker jag är katastrofalt. Jag tycker att det borde ägnas studiedagar 
till det för att det är så viktigt.”     
 
4.2.1. Analys  
Man kan utläsa av intervjuerna att samtliga lärare anser att elevernas lärande påverkas positivt vid 
grupparbete även om de har lite olika syn på vad eleverna egentligen får med sig. Lärare 1 (sp) tror 
att eleverna lär sig mycket på att de själva får plocka fram kunskapen vid grupparbete och 
reflektera över denna. Lärare 2 (yp) relaterar elevernas lärande till deras framtida yrkesliv och 
menar att den kunskap eleverna får genom det som händer i gruppen förbereder dem på att 
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samma saker kan hända även när de kommer ut i arbetslivet. Hon menar att det därför är viktigt 
att synliggöra denna process och lyfta fram elevernas olika personligheter och relationerna de har 
till varandra. Även Lärare 3 (sp) anser att de färdigheter de får genom grupparbetet är bra 
erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet. Eleverna lär sig hur de fungerar i en grupp och de får 
se nyttan av olika roller. Lärare 4 (yp) anser att just dessa erfarenheter, att eleverna lär sig vem de 
är,  kan vara lika värdefulla för dem som faktakunskaper eftersom dessa erfarenheter är viktig 
livskunskap. Lärare 6 (sp/yp) relaterar inte elevernas lärande vid grupparbete till kommande 
yrkesliv men han anser att arbetssättet kan leda till att eleverna lär sig att hjälpa varandra även 
utanför gruppen, till exempel på rasterna, vilket kan vara en nog så viktig lärdom.  
 
Ett problem gällande hur elevers lärande påverkas vid grupparbete är dock enligt Lärare 1 (sp) att 
det kan vara lätt att elever försöker smita undan vid grupparbete. Dessa farhågor kan man enligt 
följande resultat även se att flera av de övriga lärarna delar. Hammar Chiriac69 menar dock att 
denna medvetenhet om att vissa elever kanske inte kommer att göra sitt bästa vid ett grupparbete 
kan göra att olika grupprocesser kan uppmärksammas, påpekas och åtgärdas redan i ett tidigt 
stadium av ett grupparbete. Genom att träna eleverna i hur man arbetar i grupp kan man med 
andra ord lättare komma åt de elever som gärna försöker smita undan eftersom eleverna genom 
träningen bland annat får utvidgad insikt gällande betydelsen av deras egen roll vid grupparbete.  
 
Hur lärarna i undersökningen introducerar ett grupparbete varierar genomgående men fem av sju 
lärare säger att introduktionen varierar beroende på vad det är för typ av grupparbete som 
eleverna skall göra. Lärare 7 (yp) är dock ensam om att ta upp vikten av att inte enbart ge 
instruktioner för själva grupparbetet utan även instruktioner gällande samarbetet i gruppen. Vid 
grupparbete är det, enligt bland annat Jacobsson,70 viktigt att tydliggöra för varje enskild elev hur 
denne kan bidra till att gruppen skall lyckas med uppgiften. Introduktionstillfället vid ett 
grupparbete är alltid ett bra tillfälle att upprepa dessa instruktioner, vilket Lärare 7 (yp) verkar ha 
för vana att göra, även om man tidigare har gått igenom dessa med eleverna. När man talar om 
att träna eleverna i grupparbete handlar det med fördel om träning under en längre tidsperiod så 
att eleverna med jämna mellanrum får en repetition på vad de tidigare lärt sig.   
 
Vid en analys av hur lärarna i undersökningen ser på att träna elever i grupparbete kan man utläsa 
att vissa av dem är relativt konkreta i sitt resonemang kring om och hur de arbetar med att träna 
eleverna medan vissa är mer abstrakta i sitt resonemang. För de lärare som har svårt att direkt 
svara på om de tränar eleverna i hur man grupparbetar krävs det ofta följdfrågor för att leda dem 
in på hur de eventuellt arbetar med eleverna kring detta. Lärare 1 (sp) erkänner direkt att hon är 
dålig på att träna eleverna i hur man grupparbetar. Hon menar att hon tar för givet att de ska veta 
hur man grupparbetar när de börjar gymnasiet eftersom eleverna då har gått i skolan i många år 
och arbetat mycket i grupp tidigare. Hon menar dock att man nog bör tänka till när det gäller 
detta och inte ta deras kunskaper för givna. Hon anser att eleverna på gymnasiet är så pass gamla 
att man medvetet skulle kunna träna dem och hon tror att eleverna skulle behöva denna 
utbildning. Hon menar att man under projektarbetet i årskurs 3 arbetar mer medvetet med att 
träna eleverna i hur man grupparbetar, men att problemet är att övriga grupparbeten oftast är för 
korta för att grupprocessen skall bli lika tydlig. Lärare 3 (sp) och Lärare 6 (sp/yp) brukar inte heller 
träna sina elever i grupparbete. Lärare 6 (sp/yp) menar, liksom Lärare 1 (sp), att eleverna vet hur de 
ska göra när de får en uppgift att lösa i grupp. När det gäller att förbereda eleverna för olika 
problem som kan uppstå under grupparbetet menar han att det gör han och hans kollegor på 
programmet hela tiden genom att de hjälper eleverna att revidera och begränsa sitt arbete. Denne 
lärare lyfter dock inte fram några tankar kring olika grupprocesser som eleverna kan behöva hjälp 

                                                 
69 Hammar Chiriac (2005b)  
70 Jacobsson (2001) 
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med under arbetets gång och det är därför svårt att mer ingående analysera hans tankar kring 
dessa.   
 
Lärare 5 (yp) menar att hans elever tränar grupparbete hela tiden och att de pratar mycket om vad 
grupparbete är, men när jag försöker få honom att tydliggöra på vilket sätt han som lärare aktivt 
går in och tränar eleverna börjar han istället tala om att de flesta eleverna redan är vana vid 
grupparbete när de kommer upp på gymnasiet. Han ser det dock som mycket viktigt att man 
tränar eleverna i grupparbete eftersom hans uppgift som lärare är att forma eleverna till 
lagarbetare. Han menar att man inte enbart kan filosofera kring detta utan att man även konkret 
måste arbeta med det. Han talar om olika övningar för att lära eleverna detta men preciserar inte 
hur han mer konkret arbetar med detta.    
 
Lärare 2 (yp) menar att det är en process att träna elever i grupparbete och att man därför inte kan 
göra det endast en gång. Som pedagog måste man ta på sig en väldigt stor roll som för henne 
handlar mycket om att synliggöra och utvärdera  grupparbetena tillsammans med eleverna. Jag 
tolkar hennes ord som att hon anser att hon kontinuerligt tränar sina elever i att grupparbeta 
genom att synliggöra grupprocesser under arbetets gång och utvärdera arbetet när det är klart. 
Det framgick dock ej av intervjun exakt hur detta brukar gå till. Lärare 4 (yp) anser att hon och 
hennes arbetslag arbetar mycket med att träna elever i grupparbete och då speciellt i årskurs 1. 
Hon anser, liksom Lärare 2 (yp), att det handlar om en process där varje litet grupparbete är en del 
i en längre kedja. Hon menar att det är viktigt att eleverna lär sig strukturen för hur man lägger 
upp ett grupparbete, men att det är svårare när det gäller grupprocesserna eftersom det är först 
när eleverna grupparbetar under en längre tid som dessa uppstår på ett tydligare sätt än vid 
mindre, kortare arbeten. Lärare 7 (yp) anser att det är mycket viktigt att träna eleverna i att arbeta i 
grupp och hon arbetar målmedvetet med detta från årskurs 1 till 3.  Lärare 7 (yp) är den ende av 
lärarna som under intervjun mer konkret och specifikt går in på vad hon gör, och vad hon lyfter 
fram, när hon tränar eleverna i att grupparbeta. Hon är även den ende som lyfter fram att lärare i 
sin utbildning inte får med sig de verktyg de skulle behöva för att träna elever i grupparbete.  
 
 
4.3. Hur ser lärare på förhållandet mellan grupparbete och skol-
utveckling?  
 
På frågan ”Hur går diskussionerna kring grupparbete på skolan?” svarar Lärare 1 (sp) att 
hon tror att grupparbete, för de flesta, är ett ganska självklart sätt att jobba idag, men att man inte 
ifrågasätter eller diskuterar det så mycket. Om man för diskussioner kring grupparbete menar hon 
att det handlar mer om att man försöker hitta nya områden inom vilka eleverna kan arbeta i 
grupp, eller olika problem som uppstår vid ett grupparbete, än diskussioner kring utveckling av 
själva grupparbetsmetodiken.  
 
Enligt Lärare 2 (yp) så har man inte några diskussioner i hur man till exempel kan träna eleverna i 
grupparbete och heller inte några diskussioner gällande grupparbetsmetodik. Hon menar att det 
är väl det som är problemet, att man inte hinner diskutera sådana saker. Det är upp till respektive 
lärare. Diskussionerna handlar istället mer om elevers förmåga,  betygssättning och hur man skall 
få allt kring ett program att fungera. Visst tipsar man varandra om arbetssätt som givit bra 
resultat, men då snappar man endast upp det och försöker sedan på egen hand.  
 
Lärare 3 (sp) menar att de har en tradition på skolan att arbeta med grupparbete. Han menar att 
lärarna även ser det som stimulerande och positivt att arbete med ämnesövergripande projekt, i 
vilket grupparbetet ofta är en central del. Han menar därmed att det förekommer och han talar 
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om att de använder det som en ”variabel”. Lärarna har det med sig när de tänker kring 
inriktningen, hur de ska forma denna, samt kring vad det är de vill ge eleverna.   
 
Lärare 4 (yp) menar att hon bara kan prata för sitt eget arbetslag och de brukar köra grupparbeten 
i varje kurs, men de försöker genom planering att inte göra det samtidigt. Hur de gör i övriga 
skolan vet hon inte. Du har aldrig varit med om att ni har haft någon sådan diskussion 
kring arbetsmetodik, varför ni ska ha grupparbete och så vidare…? Lärare 4 (yp) svarar att 
”Nej, det där tror jag har varit mer i respektive arbetslag.” Vad tror du att det beror på? ”Ja, jag 
vet faktiskt inte. Jag tycker överlag, kan jag säga, att vi har väldigt lite tvärgruppsdiskussioner. 
Man har ju sitt programlag, diskussioner i sitt ämneslag eller ämnesgrupp och så där, men man 
har liksom inte tvärdiskussioner över program, då man tittar på arbetsmetoder.” 
 
Lärare 5 (yp)  tror att de flesta yrkesprogrammen på skolan arbetar ungefär som hans arbetslag 
gör. Han är övertygad om att även övriga utbildningar arbetar med eleverna i grupp och i olika 
projekt. Han vet dock inte om det pratas så mycket om det men tror att de flesta ser det som en 
självklarhet. Han vill dock inte påstå att de vid varje personalkonferens pratar om grupparbetets 
pedagogik eller möjligheter och mål, men han menar att det händer, även om de kanske inte 
pratar så mycket om det.   
 
Enligt Lärare 6 (sp/yp) så diskuterar man kring elevernas grupparbeten. De diskuterar bland annat 
i lärarlaget kring hur det går för projektarbetena. På följdfrågan: Men grupparbete i stort då, 
alltså det mer vardagliga grupparbetet så att säga? svarar Lärare 6 (sp/yp): ”Ja det är ju vissa 
projekt som går över flera kurser då, så det kan vara då. Och då blir det naturligt att vi 
diskuterar.” Hur kan en sådan diskussion se ut då? Vad är det som ni tar upp och…? ”Ja 
det är ju vad man gör på de olika kurserna då. Du gör det och jag gör det så… Jobbar vi ihop det 
här så blir det ett resultat sedan.”   
 
Lärare 7 (yp) menar att viljan är väldigt stor när det gäller grupparbete i hennes arbetslag, men hon 
upplever mycket stor tidsbrist. De jobbar ihop och försöker på den tiden de har. Hon menar att 
det inte är idéer det är brist på, bra idéer, utan hur ska man kunna implementera de här idéerna så 
att det går framåt. Hon tror att om tiden fanns så skulle det bli mycket bättre eftersom viljan 
finns där.  
 
 
På frågan ”Hur går diskussionerna kring skolutveckling på skolan?” svarar Lärare 1 (sp) att 
”Det beror ju på vad man menar med skolutveckling.” Hon berättar att de har en 
utvecklingsgrupp på skolan där de diskuterar utveckling och har olika projekt på gång. Enligt 
Lärare 3 (sp) så är det ”väldigt vida ramar vi här diskuterar”. Utvecklingsgruppen på skolan strävar 
mot att försöka hitta kvalitetshöjande insatser på olika nivåer och Lärare 3 (sp) menar att det är 
där som man hittar forumet för att diskutera och driva den typen av frågor. Han anser att det 
förekommer mycket sådant på skolan och han tror att det är bra om det är ”rätt människor som 
vill någonting”, även om det är tidskrävande och många olika grupper och möten. Det kan vara 
tungt och det tar energi men det är här man hittar ”det större tänket”. Lärare 3 (sp) menar även att 
det finns en ambition hos ledningen och en verksamhet på den nivån där man diskuterar sådana 
frågor och det tror han är bra.  
 
Lärare 4 (yp) menar att skolutveckling kan vara på olika sätt. Till exempel, som hon själv tycker att 
det handlar om, att hela skolan drar mot samma mål. Hon menar även att det handlar om hur 
man utvecklar det egna programmet, vad arbetslaget vill uppnå med sitt arbete, och där tycker 
hon att de har kommit ganska långt och är ”på hugget”.   
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Lärare 5 (yp) svarar att. ”Ja, vi har ju en utvecklingsgrupp, sen många år. En av många grupper. 
Kanske den ibland känns lite tandlös, men det finns i alla fall en utvecklingsgrupp som sitter ner 
kring olika frågor, frågor då som skolledningen oftast sätter på dagordningen. Så… 
utvecklingsarbetet på skolan finns och lever.”   
 
 
På frågan ”Vad är det som ni associerar med skolutveckling?”  svarar Lärare 1 (sp) att det är  
utveckling av elevernas lärande som det egentligen handlar om, att man kan bli bättre på det. Hon 
menar att det väl är det som är skolutveckling: ”Hur vi på olika vis kan bli bättre.” 
 
Enligt Lärare 2 (yp) är skolutveckling ”att inte stå still utan att hela tiden ta till sig nya rön, nya 
pedagogiska tankar”. Hon menar att utveckling även handlar mycket om att hela tiden ”vara och 
nosa” utanför skolans ram, att ”förverkliga det som är därute och synliggöra det”. Det handlar 
inte bara om det ämne man undervisar i utan mycket om att hela tiden våga hitta nya vägar, att 
våga prova sig fram. Det handlar om att ”synas och att finnas med… för elevernas skull”, att hela 
tiden förbättra programmet, med andra ord förbättra för eleverna. För Lärare 2 (yp) är det även 
viktigt att hon får utveckla sig själv så att hon ”inte står kvar och stampar någonstans”.  
 
Lärare 3 (sp) anser att skolutveckling måste ske i klassrummet. Han menar att det handlar om en 
form av kvalitetssäkring och att man måste ha långsiktiga mål där man framför sig ser eleverna 
som små produkter som kommer ut från programmet. Han menar att det därmed ”måste finnas 
bryggor mellan ämnen och en helhet i utbildningen”.   
 
På frågan Vilka områden tycker du att ni fokuserar på i era diskussioner på skolan…? 
svarar Lärare 4 (yp) att det handlar om vad kvalitet på skolan är, vad lärarna i programlagen 
upplever att kvalitet är. Det handlar även om klimatet på skolan är öppet, vad det innebär samt 
vad kunskap är. De frågar sig: ”Vad är det egentligen vi håller på med, vad är det vi ska hålla på 
med och vad är det som är bra nu? Vad kan vi bli bättre på?”  
 
På frågan: Vad är det ni associerar med skolutveckling? svarar Lärare 5(yp): ”Ja, just nu så är 
det nog gymnasieskolan -0771.” Han menar att man då passar på att se över vad just deras skola är 
för en skola. Vad är det de vill slå vakt om? Vad är deras identitet? Vad ska de lyfta fram?  
 
Lärare 6 (sp/yp) associerar skolutveckling med utveckling av programmet. Vilka inriktningar man 
ska ha inom programmet, vad man ska arbeta med och hur man ska lägga upp det.   
 
På frågan Hur går diskussionerna kring skolutveckling? Både dels i erat arbetslag men 
även skolan som helhet? svarar Lärare 7 (yp):  ”Hur menar du då? Skolutveckling är så stort.” 
Ja… vad associerar ni med skolutveckling? ”Ja… jag vet inte riktigt… Just nu så har vi ju 
gymnasieskolan -0772. Det är ju en utveckling. Och sen så har du ju dagarna som handlar om 
speciella ämnen. Det kan vara om solidaritet, det kan vara om våld, det kan vara om vad som 
helst som kommer in en dag då och då. Det kan vara internationalisering. Ja… det kan vara bättre 
miljö, det kan vara bättre utrustning, det kan vara mycket.” Vad associerar du i första hand 
med skolutveckling?  ”Till skolutveckling, så vill jag nog hålla eleverna i centrum. Så att dom får 
en bättre utbildning. Det tycker jag nog är viktigast. Att dom blir trygga i sig själva… Om du 
visste vad eleverna har blivit otrygga. Dom har sådan ångest, när dom nu ska sluta och om du 
visste vad de kommer och frågar och dom känner sig så värdelösa, och det här är farligt. Det 
gäller ju verkligen att lyfta dom här eleverna  och det jobbar jag ju mycket med, så att dom ska få 
självkänsla. Alltså det är ju skillnad mellan självförtroende och självkänsla. Men att… dom ska 
                                                 
71 Enligt nya regeringen (september 2006) nedlagd gymnasiereform. Intervjuerna gick av stapeln vårvintern 2006. 
72 Enligt nya regeringen (september 2006) nedlagd gymnasiereform. Intervjuerna gick av stapeln vårvintern 2006. 
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kunna ta motgångar, och att dom ska känna att det jag lär mig är något värt. Det här har jag nytta 
utav. Jag ser absolut eleverna, det är ju därför jag jobbar på skolan, det är ju för elevernas skull. 
Att dom ska få med sig någonting bra sedan. Det tycker jag är skolutveckling.” Men på skolan 
då som helhet, vad är det ni diskuterar...? ”Jag måste faktiskt ta fram mitt arbetslags positiva 
sidor här. Vi ser mycket på eleven i fokus. Och tänker mycket på eleven och dess helhetssyn… 
Alltså vi vill ge dom en så stadig plattform vi kan under de här tre åren. Vi vill vara bra 
föredömen så att dom ska kunna komma till oss, och dom kommer, jag lovar dig. Och vi vill att 
dom ska kunna lita på oss. Ja vi pratar mycket om de här stegen att få ökad självkänsla.[…] Vi 
håller på med yogaövningar, vi håller på med andningsövningar, positivitetsövningar. De har fått 
skriva ner vad de är tacksamma för… Istället för att gnälla på allting så får de vända på det och 
skriva det positivt. Vad gör vi mer? Jo vi kör … ja att dom tränar självkänslan.” 
 
 
På frågan ”Förknippar ni elevernas grupparbete med skolutveckling?” svarar Lärare 1 (sp) 
att det inte är något som de har diskuterat, utan att grupparbete ses som en naturlig form av 
skolarbetet idag, och att det kanske är ”dumt att man inte…”. Hon menar att det man diskuterar 
som har med grupparbete att göra endast är projektarbetets utveckling. På frågan ”Hur ser du 
på elevers grupparbete som en del av skolutveckling?” Hur skulle det kunna ta sig 
uttryck?  frågar Lärare 1 (sp)”Hur tänker du dig då?”. Jag försöker förtydliga: ”Ja på vilket sätt 
som just grupparbete skulle kunna leda till skolutveckling?”  Lärare 1 (sp) svarar då: ”Ja, 
alltså, blir ett grupparbete bra… så kan det ju utveckla.” Hon menar att bra grupparbeten, med 
andra ord grupparbeten där eleverna reflekterar, diskuterar och når nya insikter, alltid utvecklar, 
men att det även beror på vad man menar med skolutveckling. Jag försöker ytterligare förtydliga 
frågan, utan att leda henne allt för mycket:  ”Men vi säger då om man utvecklar både lärarnas 
och elevernas kunskaper kring grupparbete genom diskussioner och information och … 
skulle du kunna förknippa det med en bättre arbetsmiljö i skolan?  Som jag tänker då är 
att bra träning i grupparbete kan resultera, som du var inne på där, bra grupparbeten som 
då utvecklar deras samarbets- och kommunikationsförmåga. Skulle du kunna förknippa 
det…?” Lärare 1 (sp) svarar då ”Ja… jo men det är klart, det blir ju en bättre arbetsmiljö helt 
enkelt, om man får det att fungera. Så är det ju. Ganska självklart.” ”Tror du även att det skulle 
vara en bra introduktion för eleverna i arbetslivet om man jobbade mer kring det och 
diskuterade mer?” Hon svarar: ”Ja, absolut. Då kan jag ju ändå se att det här projektarbetet är 
bra alltså för det är ju en bit i det, och det ska ju just förbereda för arbetslivet.”  
 
Lärare 2 (yp) menar att grupparbete kan bli väldigt dynamiskt och därmed ha med utveckling att 
göra. Hon menar även att eleverna ibland får vara med i grupp, kanske under ett klassmöte, och 
diskutera kring programmet de går på. Vad är bra, mindre bra, vad bör man ändra på? Jag ställer 
frågan: ”Men hur ser du på de vanliga grupparbetena? Sätter ni dessa i relation till 
skolutveckling? Diskuterar ni det?” Lärare 2 (yp) svarar: ”Nej.. nej det gör vi inte. Men 
samtidigt så, eftersom jag kopplar ihop väldigt mycket till arbetslivet så är det självklart att det blir 
en slags utveckling.” Hon menar även att man kan se en slags utveckling av eleverna som 
personer, när de till exempel har varit ute på APU73, likväl som eleverna själva kan se en 
utveckling av företagen de varit på som de vill föra över till skolan. Även det blir en slags 
utveckling. ”Men förknippar ni träning av eleverna i grupparbete med skolutveckling, 
alltså deras samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga?”  Lärare 2 (yp) svarar: ”Ja det 
är ju som jag säger… det är ju en utveckling av dem som personer hela tiden. Det är det det 
handlar om. Och det gör man ju i betygssamtal… där plockar man in utveckling av dem som 
person. Vad har de fått med sig i skolan? Vad är det de får med sig som helhet nu när de går ut 
och ska börja jobba? Och där ser man ju en utvecklingsprocess, och det pratar man ju om.” Hon 
menar vidare att allting har med utveckling att göra och att grupprocesserna är en del utav 
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elevernas utveckling. ”Så elevernas utveckling menar du är skolutveckling?” Lärare 2 svarar: 
”Ja, det blir ju det i slutändan.” ”Tror du att en utökad kunskap kring grupparbete skulle 
kunna påverka arbetsmiljön i skolan?”  Lärare 2 (yp) svarar: ”Ja det tror jag, därför att det 
kommer fram väldigt mycket i sådana små processer.” Hon menar vidare att det därför är viktigt 
att man som lärare är delaktig i processen och inte bara skickar iväg eleverna för att grupparbeta. 
Om man som lärare bara suckar och stönar och använder sig av grupparbete för att det ska vara 
så, ja då kan man heller inte ändra något. ”Då blir det ingen utveckling.” Lärare 2 (yp) hävdar att: 
”Grupprocesser, grupparbeten, är jättebra därför att det kommer fram väldigt många intressanta 
saker ur det, som inte kommer fram på samma sätt vid katederundervisning. Man kan då få de 
svar man vill ha, men man hinner inte diskutera med 32 elever i ett klassrum. [---] Den viktiga 
reflektionen, som är en del utav utvecklingen, får man då inte på samma sätt.” Hon menar vidare 
att man som lärare måste våga prova olika vägar, samt att det är svårare om man har elever som 
är vana att bara bli matade med kunskap. Dessa elever kan ha stora problem med att arbeta i 
grupp, medan andra elever, som är mer praktiskt lagda och vana att lösa problem, har lättare för 
grupparbete.    
 
Lärare 3 (sp) menar att han förknippar grupparbete med skolutveckling eftersom han ser eleverna 
som små produkter som kommer ut ur  skolans olika program. Det är en del av deras utbildning, 
deras vardag och verklighet. Lärare 3 (sp) är övertygad om att det måste finnas en dialog som 
svarar mot verkligheten utanför skolans väggar, så att man inte begränsar sig till skolans 
ämnesramar. Han menar att grupparbete faller in som en naturlig metod när man arbetar med 
olika slags fördjupningar och temaarbete. Han menar även att det är viktigt att, när man tänker 
skolutveckling, ge eleverna verktyg för att de själva skall kunna ta in kunskap och även där, 
hävdar han, är grupparbete en lämplig metod. Lärare 3 (sp) menar att om lärare inte bryr sig om 
att diskutera ämnen emellan och jobba med grupper, så hittar de sällan de miljöer där eleverna får 
träna på att söka kunskap och vara källkritiska, där de får diskutera olika frågeställningar och 
bryta idéer mot varandra. Men hittar man däremot sådana miljöer, bland annat 
ämnesöverskridande arbete där gruppen är en naturlig del, då skapar man sådana situationer. 
Lärare 3 (sp) understyrker dock att det även är viktigt att ge eleverna en gedigen bas av mer 
allmänna grundkunskaper. När det gäller skoldemokrati menar Lärare 3 (sp) att eleverna i gruppen 
får möjlighet att prova på det demokratiska arbetet där de ställs inför andra elevers åsikter och 
diskussioner. Gruppen skapar därmed en miljö där eleverna får öva sig i att diskutera, tolerera 
och respektera andras åsikter. Lärare 3 (sp) menar att man genom grupparbete ibland kan få 
effekten att eleverna kommer närmare varandra och skapar bättre kommunikation och relationer. 
 
När jag ställer frågan Hur ser du på elevers grupparbete som en del av skolutveckling? till 
Lärare 4 (yp) frågar hon: ”Hur menar du nu?” Ja, jag menar alltså om du förknippar 
grupparbete med skolutveckling på något sätt? Hon svarar: ”Du menar om det är…? Du 
menar om jag jämför med min egen skolgång, om skolan har förändrats?” Nej, jag tänker mer 
på hur det är , om grupparbete skulle kunna  hjälpa till att utveckla skolan på något sätt? 
Då tänker jag alltså både kunskaps- och miljömässigt. På alla plan så att säga. Lärare 4 (yp) 
svarar då att den tanke hon får är att små enskilda grupparbeten skulle man kunna delge andra, så 
att man lär av varandra. Hon menar att det är en form, att redovisningar är öppna för alla., att 
man lär av varandra över programgränser. När det gäller själva grupparbetet som metod menar 
hon dock att hon inte vet om det utvecklar skolan så som hon tänker sig skolutveckling, om man 
tänker mer på elevkraften, på initiativet, att det är eleverna som blir drivande för att utveckla 
någonting. Jag tänker nog kanske mer på den här arbetsmiljömässiga biten… Jag menar 
när de håller på med grupparbete så tränar de ju på sin samarbetsförmåga och 
kommunikationsförmåga, och hur det skulle kunna påverka skolan som helhet, så att 
säga. Just att eleverna kanske tränas mer i det och… Lärare 4 (yp) svarar att man kan tänka 
sig att grupparbete när det gäller skapandet av ett öppet klimat på skolan, till exempel att elever 
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ska våga framföra sina åsikter, kunna argumentera för sin sak och så vidare, skulle kunna bidra 
med någonting. Att man då får träning i att framföra sina åsikter och att man kan vara med i en 
demokratisk process oavsett vilket program man går. Hon tror dock att risken finns att eleverna 
ligger i underläge eftersom de ska bli bedömda och hon frågar sig om det går att komma så långt 
när det gäller detta som egentligen vore önskvärt. Om du förknippar utökad kunskap kring 
grupparbete, alltså att elever lär sig hur man ska förbereda sig och så… inte bara att de 
får ett grupparbete… Tror du att det kan leda till en bättre arbetsmiljö i skolan som 
helhet? Om de lär sig att samarbeta bättre helt enkelt? Lärare 4 (yp) svarar: ”Ja, otänkbart är 
det ju inte… Alltså att man… Men då kräver det ju att lärare blir medvetna om hur grupparbete 
ska bedrivas. Vad det är för någonting som behövs för att ett grupparbete ska bli lyckat. Att man 
också kan se att man gör vinster, kanske inte bara på det kunskapsmässiga planet, utan även 
personliga vinster, var och en som är med i gruppen. Man kanske också kan få en större känsla 
och förståelse för, som elev kanske att… i ett arbete överlag på skolan så krävs det att man hjälps 
åt för att det ska fungera. Och då kan man ju se att man är ett arbetslag, både skolledare, lärare 
och elever.” 
 
När jag ställer frågan: Förknippar ni på något sätt grupparbete med skolutveckling? 
Förknippar du grupparbete med skolutveckling? svarar Lärare 5 (yp) ”Ja för oss är det så 
naturligt att jobba i grupp här på programmet… Och jag finner så även på skolan 
överhuvudtaget. Dörrarna är öppna till arbetslivet och verkligheten utanför.” Jag tänker på de 
kunskaper och så som eleverna får i de här grupparbetena… Om du kan förknippa det 
med skolutveckling…? Lärare 5 (yp) svarar: ”Man kan ju gå ut enskilt på en arbetsplats och 
arbetsplatsen märker att den här personen har social kompetens. Om den personen har det i sitt 
blodomlopp eller att den personen har fått det med sig från skolan, det ska jag låta vara osagt… 
men det är klart att det myckna grupparbetandet här gör ju att man blir mer van vid det i en 
arbetssituation, vare sig det handlar om… Ja, på vilken arbetsplats man än hamnar så är det ju 
flera personer oftast som man ska jobba med. Så att det där går så intimt ihop så att man inte 
tänker på det.” Han menar att det därför är viktigt med grupparbeten och han upplever det som 
att alla som är lärare på skolan tänker så, men det är inget som de debatterar och pratar om varje 
vecka, det är mer en självklarhet.   
 
När jag frågar Lärare 6 (sp/yp) om han förknippar elevers grupparbete med skolutveckling svarar 
han: ”Ja, skolutveckling, ja det är… Det blir ju ofta så att man tänker i projekt och 
ämnesövergripande så att det blir ju ofta den formen…” Jag tänker på de kunskaper som 
eleverna får under de här grupparbetena… Kan man relatera det till skolutveckling på 
något sätt? ”Ja....” Det är säkert inga diskussioner ni har haft, det tror jag inte… men… 
Det kan vara knepigt att svara på…?  ”Ja… Men vi vill ju närma oss näringslivet så mycket 
som möjligt och jobba med verkliga projekt. Då blir det att man jobbar i projekt, i form av 
grupparbete, men kanske mer ett verkligt projekt… att man får en beställning från näringslivet att 
det här vill vi ha löst. Kan ni hjälpa till med det? Då blir det ju mer intressant för eleverna. Vi 
konsulterar. Det är ju det skolutveckling är för oss då att få med näringslivet…” Men de här 
kunskaperna som ju eleverna får då, för du säger ju att ni har den här mallen för hur 
projektarbete skall gå till, och i det så bör det väl finnas någonting om det här med 
teamet, hur man jobbar som ett team. ”Mmmm…. Ja….” Finns det det eller…? Eller är 
det mer projektet som är…? ”Ja, jo… Det finns ju det här med hur roller i gruppen...” Tror du 
att det kan hjälpa eleverna på något sätt… i det övriga skolarbetet så att säga som kanske 
kan påverka arbetsmiljön i övrigt eller…? ”Ja det tror jag för man… man måste ju ta hänsyn 
till varandra när man jobbar i en grupp på det viset… Det tror jag.”  
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På frågan Hur ser du på elevers grupparbete som en del av skolutveckling? Alltså 
förknippar du grupparbete med skolutveckling på något sätt? svarar Lärare 7 (yp): ”Ja det 
gör jag.” På vilket sätt? ”Om man tar dom som har eget företagande i trean… det blir ju en 
grogrund för en entreprenörsanda, som faktiskt är rätt så märklig, det är inget påhittat fjomperi 
man håller på med utan det är tufft från början. Dom blir medvetna om att det här är tufft. Men 
vi sätter ett litet frö, för det har vi märkt att när de utvärderar det här, så är det nästan det de 
tycker är roligast. Det roligaste dom har gjort, men svåraste. Om vi då sätter ett litet frö som kan 
gro till en entreprenörsanda, att folk blir mer villiga att starta företag, då har ju vi inte bara 
utvecklat skolan, eller varit del av att utveckla skolan, utan då har ju vi varit del i att utveckla hela 
samhället. Så ser jag på det. Jag ser det som en del i en stor lång kedja. En viktig del.” I ett 
grupparbete så får ju eleverna utveckla sin samarbetsförmåga och 
kommunikationsförmåga… Kan du sätta det i någon relation till skolans arbetsmiljö till 
exempel, tycker du att det kan hänga ihop…? Vad skulle kunna förbättra skolans 
arbetsmiljö? Jag tänker på sammanhållning…? ”Ja men… ja men det stämmer ju. Men det 
kan ju också leda till riktigt riktiga konflikter. Som nu i de här UF74 företagen så har jag suttit i 
krismöten alltså riktigt ordentligt tre gånger. Men, säga vad man säga vill, sen blev det väldigt gott 
av det på slutet. Jag kommer inte ihåg frågan…? Ja det var ju om du förknippar grupparbete 
med skolutveckling, alltså med arbetsmiljö…? ”Ja det gör jag. Det gör jag.” Som exempel tar 
Lärare 7 yp)  upp ett grupparbete där en grupp elever inte kom någonstans. Det var så illa att 
Lärare 7 (yp) ansåg sig tvungen att splittra gruppen. Eleverna fick istället hoppa in i de andra 
grupperna där gruppledarna får i uppgift att se till att de nya medlemmarna blir väl 
omhändertagna och att de får meningsfulla uppgifter, vilket hon även följer upp. På så sätt menar 
hon att hon försöker öka gemenskapen och förståelsen eleverna emellan.  
 
 
4.3.1. Analys  
Resultatet från intervjuerna visar att lärarna i undersökningen anser att de inte diskuterar elevers 
arbete i grupp så mycket utan att grupparbete mer är ett, bland flera, arbetssätt som är allmänt 
vedertaget bland lärarna på skolan. Om diskussioner uppstår kring grupparbete handlar det mer  
om att finna nya områden att grupparbeta kring samt att lösa olika problem som uppstår vid 
arbetet, än diskussioner kring att utveckla grupparbetsmetodiken och elevernas förmåga att 
grupparbeta. Ett par av lärarna anser att tiden inte räcker till för diskussioner men att idéerna 
finns. Lärare 7 (yp) menar att det skulle kunna bli mycket bättre om mer tid fanns för pedagogisk 
diskussion kring elevers arbete i grupp eftersom viljan hos lärarna att utveckla tankar och idéer 
finns där.    
 
Resultatet visar även att diskussioner kring skolutveckling är vanligare än diskussioner kring 
grupparbetsmetodik. Flera av lärarna menar dock att begreppet skolutveckling är stort och att det 
beror på vad man menar med skolutveckling. Flera av dem nämner även skolans 
utvecklingsgrupp som ett forum för diskussioner av detta slag. Lärare 3 (sp) och Lärare 5 (yp) 
menar att det finns en ambition hos ledningen att driva frågor kring skolutveckling.  
 
Enligt resultatet associerar lärarna i undersökningen skolutveckling med följande saker :   
 

o Lärare 1 (sp)   
Att bli bättre på det man gör, att utveckla elevernas lärande.  
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o Lärare 2 (yp)  
Att ta till sig nya rön och pedagogiska tankar, att våga hitta nya vägar, våga prova 
sig fram, förbättra programmet, att synliggöra livet utanför skolan för eleverna, 
utveckla sig själv. 

 
o Lärare 3 (sp)  

Kvalitetssäkring i klassrummet, långsiktiga mål, samarbete mellan ämnen så att det 
blir en helhet i utbildningen. 

 
o Lärare 4 (yp)  

Kvalitets- och kunskapsutveckling, klimatet på skolan. 
 
o Lärare 5 (yp)  

Gymnasieskolan -0775, skolans identitet. 
 

o Lärare 6 (sp/yp)  
Utveckling av programmet. 

 
o Lärare 7 (yp)  

Eleverna i centrum för en bättre utbildning, att hjälpa eleverna bli trygga i sig 
själva,  gymnasieskolan -07, temadagar om solidaritet, våld, etc., bättre skolmiljö, 
bättre utrustning. 

 
Som man kan utläsa av lärarnas associationer betyder skolutveckling inte samma sak för dessa 
lärare. Det de alla har gemensamt är dock att de alla anser att det finns något att utveckla. Ingen 
av dem har associerat elevers grupparbete som en del av skolutveckling, men de talar om att 
utveckla elevernas lärande, att ta till sig nya rön och pedagogiska tankar, kvalitets- och 
kunskapsutveckling samt att hjälpa eleverna att bli trygga i sig själva. Dessa tankar kan sägas ligga 
som en bra grund för utvecklingsarbete gällande elevers grupparbete som en del av 
skolutveckling, ett arbete vars syfte är att öka elevers (och lärares) kunskaper kring effektivt 
samarbete för att bland annat skapa en bättre skolmiljö.      
 
Vid en analys av hur lärare ser på förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling ser man att 
det är svårt för flera av lärarna att direkt se någon koppling mellan elevers grupparbete och 
skolans utveckling och det krävs ofta följdfrågor för att de skall uppfatta vad jag menar med en 
koppling mellan grupparbete och skolutveckling. Lärare 1 (sp) ser grupparbete som en naturlig 
arbetsform och menar att de inte har diskuterat något förhållande mellan grupparbete och 
skolutveckling. När jag ställer några följdfrågor och utvecklar mina tankar kring hur man kan 
relatera dessa till varandra håller hon dock med mig och menar att det väl är ganska självklart att 
en utveckling av elevers samarbets- och kommunikationsförmåga genom grupparbete skulle 
kunna skapa en bättre arbetsmiljö i skolan och även förbereda eleverna inför deras framtida 
yrkesverksamhet.  
 
Lärare 2 (yp) anser liksom Lärare 1 (sp) att man inte sätter elevers grupparbete och skolutveckling i 
relation till varandra och inte heller att man diskuterar detta på skolan. Hon talar dock om att 
eleverna utvecklas som personer under utbildningens gång och att grupprocesserna är en del av 
denna utveckling. När jag ställer några följdfrågor konstaterar hon att elevernas personlig 
utveckling i slutänden blir skolutveckling. Hon menar även att en förutsättning för att 
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grupparbete skall kunna vara utvecklande och påverka arbetsmiljön i skolan är att lärarna är 
delaktiga i processen kring arbetena.     
 
Lärare 3 (sp) säger direkt, utan några följdfrågor, att han förknippar grupparbete med 
skolutveckling eftersom gruppen skapar en miljö där eleverna får öva sig i att diskutera, tolerera 
och respektera andras åsikter. Han menar även att man genom grupparbete kan få effekten att 
eleverna skapar bättre relationer och kommunikation. Han går dock inte in på lärarens roll i det 
hela. Även Lärare 5 (yp) säger direkt ja på frågan, men han håller sig till att tala om effekten av 
elevers grupparbete i relation till arbetslivet och verkligheten utanför skolan, trots följdfrågor. 
Lärare 6 (sp/yp) gör ungefär samma koppling och börjar tala om näringslivet och projektarbetet. 
Även denne lärare verkar ha svårt att se en direkt koppling mellan elevers grupparbete och 
skolutveckling. Lärare 7 (yp) svarar även hon ett direkt ja på frågan om hon förknippar 
grupparbete med skolutveckling, men börjar tala om entreprenörsanda och kopplingar mellan 
denna och skolan. Efter några följdfrågor talar hon dock om att grupparbete kan öka 
gemenskapen och förståelsen elever emellan. Lärare 7 (yp) tar även upp att det i grupparbeten som 
inte fungerar kan skapas stora konflikter. Hon har dock varit med och haft krismöten i sådana 
grupper och menar att det ändå kan skapas något gott av konflikten i slutändan.  
 
Lärare 4 (yp) skiljer sig från övriga lärare i sina tankar kring relationen mellan grupparbete och 
skolutveckling. Hon behöver lite hjälp genom några följdfrågor för att se någon relation mellan 
dessa, men när hon förstår vad jag menar är hon tveksam och menar att det är möjligt att 
grupparbete kan leda till skolutveckling. Hon anser dock att detta kan ske endast om lärare blir 
medvetna om hur grupparbete ska bedrivas, vad det är som krävs för att elevers grupparbete ska 
bli lyckade. Hon menar att det är viktigt att lärarna lär sig att se att man genom lyckade 
grupparbeten inte enbart gör kunskapsmässiga vinster utan även personliga vinster. Det som är 
intressant med Lärare 4 (yp) är att hon verkar förstå förhållandet mellan grupparbete och 
skolutveckling, i den bemärkelse denna rapport lyfter fram, men hon är tveksam till om det idag 
är möjligt att grupparbete skulle kunna leda till skolutveckling då hon anser att den kompetens 
som behövs för detta saknas hos lärarna. Hennes tveksamhet är enligt resultatet i denna 
undersökning inte obefogad eftersom flera av lärarna bland annat talar om att de på grund av 
olika faktorer fokuserar mer på att utveckla nya områden inom vilka eleverna kan arbeta i grupp 
istället för att fokusera på att utveckla kunskaperna kring hur man grupparbetar och vilka effekter 
elevers samarbetsförmåga kan ha på bland annat skolmiljön, vilket i förlängningen även bör 
påverka samhällsmiljön positivt.  
 
 

5. Avslutande diskussion 
 
Syftet med detta examensarbete var att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan 
förknippar elevers grupparbete med skolutveckling. Jag ville ta reda på hur några gymnasielärare 
ser på och resonerar kring elevers grupparbete samtidigt som jag ville undersöka om de på något 
sätt förknippar kunskaper kring elevers grupparbete och olika grupprocesser med skolutveckling. 
Begreppet skolutveckling är komplext och såsom Berg med flera forskare understryker är det 
viktigt att vara medveten om att vårt val av perspektiv avgör vilka infallsvinklar av skolutveckling 
som betonas och prioriteras på bekostnad av andra76. Frågan är dock vilka infallsvinklar som 
betonas och prioriteras ute på skolorna idag? Vilka insikter bygger de på? Som vi ser från 
resultatet i denna undersökning har lärarna relativt olika syn på vad som är skolutveckling. 
Resultatet visar dock att dessa lärare delar en gemensam pedagogisk omtanke om sina elever i 
vilken de strävar efter att ge eleverna en bra grund att stå på när de lämnar gymnasieskolan för 
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fortsatta studier eller inträde i arbetslivet. De har alla en gedigen pedagogisk erfarenhet från 
elevers grupparbete och de är alla intresserade av skolutveckling i dess olika former. Under 
intervjuerna var det flera av lärarna som hade svårt att se en koppling mellan elevers grupparbete 
och skolutveckling på en direkt fråga, men när man analyserar deras tankar och resonemang kring 
detta förhållande ser man att de kopplar ihop elevers grupparbete med skolutveckling även om 
det inte är direkt relaterat till lärares och elevers kunskaper kring grupparbete och dess 
möjligheter.  
 
Enligt Sahlberg och Leppilampi har elevers grupparbete en betydelsefull inverkan på elevernas 
sociala mognad och självkänsla samtidigt som deras förmåga att samarbeta utvecklas77. Samtliga 
lärare i undersökningen använder sig av grupparbete som undervisningsmetod och de anser att 
det är bra för elevernas utveckling att arbeta i grupp. Det som skiljer dem åt är varför de anser att 
det är bra för eleverna att grupparbeta. Frågan är om dessa skillnader kan bero på vilken slags 
kunskap och erfarenhet dessa lärare har kring grupparbete och de olika grupprocesser som kan 
uppstå vid arbete i grupp? Intrycket jag får är att dessa kunskaper varierar från person till person, 
mycket beroende på vilken bakgrund de har. Man kan i resultatet urskilja en tendens till att lärare 
på yrkesprogrammen sätter grupparbete mer i relation till elevernas framtida yrkeskompetenser 
än vad lärarna på de mer studieförberedande programmen gör, men då denna undersökning ej 
inriktar sig mot att lyfta fram sådana eventuella skillnader, kan man endast tala om sådana 
tendenser. Vad man inte får glömma är att yrkeslärarna ofta har fler undervisningstimmar 
tillsammans med eleverna än vad lärare på de studieförberedande programmen har eftersom 
dessa oftast undervisar eleverna i endast ett eller ett par ämnen. Det gör att grupprocesserna 
skulle kunna anses ha större förutsättningar att bli synliggjorda i yrkeslärarnas grupparbeten än i 
de studieförberedande lärarnas grupparbeten.   
 
Skolutveckling är något som ständigt pågår på olika sätt och i olika instanser, allt från regerings- 
till klassrumsnivå. För att skolan framgångsrikt skall kunna arbeta enligt samarbetsinlärningens 
pedagogiska kultur krävs det enligt Sahlberg och Leppilampi78 en förändring i värderingar, ideal 
och människosyn och de menar att det handlar om en långsam förändringsprocess. Om man skall 
lyckas är det viktigt att man sätter sig in i skolans normer, värderingar och attityder. Om man ser 
till lärarna som deltagit i denna undersökning så tror jag att de i mångt och mycket bidrar till att 
skapa en sådan pedagogisk kultur på den skola de arbetar på. De är öppna för nytänkande, 
ambitiösa och sätter upp olika mål med sin undervisning. De arbetar alla för att eleverna skall ha 
något bra med sig ut från skolan, något de verkligen har nytta av i livet. En förutsättning för 
skolutveckling är dock tid –  tid för diskussion, reflektion och utvecklingsarbete. Några av lärarna 
i undersökningen är bekymrade över att deras tid inte räcker till för just utvärdering, diskussion 
och reflektion. Tankar,  idéer, och ambitioner finns där men hur skall de hinna med att utveckla 
dessa? På deras skola finns en utvecklingsgrupp som lyfter fram vissa utvecklingsfrågor, ofta på 
initiativ från skolledningen, men frågan är vad som händer ute på programmen, i klassrummen, i 
lärarnas och, icke att förglömma, i elevernas huvuden. Vilka problem har de? Vilka behov har de? 
Vilka idéer har de att komma med? På vilket sätt tillåts de bidra till skolans utveckling? På vilket 
sätt kan de bidra till skolans utveckling? Vad krävs för att det skall vara möjligt i realiteten? En av 
lärarna är dessutom mycket bekymrad över att lärare i sin utbildning inte får med sig de verktyg 
de egentligen skulle behöva. Hon menar att lärare inte utbildats för att arbeta i grupp, inte 
utbildats för konflikthantering på djupet och i hur människan påverkas av olika saker. Därmed 
saknar de ofta den kunskap, eller delar av den kunskap, de skulle behöva för att utbilda elever i att 
arbeta i grupp och hon efterlyser därför fortbildning inom detta område för lärarna.  
 

                                                 
77 Sahlberg och Leppilampi (1998) 
78 Ibid. (1998) 
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När man talar om skolutveckling är det viktigt att vi frågar oss vilken slags skola vi vill ha i 
framtiden? En skola som är inriktad på konkurrens och individcentrering eller en skola som är 
inriktad mot att utveckla elevers samarbetsförmåga och sociala mognad? Jag tror inte att man ska 
välja varken det ena eller det andra utan istället sträva efter att uppnå en balans mellan dessa som 
kan gynna vårt samhälle på ett flertal sätt. Enligt Sahlberg och Leppilampi79 är utvecklandet av 
elevers samarbetsförmåga idag viktigare än någonsin i skolan eftersom vi lever i en föränderlig 
värld. Denna föränderliga värld ställer nya krav vilket gör att människors förmåga att samarbeta 
behöver förbättras och utvecklas. Samarbets- och förhandlingsförmåga, tolerans, kreativitet och 
flexibilitet är förmågor våra elever idag behöver lära sig och utveckla om de skall kunna lösa de 
komplexa problem de kommer att möta i framtida yrkes- och familjeliv.  
 
 
5.1. Vidare forskning 
Elevers grupparbete och skolutveckling är som vi har sett ovan två komplexa och vida begrepp 
som man på olika sätt kan relatera till varandra. Forskning pågår ständigt på olika nivåer och 
många  olika intressenter står att finna. Det jag finner skulle vara intressant att forska vidare kring 
utifrån denna rapports resultat är dock att samla lärarna som deltog i denna undersökning för en 
gemensam diskussion kring förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling, med syfte att 
studera vad en sådan diskussion kan leda till. Vad händer när lärarna får tid för diskussion och 
reflektion kring elevers grupparbete satt i relation till skolutveckling? Vad kommer de fram till? 
Hur utvecklas deras tankar och kunskaper? Det skulle även i ett sådant sammanhang vara av 
intresse att undersöka skolledarnas syn på  förhållandet mellan grupparbete och skolutveckling 
för att utröna hur deras idéer, tankar och prioriteringar kan påverka lärarnas arbete och vidare 
utveckling. Vidare forskning kan även bestå av en djupare studie kring hur lärares och elevers 
träning i grupparbete påverkar skolmiljö och inlärning samt att undersöka lärares och elevers syn 
på effekterna av  en sådan träning. Med tanke på att vissa skillnader i yrkeslärares och 
studieförberedande lärares syn på grupparbete visat sig i resultatet är det även av intresse att 
undersöka dessa eventuella skillnader vidare för att utröna på vilket sätt detta kan påverka deras 
arbete och resultatet av detta.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Sahlberg och Leppilampi (1998)  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1: Frågor intervjuer 
 

1. Se tillbaka till din egen skolgång. Berätta om dina erfarenheter av grupparbete 
från den tiden?  

 
2. Berätta om hur du använder dig av grupparbete som arbetsmetod?  

Hur ofta arbetar eleverna i grupp?  
Vilken/vilka metoder/modeller använder du dig av?  
Hur utvärderar du elevernas arbete?  

 
3. Varför använder du dig av grupparbete som arbetsmetod? Syfte och mål?  

Vilka problem kan man stöta på vid grupparbete? 
På vilket sätt tror du att dina egna erfarenheter från din egen skolgång har påverkat hur 
du använder dig av grupparbete i ditt arbete som lärare?  

 
4. Hur ser du på din egen roll i ett grupparbete?  

Vilka förväntningar upplever du att eleverna har på dig?  
 

5. Hur tycker du elevernas lärande påverkas i grupp? 
Hur ser du på olika grupprocesser som kan uppstå vid sådant arbete? Hur går 
diskussionerna kring dessa på skolan?  

 
6. Hur introducerar du grupparbete för dina elever? Hur går det till? Varför?  

 
7. Hur ser du på att träna elever i grupparbete? Har du tränat dina elever någon 

gång? På vilket sätt? Hur gick det?  
Ser du något värde i att träna elever inför grupparbete? Varför? Varför inte?  

 
8. Hur går diskussionerna kring grupparbete på skolan? I arbetslagen? I programlagen? 

På skolan som helhet?  
Hur går diskussionerna kring hur ni skulle kunna träna elever i grupparbete?  
Hur går diskussionerna kring grupparbetsmetodik?  
Hur går diskussionerna kring hur olika upplägg kan påverka elevers arbete i grupp? Hur 
går diskussionerna kring kunskap kring grupparbete?  
Hur går diskussionerna kring hur olika grupprocesser kan påverka elevers grupparbete?  

 
9. Hur går diskussionerna kring skolutveckling på skolan? Vad associerar ni med 

skolutveckling?  
Vilka områden fokuserar ni på?  
Förknippar ni på något sätt grupparbete med skolutveckling? Hur tänker ni då? 
Förknippar ni träning av elever i grupparbete med skolutveckling? Hur tänker ni då?   

 
10. Hur mycket tid har ni avsatt för sådana diskussioner? Anser du denna tid vara 

tillräcklig? Varför/varför inte?     
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11. Hur ser du på elevers grupparbete som en del av skolutveckling?  
Förknippar du grupparbete med skolutveckling? På vilket sätt? 
På vilket/vilka sätt tror du att grupparbete i skolan kan leda till skolutveckling? 
Förknippar du utökad kunskap kring grupparbete med en bättre arbetsmiljö i skolan? 
Hur kan elevers förmåga att arbeta i grupp påverka skolans utveckling?  
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