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Abstract 

Denna uppsats handlar om elever och lärare vid en gymnasiefriskola i Mellansverige och om 

dessa anser att grupparbete är en bra arbetsmetod. Genom intervjuer med lärare och elever 

samt observationer av grupparbeten har denna undersökning blivit verklighet. Slutsatserna i 

denna uppsats är att grupparbete är ett komplext arbetssätt med flera olika faktorer som ska 

stämma överens. Eleverna och lärarna är överlag positivt inställda, men vissa elever anser att 

grupparbete inte fungerar som arbetssätt. Framförallt är det ambitionsnivån vissa trycker på 

som ett problem eftersom eleverna inom grupperna strävar efter olika betyg varpå vissa i 

gruppen gör mer än andra och en del gör ingenting alls. Ibland delas även arbetet upp i mindre 

delar varpå det blir små individuella arbeten inom grupperna vilket inte är önskvärt. Då blir 

själva grupparbetsprocessen lidande vilket spolierar hela syftet med att kunskapa tillsammans. 

Annars påtalar flertalet lärare och elever fördelar med arbetsmetoden likt social utveckling, 

fler perspektiv på uppgiften, större trygghet under redovisningar, ökad frihet etc. Grupparbete 

är bra om hänsyn tas till gruppsammansättningen (storleken på gruppen, hur väl känner 

medlemmarna varandra, medlemmarnas ambitionsnivå etc.). Andra faktorer som måste 

stämma är en tydlig struktur, ett klart och väl genomtänkt syfte samt goda instruktioner. 

Nyckelord: Grupparbete, arbetsmetod, samarbete, gymnasium
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1. Inledning 
Människan är ett flockdjur och figurerar ofta i olika gruppkonstellationer. Familjen är 

organiserad likt en grupp så också skolklassen, vänkretsen, arbetsgruppen och olika 

föreningar. Människans gruppvana är därför påtaglig.1 Att arbeta i grupp är något som 

främjas i läroplanen, på arbetsplatser, i skolan etc. Människans tilltro till denna arbetsmetod 

verkar vara mycket god. Frågan är dock om metoden är bra alla gånger? Bevisningen kring 

varför grupparbete skulle vara en bra arbetsmetod är mycket vag. I Lpf 94 står det bland annat 

att ”skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt 

som tillsammans med andra”.2 Grupparbete är något jag har stött på under min egen studietid 

i grundskolan, gymnasiet och högskolan. Även i det militära främjades detta arbetssätt. Under 

de praktiker jag har gjort under pedagogiskt arbete II och III verkar de flesta vara ense om att 

grupparbete är en bra arbetsmetod som rymmer mycket potential. Fast vad tänker egentligen 

lärare och elever kring detta? Har arbetsmetoden bara köpts eftersom den stora massan anser 

metoden vara bra? Har tillräcklig reflektion gjorts? Jag kan ärligt erkänna att jag inte 

resonerat något djupare om denna arbetsmetod under min levnad! Forskningen som finns 

kring detta ämne varken hyllar eller förkastar arbetsmetoden.  Mitt intresse kring grupparbete 

väcktes i samtal med rektorn vid Frigymnasiet. Rektorn ansåg att definitionen av grupparbete 

är något diffus. Han ansåg att det skulle vara intressant att se vad elever och lärare vid 

friskolan tycker om arbetsmetoden.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om elever och lärare vid en gymnasiefriskola i 

Mellansverige anser att grupparbete är en bra arbetsmetod. 

1.2 Frågeställningar 

Vad tycker eleverna vid gymnasiefriskolan om arbetsmetoden grupparbete? 

Vad tycker lärarna vid gymnasiefriskolan om arbetsmetoden grupparbete? 

Hur går grupparbete till vid gymnasiefriskolan? 

 
 

 

                                                            
1 Olsson, Inga (2000) s 8. 
2 Lpf 94, s 9. 
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1.3 Metod och material 

I denna uppsats har förutom litteraturstudier, intervjuer av elever och lärare gjorts. Studien är 

med andra ord kvalitativ i sin prägel. Anledningen till detta val kommer av att intervjuer ofta 

säger mer än enkäter och det är enkelt att ställa följdfrågor vilket inte går att göra i någon 

vidare utsträckning i enkäter. Vidare erhålls ett mycket större djup i intervjuer än i enkäter. 

Frågorna präglas av verksamheten vid gymnasiefriskolan då det är den skolan som har 

undersökts. Intervjuer har ägt rum på samtliga program vilka är tre till antalet, bestående av 

ett samhällsvetenskapligt, ett naturvetenskapligt och ett omvårdnadsprogram. Elever har 

intervjuats, såväl som lärare för att få en helhetsbild om hur grupparbete fungerar vid 

friskolan. Totalt har tio elever och sex lärare intervjuats. Resultaten i undersökningen har 

diskuterats och ställts i relation med tidigare forskning inom ämnet. Den nackdel som kan 

finnas med intervjuerna är att ledande följdfrågor kan ha ställts. Intervjuerna kan med andra 

ord ha blivit något styrda varpå trovärdigheten kring respondenternas svar kan ifrågasättas. 

Två grupparbetesobservationer har också gjorts för att få en bild av hur arbetsmetoden går till 

vid skolan. Observationerna har gått till på så vis att eleverna fått grupparbeta tillsammans 

som vanligt men att jag suttit med i bakgrunden och iakttagit det som sagts och gjorts under 

arbetsprocessen. Trovärdigheten kring denna metod kan likaså ifrågasättas då eleverna kanske 

skärper sig lite mer när en vuxen finns i närheten. Min närvaro kan ha påverkat eleverna och 

grupparbetena något. 

1.4 Avgränsningar 

Valet av tio elever och sex lärare kommer av att det är en tillräcklig grund att stå på i en 

uppsats på C-nivå, men min intention med detta är framförallt att det täcker in elever i varje 

program, således varje årskull. Valet av sex lärare är likaså logiskt då personal från varje 

programlag har intervjuats. Tre lärare från Samhällsprogrammet, två lärare från 

Omvårdnadsprogrammet och en lärare från Naturkunskapsprogrammet har intervjuats. Bland 

eleverna är det fyra från Samhällsprogrammet, tre från Omvårdnadsprogrammet och tre från 

Naturvetenskapliga programmet. På Omvårdnadsprogrammet saknades dessvärre både 

årskurs ett och två från skolan då dessa var ute på praktik, varpå endast treor kunde intervjuas. 

Totalt rör det sig alltså om 16 intervjuer där båda könen är representerade. Totalt är det fem 

kvinnliga och en manlig lärare som har intervjuats och bland eleverna är det sex tjejer och 

fyra killar.  
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1.5 Definitioner 

Grupparbete i denna uppsats definieras som samarbete mellan två eller flera individer kring en 

uppgift eller ett ämne. Det som eleverna och lärarna väger in som grupparbete kommer att 

vara det centrala i denna uppsats då det är deras insatser i intervjuer och observationer som 

utgör basen i arbetet. Grupparbete brukar i regel bedrivas i grupper om cirka tre till fem 

individer vid Frigymnasiet. Skolans namn kommer inte att framgå i denna undersökning av 

respekt, utan hänvisning till X Frigymnasium, gymnasiefriskolan, friskolan eller skolan 

kommer att vara rådande i uppsatsen. 

2. Forskningsläge 
Till den tidigare forskningen gällande grupparbete bör följande litteratur nämnas. Fil. Dr i 

pedagogik Gerd Arfwedson och Lektor i pedagogik Gerhard Arfwedson utkom 1992 med 

boken Arbete i lag och grupp, om grupparbete, tema, projekt, lärarlag och lokala 

arbetsplaner i skola och undervisning. En bok som behandlar lag- och 

grupparbetsproblematiken som ett professionellt område inom läraryrket. Författarna granskar 

även kritiskt arbetsmetodens ideologiska komplikationer.3 Författarna ger exempel på olika 

grupparbetsformer och deras definition av detta arbetssätt är att grupparbete innehåller tydliga 

inslag av samarbete. Medlemmarna i gruppen måste ideligen samtala med varandra om 

uppgiften och diskutera problem. För att detta ska bli så bra som möjligt krävs det att varje 

elev är inläst innan grupparbetet startar. Gruppens medlemmar skall också på ett tidigt 

stadium veta syftet med arbetet.4 Boken väcker likaså frågor på slutet av problematiserande 

karaktär om grupparbete som arbetsmetod, exempelvis hur mycket läraren ska styra och 

strukturera ett grupparbete samt eventuella problem som grupparbete kan medföra.5 

Fil. Dr Eva Hammar Chiriac och psykolog Anders Hempel har författat Handbok för 

grupparbete, att skapa fungerande grupparbeten i undervisning. Boken utkom 2005 och 

syftet med densamma är att öka förståelsen och kunskapen om vad som händer vid 

grupparbete under utbildning. Författarna vill synliggöra och beskriva de ibland mycket 

komplexa processer som uppstår när elever eller studenter ska arbeta tillsammans med en 

uppgift.6 Slutsatserna som dras i boken är att läraren noga behöver tänka igenom syftet med 

ett planerat grupparbete, samt förutsättningarna. Avgörande är att kraven på redovisning etc. 

                                                            
3 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s. 1-4. 
4 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s. 35-36. 
5 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s. 165. 
6 Chiriac, Eva Hammar & Hempel, Anders (2005) s. 9-16. 
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förmedlas tydligt och helst skriftligt till deltagarna, annars kan ångest och konflikter uppstå i 

studiegruppen. En annan viktig faktor som är avgörande är att elever tillåts träna på att arbeta 

i grupp och samarbeta, så att vana kring denna arbetsmetod blir verklighet.7 Grupparbete kan 

falla väl ut om det sköts rätt, men arbetsmetoden kan också fallera om konflikter uppstår i 

gruppen eller om instruktionerna inte är tydliga nog. Att föra samman individer är ett hantverk 

och att para ihop rätt människor med varandra är av stor betydelse.8 Andra författare som 

medverkar i boken är följande.9  

Lärarstuderande Ammi Ekeroth författade 2006 vid Högskolan Dalarna i pedagogiskt arbete 

C uppsatsen Lärares syn på elevers grupparbete som en del i skolutveckling. Syftet med 

arbetet är att belysa på vilket eller vilka sätt lärare i gymnasieskolan förknippar elevers 

grupparbete med skolutveckling.10 Slutsatserna som dras var att lärarna var oense om vad 

skolutveckling är och lärarna anser att begreppet är svårt att definiera. Diskussioner om 

skolutveckling äger rum, men grupparbetsmetodik vägs sällan in i skolutveckling. Lärarna 

tillämpar grupparbete, men de har olika anledningar till varför de tillämpar denna 

arbetsmetod. Författaren tror att det rör sig om lärarnas bakgrund och tidigare erfarenheter. 

Lärarna på yrkesprogrammen sätter grupparbeten mer i relation till elevernas framtida 

yrkeskompetenser än vad lärarna på de studieförberedande programmen gör.11 

Lärarstudent Martin Isaksson författade 2001 examensarbetet Grupparbete eller individuellt 

arbete, vad föredrar elever inom gymnasieskolan?. Uppsatsen är skriven vid Luleå tekniska 

universitet inom pedagogiskt arbete och dess syfte är att undersöka om eleverna på en 

gymnasieskola föredrog individuellt arbete eller grupparbete.12 Eleverna blev tillfrågade via 

enkät vad de tyckte. Samtidigt arbetade de med ett tema i historia och inför detta arbete fick 

de välja om det skulle göras individuellt eller i grupp. Sedan fick eleverna förtälja vad de 

ansåg om den arbetsmetod de valt.13 Resultaten visar att de elever som arbetade i grupp fick 

högre betyg än de som arbetade enskilt. Eleverna tyckte dock inte att grupparbete skulle 

tillämpas hela tiden utan variation mellan individuellt och grupparbete var att föredra. 

Undersökningen visade också att flera elever som arbetade i grupp var så kallade ”freeriders” 

                                                            
7 Chiriac, Eva Hammar & Hempel, Anders (2005) s. 169-177. 
8 Chiriac, Eva Hammar & Hempel, Anders (2005) s. 79-80. 
9 Pedagogikprofessor Kjell Granström, psykologdocent Stefan Jern, Fil. Kand. i psykologi Tomas Jungert och 
Johan Näslund som är fil.dr i psykologi. 
10 Ekeroth, Ammi (2006) s. 4-5. 
11 Ekeroth, Ammi (2006) s. 33-36. 
12 Isaksson, Martin (2001) s 5. 
13 Isaksson, Martin (2001) s 6-9. 
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som inte medför något i gruppen utan bara följer med. Flera elever tyckte också att det var 

bäst att välja sina gruppmedlemmar på egen hand.14 

Lärarstudent Örjan Spansk skrev 2000 examensarbetet Grupparbete som metod för lärande, 

en studie rörande kunskapsöverföring vid grupparbete i en gymnasieskola. Uppsatsen är 

skriven vid Luleå tekniska universitet inom pedagogik. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur eleverna erfar och uppfattar att de kan tillgodogöra sig breda ämneskunskaper vid 

grupparbete. Fokus ligger på att eleverna själva får välja struktur och arbetssätt på 

grupparbetet och sedan förmedla sina resultat inför klassen. Eleverna vid gymnasieskolan fick 

fylla i en enkät enskilt, men de fick även arbeta med vissa frågor i grupp under 

undersökningen.15 Resultaten visar att majoriteten föredrog muntliga redovisningar inför 

klassen för att förmedla sina resultat. Med enkelhet kan diskussionsfrågor, stolpar med mera 

delas ut så att klassen hänger med lättare. En annan metod som kan vara bra är att eleverna 

inför en redovisning läser på om den presenterande gruppens ämne för att få en ökad 

förståelse. Författaren anser att grupparbete är en bra arbetsmetod då den spelar en viktig 

social roll för eleverna. Arbetsmetoden är också bra för att variera undervisningen.16  

Lärarstudent Sandra Svedlund författade 2007 uppsatsen Grupparbete och handledning i 

undervisningen. Uppsatsen är skriven vid Högskolan Dalarna i pedagogiskt arbete III. 

Uppsatsen i fråga ligger väldigt nära den undersökning jag genomfört då den undersöker 

samma friskola.17 Resultaten visar att eleverna efterlyste mer struktur för att få till stånd ett 

effektivare grupparbete. Det lärarna efterlyste för att kunna utföra ett bättre arbete var 

elevernas efterfrågan för möjliga förbättringar. Lärarna känner att de behöver mer tid att hinna 

handleda och eleverna anser att det finns för lite tid att boka in och träffa lärarna. Elevernas 

syn på grupparbete som arbetsform var över lag positiv men de saknar instruktioner för hur 

man jobbar bra i en grupp samt att de upplevde att arbetsfördelningen var för ojämn. Vissa 

lärare ansåg att man behövde få mer kunskap om hur man coachar elever och det råder delade 

meningar bland lärarna om hur mycket de ska styra eleverna.18 Resultatet visade att lärarna 

hade en mycket positiv syn på skolan och dess arbetssätt men att det fanns en hel del att jobba 

med. Framför allt upplevde man att det fanns för lite tid för att hinna med det som man borde. 

Eleverna var dock överlag nöjda med sin arbetssituation men ansåg att det inte var helt 

                                                            
14 Isaksson, Martin (2001) s 16-17. 
15 Spansk, Örjan (2000) s 6-7. 
16 Spansk, Örjan (2000) s 19-22. 
17 Svedlund, Sandra (2007) s. 18-20. 
18 Svedlund, Sandra (2007) s. 26-27. 

  5



problemfritt att jobba i grupp. Handledningen fungerade inte alla gånger på ett 

tillfredsställande sätt eftersom man upplevde att arbetsfördelningen inom gruppen oftast blev 

ojämnt fördelad.19  

3. Bakgrund 
Grupparbete som arbetsmetod är inget nytt påfund utan har existerat under lång tid. Begreppet 

myntades troligen av den tyske professorn Herbart under 1800-talets första hälft, men själva 

arbetsformen har funnits mycket längre än så. Valet av denna arbetsform vilar i huvudsak på 

ekonomiska grunder eftersom de bättre eleverna i en studiegrupp kunde agera lärare åt de 

individer som låg på en lägre kunskapsnivå. Den ekonomiska aspekten lever i viss mån kvar i 

dagens högskole- och universitetsverksamhet där studentgrupperna blir allt större.20 

Arbetsformen grupparbete var extremt populär i Sverige under 1970-talet. Anledningen lär 

ligga i att diskussioner om undervisningsplanering samt att böcker om undervisningsmetoder 

började figurera på allvar under detta decennium. Mycket av den diskussion som pågick gick 

ut på att förädla grupparbetsformen och således förbättra den. Två olika skolbildningar kom 

till under diskussionen om grupparbete. Den ena heter co-operative learning och myntades av 

Johnson och Johnson och betyder på svenska samarbetsinlärning. Denna form är smalare som 

begrepp än vad grupparbete är. Den andra skolbildningen vid namn collaborative learning 

uppstod som kritik mot co-operative learning. Tanken var att denna skolbildning skulle agera 

som ett komplement mot den andra åskådningen. Tesen i collaborative learning är att 

uppgifter skall lösas genom gemensam diskussion. I co-operative learning kan elever dela på 

uppgiften och göra varsin del, i denna skolbildning riskerar därför den gemensamma 

diskussionen och reflektionen att utebli. Skillnaden kan kortfattat benämnas i att arbeta i en 

grupp eller att arbeta som en grupp. Genom att skärskåda dessa skolbildningar i detta ljus 

framkommer en distinkt skillnad. Idag brukar dock inte skillnaderna belysas så nitiskt utan de 

nyttjas ofta synonymt med varandra. Grupparbete är ett komplext begrepp och det går att 

tillämpa detta på en mängd olika vis. Den ena skolbildningen utesluter inte den andra utan en 

interaktion av dessa begrepp går att tillämpa.21  

 

 
                                                            
19 Svedlund, Sandra (2007) s. 2. 
20 Chiriac, Eva Hammar (2005) s 11-13. 
21 Chiriac, Eva Hammar (2005) s 11-13. 
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3.1 Vad kännetecknar ett bra grupparbete? 

Det är en del faktorer som måste införlivas för att ett gott grupparbete skall bli gällande. 

Jakobsson har formulerat fyra förutsättningar för positivt resultat i studiegrupper.  

• Att alla gruppmedlemmar känner ett personligt ansvar för studiegruppens 

gemensamma mål. Kamraterna delar ett gemensamt öde där alla kan vinna eller 

förlora på det gemensamma grupparbetet. 

• Att elever strävar mot en ömsesidig fördel för alla elever i gruppen. Kamraterna har 

kommit överens om att dela kunskap och information med alla gruppmedlemmar. 

• Att alla är överens om att studiegruppens produktivitet på lång sikt är viktigare än 

kortsiktiga personliga framgångar. 

• Att man i studiegruppen har en gemensam identitet som grundas på medlemskapet i 

studiegruppen.22 

Att gruppmedlemmarna är närvarande är också väldigt viktigt i en studiegrupp. Grupprocesser 

som verkar stödjande för gruppen och medför ökad produktivitet kallas för social facilitation 

vilket betyder socialt underlättande. Motsatsen till detta begrepp brukar benämnas social 

loafing. I den förstnämnda är det i regel enklare uppgifter som görs men prestationsnivån är 

väldigt hög. En av anledningarna lär ligga i att gruppens medlemmar sammanstrålar och på så 

vis höjer varandra. Eleverna tvingas mer eller mindre att anstränga sig. När social loafing blir 

verklighet råder en låt-gå mentalitet. Risken att detta ska inträffa är uppenbar i för stora 

grupper, om inte medlemmarna känner varandra eller om uppgiften är för ointressant. Om en 

elev känner sig utanför och icke delaktig i grupprocessen är det lätt att resultatet blir sämre. 

Att motivera eleverna är därför av stor vikt.23 

Grupper får heller inte vara för stora eftersom flera problem kan uppstå. I en undersökning 

gjord av en av författarna till boken Arbete i lag och grupp delade en lärare sin klass i tre 

grupper med åtta i vardera grupp. Detta medförde en trög arbetsgång och läraren blev väldigt 

frustrerad. För det första uppstår kontakt- och kommunikationsproblem i för stora grupper, 

eftersom elever inte kan höra varandra eller se samma figurer eller skrifter samtidigt. 

Aktiviteten inom gruppen blir också väldigt växlande. Vissa elever gör inga uppgifter alls 

medan andra gör betydligt mer. Problem uppstår även i allt för små grupper om eleverna inte 
                                                            
22 Jakobsson (2001) s 81. Läst ur Chiriac, Eva Hammar (2005) s 26-27. 
23 Chiriac, Eva Hammar (2005) s 27-30. 
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har tillräckliga resurser för att lösa en uppgift. Enligt Arfwedson och Arfwedson bör gruppens 

storlek bestå av fyra till sex individer för bästa möjliga resultat skall bli gällande 

kommunikations- och resursmässigt. Tidsåtgången för ett grupparbete är väldigt olika 

beroende på ämnets och uppgiftens storlek. Faktum är dock att en sammansvetsad grupp 

behöver kortare tid än en grupp där medlemmarna inte känner varandra sedan tidigare. En 

annan faktor som spelar in är grupparbetsvanan, ju mer övning som äger rum desto 

skickligare blir eleverna på att grupparbeta. Motsättningar inom gruppen kan även uppstå om 

antagonister tvingas arbeta tillsammans. Självklart kan detta ha en negativ inverkan på 

resultatet, men det kan också ge positiva effekter. I regel uppstår antagonism mellan två 

individer när de inte känner varandra riktigt väl. Grunden till motsättningarna bottnar i regel i 

snabba, ytliga och ofta felaktiga slutsatser om varandra. Ett grupparbete kan därför tjäna ett 

viktigt syfte i att förbättra relationen mellan två individer. I vissa fall far dock elever illa av 

varandra och därför är det inte bra att låta dessa individer arbeta tillsammans.24  

3.2 Grupparbetstyper 

Det finns en mängd olika sätt att grupparbeta på och fyra exempel kan vara pararbete, 

bikupor, längre grupparbeten eller temaarbeten. Pararbete tenderar att vara den lättaste formen 

av grupparbete och kan tillämpas i de flesta situationer vare sig det gäller kortare eller längre 

arbeten. Oftast sitter eleverna redan två och två och därför kan det vara enkelt att låta 

bänkkamraterna att arbeta på detta vis. Risken är dock uppenbar att någon eller några elever 

blir utan studiekamrat. En följd kan bli att skillnader och motsättningar förstärks inom klassen 

mellan starka och svaga, lugna och oroliga elever. Att hela tiden låta elever välja 

samarbetspartner kan därför vara vanskligt. En annan form av grupparbete är bikupan som 

kan tillämpas på lite olika vis. Oftast är det några elever som gemensamt får diskutera en 

fråga. Denna form av grupparbete är lämplig att tillämpa när eleverna inte känner varandra så 

väl. Antingen går bikupan att tillämpa efter en genomgång där eleverna får möjlighet att 

diskutera det sagda. Eller kan eleverna göra ett individuellt arbete och sedan diskutera detta 

med varandra och på så vis lära av varandra och ge feedback. Bikupan är inget långt 

grupparbete utan i regel varar den bara i fem till tio minuter, men den är mycket bra att 

använda som både start eller avslutning på lektionen. Längre grupparbeten innebär oftast att 

eleverna och läraren har större krav på sig. Stora grupper kan vålla problem om inte eleverna 

gör det de ska. Att arbeta självständigt kan vara svårt för många och läraren har därför ett stort 

ansvar att få detta att fungera. Instruktioner måste vara tydliga, grupperna måste placeras på 
                                                            
24 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s 57-60. 
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ett bra ställe och eleverna måste trivas ihop och en fördel är om eleverna känner varandra sen 

tidigare. I gruppen kan dessutom en slags hierarki uppstå där vissa tar mer utrymme än andra 

och det är inte heller en önskvärd situation.25  

Temaarbete är ett fjärde grupparbete som oftast pågår under lång tid där arbetsuppgiften är 

öppnare och gruppen organiserar och planerar på egen hand i större utsträckning. Det är 

viktigt att eleverna hela tiden dokumenterar det de gör i gruppen och en tydlig 

arbetsfördelning är av stor vikt. Fadäser som kan inträffa under ett grupparbete av denna typ 

är att elever kan frånvara, vissa gör inte sina uppgifter i tid, gruppen stöter på problem då 

uppgiften är för stor och svår och att de då helt enkelt ger upp. Ett bra initiativ kan vara att 

låta gruppen formulera en arbetsplan innan grupparbetet startar så var och en i gruppen är 

införstådd vad som skall göras. Att på förhand veta syfte, arbetsuppgift, struktur etc. 

underlättar arbetets gång.26 

3.3 Vad säger styrdokumenten? 

Skolans styrdokument för gymnasiet Lpf 94 skriver följande om grupparbetsprocesser. 

Läroplanen nämner inget om att arbetsmetoden grupparbete ska användas i skolan. Däremot 

nämns vikten av samarbete och demokratiska arbetssätt mycket. Under rubriken ”Förståelse 

och medmänsklighet” står det följande gällande vikten av samarbete och respekt för 

medmänniskan. 

 Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

 ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

 kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och 

 skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.27 

Skolans uppdrag är med andra ord att förmedla vikten av att interagera tillsammans och skapa 

en bra miljö. I och med att blandade kulturer möts i skolan är skolans uppgift att förmedla 

fördelarna med mångfald och där kan grupparbete vara nyckeln. Skolans uppdrag är också att 

förbereda eleverna inför arbets- och samhällslivet varpå utveckling av den sociala förmågan 

är viktig. I samhället och i yrkeslivet är samarbete viktigt för framgång och då måste eleverna 

på ett tidigt stadium lära sig det.28 Vidare beskrivs grupparbete i läroplanen på följande vis. 

”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 

                                                            
25 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s 46-57. 
26 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard (1992) s 46-57. 
27 Lpf 94, s 3. 
28 Lpf 94, s 6. 
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lösa problem både självständigt och tillsammans med andra”.29 Inte bara eleverna ska lära sig 

vikten av samarbete utan lärarna måste också tillämpa denna arbetsmetod. Bland annat skall 

läraren ”samverka med andra lärare i arbetet på att nå utbildningsmålen”.30 Samarbete mellan 

elever och så även mellan lärare och personal främjas i läroplanen. ”Alla som arbetar i skolan 

skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen”.31  

Lpf 94 gynnar med andra ord samverkan för skolans aktiva vare sig det gäller elever eller 

personal. Grupparbete är alltså en arbetsmetod som med framgång kan användas för att 

utveckla elevernas sociala förmåga. Dessutom lär sig eleverna vikten av samarbete vilket 

läroplanen flera gånger om påpekar som en viktig del i skolan och även i det annalkande 

arbetslivet. Däremot påtalar inte läroplanen fördelarna med att arbeta tillsammans för att nå 

bättre resultat och att få ett vidgat perspektiv på saker och ting. Ger grupparbete ett vidgat 

synsätt eftersom flera individer interagerar med varandra? Svaret på frågan existerar inte för 

då skulle inte ens denna uppsats göras. Läroplanen ser dock fördelarna med samarbete och det 

är något som skolan ska tillämpa. Fokus ligger dock mestadels på den sociala biten och inte 

på den enorma potential som kan finnas kunskapsmässigt i att grupparbeta.32 

3.4 Gymnasiefriskolan 

Friskolan grundades 2001 av fyra pedagoger och kollegor. Skolan rymmer tre 

gymnasieprogram av vilka ett är Naturvetenskapligt program, ett Samhällsvetenskapligt 

program och ett Omvårdnadsprogram. Skolan är relativt liten och består i dagsläget av cirka 

300 elever och 25 pedagoger. Gymnasieskolan är en fristående skola underställd Skolverket 

och skolan är öppen för alla, oavsett bostadsort. Totalt finns det cirka 50 olika valbara kurser 

vid skolan för eleverna. Skolans ledord är ”respekt, flexibilitet, nyfikenhet, inflytande, 

demokrati, reflexion och kreativitet”.33 Skolans arbetssätt präglas av mycket frihet för 

eleverna, variation och mångsidighet. Alla klasser vid skolan är indelad i basgrupper om cirka 

5 elever i varje grupp.34 I arbetsplanen för friskolan står det att arbetssätt och arbetsformer 

uppnås genom att ”använda basgruppen som en arena för lärande i samverkan med andra”.35 

                                                            
29 Lpf 94, s 5. 
30 Lpf 94, s 12. 
31 Lpf 94, s 12. 
32 Lpf 94. 
33 X Frigymnasiums hemsida 2008-05-19, kl. 12:34. 
34 Arbetsplan för X Frigymnasium, Trygghet och trivsel, s 5. 
35 Arbetsplan för X Frigymnasium, Arbetssätt och arbetsformer, s 3. 
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Personlig utveckling; kognitivt och socialt, åstadkoms genom att ”betona basgruppen som 

central i arbete och gemenskap, och aktivt stötta med basgruppsutvärderingar och andra 

samtal om basgruppens funktion och utveckling”.36 Vidare gällande basgruppernas funktion 

går det att läsa, ”etiska frågor fokuseras på ett naturligt sätt genom att eleverna samarbetar i 

basgrupper. I basgrupperna förs ständigt samtal om samarbete, delat ansvar och hänsyn, både 

elever emellan och tillsammans med mentor och andra lärare”.37 

Som synes är skolans arbetssätt präglat av mycket samarbete i grupp och ofta tillämpas också 

ämnesövergripande studier för att stärka den sociala delen och för att elever ska träffa andra 

studerande utanför program- och ämnesgränsen.38 Under delaktighet, inflytande och ansvar 

står det. ”På X Frigymnasium ska elever och personal känna att skolan är ”deras egen”, att 

alla har ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet och utveckling”. För att uppnå detta 

skall skolan bland annat ”använda arbetsformer där eleverna får utveckla sin förmåga att ta 

eget ansvar för sitt lärande, sin arbetsmiljö och sin förmåga att samverka med andra. Eleverna 

har inflytande över verksamheten och makten över sitt lärande genom att i hög grad kunna 

välja uppgifter, innehåll samt arbets- och examinationsformer”.39 Sammanfattningsvis går det 

att säga att skolans arbetssätt påminner mycket om högskole- och universitetsstudier med 

mycket frihet, men också mycket eget ansvar.  

 

 

 
 

 

 
 

                                                            
36 Arbetsplan för X Frigymnasium, Personlig utveckling; kognitivt och socialt, s 4. 
37 Arbetsplan för X Frigymnasium, Skolans profilområden, kultur, etik och fysisk aktivitet, ska genomsyra 
verksamheten, s 4. 
38 Arbetsplan för X Frigymnasium, Trygghet och trivsel, s 5. 
39 Arbetsplan för X Frigymnasium, Delaktighet, inflytande och ansvar, s 4-5. 
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4. Resultat 
Nedan kommer resultaten från undersökningen att presenteras. Undersökningen redovisas 

kategoriskt vilket innebär att elevernas och lärarnas intervjuredogörelser presenteras var för 

sig. Två grupparbetsobservationer kommer också att presenteras, en matematiklektion och en 

språksociologilektion.   

4.1 Eleverna vid Gymnasiefriskolan 

Av de totalt tio intervjuade eleverna vid X Frigymnasium går det att konstatera att alla är 

överens om att grupparbete är något där samarbete är rådande och att ett eller flera resultat 

skall uppnås gemensamt. Eleverna är också överens om att ett grupparbete är när flera arbetar 

tillsammans. Gällande storleken på idealgruppen finns lite olika bud men alla har svarat i 

intervallet tre till fem elever.40 Om det blir fler än fem finns risken att ingen gemenskap 

uppstår samt att tiden inte räcker till.41 Andra berättar att vissa elever hamnar i skymundan 

eller att vissa elever tar för mycket plats i för stora grupper.42 En elev berättar att det är lättare 

att glida på en våg om man är fler än fyra i en grupp. Han berättar att några av hans kompisar 

utnyttjar det när grupperna är för stora, även han själv ibland. Eleven ifråga anser att tre till 

fyra i en grupp är lagom, för då har alla någonting att göra.43 Är det färre än tre har de flesta 

eleverna angivit att det inte är något grupparbete som råder utan ett pararbete. En elev anser 

att ett arbete på fyra individer är perfekt eftersom man kan skapa grupper i gruppen genom att 

gå samman två och två och göra arbetet snabbare och effektivare. Sedan trycker han på att det 

är bra att sy ihop arbetet under resans gång och delge varandra information och sedan författa 

ihop diskussionen gemensamt. Faktadelen är dock något som var och en kan göra, för att 

effektivisera arbetet.44  

Gällande erfarenheterna av grupparbete har eleverna svarat lite olika. En elev har till och med 

berättat att arbetsmetoden är helt värdelös. Han tycker att det funkade på högstadiet men inte 

vid friskolan. Svårigheten är att hålla ihop en grupp eftersom alla prioriterar olika saker vid 

skolan. Vissa ligger efter på vissa områden och det blir i regel sista-minutenarbeten. Friheten 

vid skolan gör att vissa lägger fokus på annat. Om grupparbete skall funka bör eleverna vara 

mer hårt hållna med tydliga träffar, helst med lärare. Annars är det lätt att vissa struntar i 

                                                            
40 Intervjuer med elever, 6/5-2008-12/5-2008. 
41 Intervju, 6/5-2008, kl. 13:00, tjej SP1. 
42 Intervju, 12/5-2008, kl. 10:00, tjej OP3. 
43 Intervju, 7/5-2008, kl. 14:30, kille SP2. 
44 Intervju, 8/5-2008, kl.12:00, kille NV1. 
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arbetet.45 En elev tycker att det fria arbetssättet vid friskolan ibland skapar oreda då vissa 

individer inte dyker upp på tilltänkta träffar och detta kan i värsta fall förstöra hela arbetet.46   

Flera elever har påtalat ambitionsnivån som ett problem. Om exempelvis ”MVG-elever” 

kamperar ihop med ”G-elever” finns risken att konflikter uppstår då vissa är mer brinnande än 

andra. Eftersom gruppen ofta får ett gemensamt betyg tycker de elever som har höga 

ambitioner att det kan vara jobbigt. En elevs tilltro till grupparbete har mattats med åren 

eftersom flera åker snålskjuts eller att vissa stängs ute i grupparbetsprocessen. Eleven tycker 

att grupper skall formas där ambitionsnivån är likvärdig.47 En elev tycker att grupparbetena 

var mer kaotiska i ettan och att konflikter lätt uppstod. Fast ju längre tiden förflutit vid skolan, 

desto bättre känner klassen varandra och grupparbetena fungerar också bättre. Tidigare 

arbetade de oftast en och en i gruppen, där var och en nischade sig på varsitt avsnitt, vilket 

ofta medförde mediokra arbeten. Nu arbetar de alltid tillsammans med uppgifterna och 

samarbete är mer framträdande nu. Hon anser att grupparbete fungerar mycket bättre nu än 

tidigare, då eleverna i klassen mognat samt att de förstår arbetsmetoden.48 De flesta eleverna 

är dock överens om att grupparbete ger större kunskapsbas, fler perspektiv på saker och ting, 

man kan ta hjälp av varandra och man har ett bollplank vilket är positivt.49 

När det gäller hur grupparbete ska gå till för att vara så givande som möjligt berättar eleverna 

följande. De är överens om att det ska vara en tydlig struktur där alla vill delta samt att man 

träffas och kommer överens om vad som skall göras.50 En elev tycker en bra metod är att sätta 

upp mål, exempelvis att till nästa vecka ska vi ha gjort detta. Han nämner att delmål är bra för 

att komma någonstans. Helst skulle han se en träff innan grupparbetsprocessen börjar, där 

man enbart lär känna varandra i gruppen för att skapa ett bra klimat.51 En annan elev tycker 

att det kan vara bra att ha en god ledare i gruppen, som ser till att uppgifter görs. Ledarrollen 

brukar dock enligt hans utsago inte utses demokratiskt, utan oftast tar någon medlem bara 

ansvaret i rollen som ledargestalt. Kännetecken för en ledare är att han syns mest på träffar 

och på FC.52 En annan elev tycker inte det är bra med en elev som tar kommandot, utan hon 

                                                            
45 Intervju, 7/5-2008, kl. 14:30, kille SP2. 
46 Intervju, 6/5-2008, kl. 13:00, tjej SP1. 
47 Intervju, 8/5-2008, kl. 15:00, tjej NV2. 
48 Intervju, 8/5-2008, kl. 10:00, tjej OP3. 
49 Intervju, 7/5-2008, kl. 15:30, kille NV3. 
50 Intervjuer med elever, 6/5-2008-12/5-2008. 
51 Intervju, 7/5-2008, kl. 14:30, kille SP2. 
52 Intervju, 8/5-2008, kl. 12:00, kille NV1. FC: First Class (ett nätverksprogram som nyttjas vid 
gymnasiefriskolan innehållandes mail, chatt, mappar för arbeten, instruktioner, inlämningar av uppgifter etc.).  
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anser att alla skall vara delaktiga. Om det råder diktatur i en grupp är det lätt att alla andra 

anpassar sig efter ledaren och då blir det ingen diskussion och således ett dåligt grupparbete.53 

En elev från Omvårdnadsprogrammet tycker att lösningen på ambitionsproblematiken kan 

vara att först göra en grupptenta gemensamt och sedan att göra en individuell tenta för att visa 

vad den enskilda eleven kan.54  

Vid fokus på lärarens roll i en grupparbetesprocess säger nio av tio elever att den är viktig i 

mer eller mindre utsträckning. Flera elever tycker att lärarens huvudsakliga uppgifter under ett 

grupparbete ska vara att motivera, tipsa, vägleda och pusha gruppen framåt.55 En elev anser 

att läraren måste ha dubbelt så stor koll vid ett grupparbete mot ett enskilt arbete för att se vad 

varje individ uträttat.56 Den elev som tonar ned lärarens roll vid ett grupparbete säger 

följande. ”Om ett grupparbete funkar perfekt behövs inte en lärare. Hjälp ibland med att 

förklara. Vid konflikter kan lärare hjälpa till. Läraren ska finnas där men behöver inte hjälpa 

till jämt.”57 Andra elever nämner att läraren spelar en viktig roll för att bibehålla en god 

sammanhållning i gruppen samt att lösa eventuella konflikter.58 

4.2 Lärarna vid Gymnasiefriskolan 

Lärarna vid X Frigymnasium definierar grupparbete som arbetsmetod på följande vis. Flera 

anser att det finns olika typer av grupparbete men alla är överens om att det är en process där 

fler än två elever är inblandade.59 En lärare hävdar exempelvis att det finns två olika typer av 

grupparbete. Dels att tillsammans arbeta för att nå ett gemensamt resultat, men grupprocessen 

kan också nyttjas för att nå individuella resultat. Basgrupperna vid friskolan är ett led i att 

förbättra de individuella resultaten. Grupparbete nyttjas som ett verktyg.60 De flesta betonar 

vikten av att utföra arbetet tillsammans och inte dela upp det.61 En annan lärare tycker att 

grupparbete är när en grupp människor tillsammans arbetar med ett område, formulerar en 

gemensam idé vad som ska göras samt presenterar ett resultat och inte olika.62 

                                                            
53 Intervju, 8/5-2008, kl. 15:00, tjej NV2. 
54 Intervju, 9/5-2008, kl. 12:30, tjej OP3. 
55 Intervjuer med elever, 6/5-2008-12/5-2008. 
56 Intervju, 7/5-2008, kl. 14:30, kille SP2. 
57 Intervju, 8/5-2008, kl. 12:00, kille NV1. 
58 Intervju, 8/5-2008, kl. 15:00, tjej NV2. 
59 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
60 Intervju, 7/5-2008, kl. 09:00, lärare OP. 
61 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
62 Intervju, 8/5-2008, kl. 13:30, lärare SP. 
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Gällande erfarenheterna kring grupparbete som arbetsmetod är det oftast positiva 

kommentarer, men dåliga erfarenheter gör sig också påminda. En lärare berättar att det är en 

bra men svår arbetsmetod, i slutändan kommer eleverna längre genom samarbete. Dessvärre 

fostrar dagens samhälle inte till samarbete utan till ett mer individualistiskt förhållningssätt. 

En annan svårighet med grupparbete är hur läraren ska sättas ihop grupperna. Ska eleverna 

själva välja, ska lottning ske eller ska eleverna tvingas ihop? I arbetslivet får inte individen 

välja samarbetspartner, utan där måste anpassning ske.63 Gällande indelning i grupper brukar 

lärarna tillämpa olika metoder. Ibland lottar de, ibland får eleverna välja själva och ibland 

utser lärarna medlemmarna i gruppen. Dock är det ingen lärare som slaviskt följer ett 

tillvägagångssätt utan variation brukar äga rum med hänsyn till ämne, uppgiftens storlek, 

klimatet i klassen o.s.v.64 En lärare brukar alltid fråga sin klass hur de vill att det ska gå till 

och eleverna verkar föredra att lottas.65 En lärare från NV berättar att eleverna ibland vill 

välja grupper efter intresse, men det är i regel lögn för de väljer oftast varandra. Med andra 

ord är det kompisar som ständigt kamperar ihop. Läraren ifråga brukar lösa detta genom att 

styra gruppindelningen något så att variation sker. Ofta brukar läraren nyttja basgrupperna vid 

indelningen.66 Storleken på gruppen beror på uppgiftens utformning, men alla lärare har 

svarat i intervallet tre till fem elever för en grupp. Faktum är att de flesta verkar anser antalet 

fyra som det idealiska eftersom alla är delaktiga vid den storleken. Dessutom kan eleverna vid 

en eventuell uppdelning av arbetet jobba två och två vilket är bra.67  

En lärares erfarenhet av arbetsmetoden grupparbete är att eleverna tycker det är jobbigt. 

Oftast eftersom eleverna agerar på fel vis genom att dela på uppgiften vilket gör att de blir 

mer beroende av varandra. Om någon inte gör sin del blir det med andra ord problematiskt. 

Därför krävs det mycket av läraren för att säkerställa att eleverna inte hamnar fel. Läraren 

anser annars att grupparbete är en mycket bra arbetsmetod eftersom samarbete tränas.68 En 

annan lärare anser att det kan vara positivt att redovisa uppgifter muntligt i grupp. Detta på 

grund av att det underlättar för blyga elever, då kamraterna ger en ökad trygghet.69 De flesta 

lärare är överens om att arbetsmetoden i regel fungerar jättebra, men ibland inte så bra. Alla 

pedagoger är överens om att felet i stort ligger i att eleverna delar på arbetssysslorna och gör 

                                                            
63 Intervju, 7/5-2008 kl. 09:00, lärare OP. 
64 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
65 Intervju, 8/5-2008, kl. 14:00, lärare SP. 
66 Intervju, 9/5-2008 kl. 12:00, lärare NV. 
67 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
68 Intervju, 7/5-2008 kl. 14:00, lärare SP. 
69 Intervju, 8/5-2008 kl. 14:00, lärare SP. 
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varsin del vilket generar flera arbeten i ett.70 En lärare tycker inte att en uppdelning av arbetet 

kan vara ett problem, men gruppen måste ständigt träffas och delge varandra information och 

knyta ihop arbetet. Läraren ifråga försöker skapa grupparbeten där eleverna får en aha-

upplevelse, så att de blir motiverade att samarbeta.71 En annan lärare tycker det är svårt att 

sätta individuella betyg på grupparbete. Rent innehållsmässigt sätts i regel samma betyg på 

hela gruppen vilket ibland skapar problem. Ett annat fenomen som förekommer är att vissa 

elever åker snålskjuts i arbetsprocessen där övriga gruppmedlemmar gör hela arbetet. Läraren 

försöker strukturera arbeten där eleverna tvingas läsa på om övriga gruppmedlemmars 

slutsatser för att på så vis undvika fusk, men också för att eleverna ska få ett vidgat perspektiv 

kring ämnet. Annars är läraren ifråga positiv eftersom flera hjärnor tänker bättre än en. 

Kvaliteten höjs på arbetet om flera gör det tillsammans och samarbete är också väldigt viktigt 

för den sociala aspekten.72 Andra lösningar på betygsproblematiken kan vara att eleverna får 

formulera individuella slutsatser och redovisa dem skriftligt eller muntligt inför läraren, så att 

ett mer rättvist betyg kan bli verklighet.73 Gällande gruppkonstellationer anser en lärare att det 

kan vara nyttigt att ”MVG-elever” samarbetar med ”G-elever” för de kan lära sig mycket av 

varandra. Dels kan en ”MVG-elev” få ett fördjupat perspektiv samtidigt som ”G-eleven” kan 

få välbehövlig hjälp att nå högre. Fast läraren poängterar också det faktum att skapa grupper 

med elever som har olika ambitionsnivå kan vålla problem.74  

För att ett grupparbete ska vara så givande som möjligt trycker två lärare på tidsaspekten så 

att det verkligen blir en process av det hela.75 Dessutom fordras mycket handledning vid ett 

grupparbete, mer än vid ett individuellt arbete enligt en av lärarna.76 Flertalet lärare trycker på 

samarbetet som det väsentligaste med mycket diskussion där alla är delaktiga.77 En lärare 

tycker att det är mycket bra träning med grupparbete så att de lär sig vikten av samarbete och 

att eleverna ställer krav på varandra och ser till att alla delar i arbetsprocessen görs.78 Alla är 

inte överens om att slutprodukten av arbetet måste vara toppen, utan en lärare tycker även att 

ett bra resultat kan innefatta att gruppen stärks. Grupparbete kan användas som ett verktyg för 

                                                            
70 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
71 Intervju, 9/5-2008 kl. 12:00, lärare NV. 
72 Intervju, 12/5-2008 kl. 11:00, lärare OP. 
73 Intervju, 9/5-2008 kl. 12:00, lärare NV. 
74 Intervju, 8/5-2008 kl. 13:30, lärare SP. 
75 Intervjuer med två lärare, 7/5-2008. 
76 Intervju, 7/5-2008 kl. 09:00, lärare OP. 
77 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
78 Intervju, 8/5-2008 kl. 14:00, lärare SP. 
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att skapa bra gemenskap. Självfallet poängterar läraren delaktighet och att gruppen genomgår 

en process som centrala delar.79 

Alla lärare är överens om att deras egen roll i en grupparbetesprocess är viktig. Dels 

handledning krävs för att lösa konflikter, ge bekräftelse och att vara närvarande för att skapa 

trygghet.80 Det fordras i regel mer handledning vid ett grupparbete än vid ett individuellt 

arbete enligt en lärare.81 En lärare berättar att många lärare tror att arbetsbelastningen minskar 

för att eleverna arbetar i grupp men så är inte fallet. Läraren är extremt viktig vid starten och 

under processens gång för att se till att arbetet sköts och avslutat så bra som möjligt.82 Att 

formulera tydliga instruktioner, riktlinjer, mål och tidsramar trycker samtliga lärare på som 

viktiga delar vid ett grupparbete. Dessutom att följa upp arbetet under resans gång för att se 

hur processen går och vägleda eleverna i rätt riktning. Ingen av lärarna tycker att för stor 

inblandning i arbetet är att föredra utan eleverna ska göra jobbet. Däremot ska läraren finnas 

tillhands som stöd och vara närvarande under arbetets gång.83  

4.3 Grupparbetsobservationer 

Nedan kommer två grupparbeten att redogöras för, som bevittnades vid X Frigymnasium 

under vecka 19. Dels rör det sig om ett arbete i matematik A där en SP1:a försökte lösa en 

matematikuppgift i grupp under en lektion. Det andra grupparbetet var inom språksociologi 

med en NV2:a som stod i startgroparna med sitt grupparbete där enbart planering och 

strukturering diskuterades. Arbetena kommer att genomgås var för sig. 

4.3.1 Matematikobservation 

Lektionen pågick mellan klockan 13:00-14:00 den 7/5-2008 och eleverna fick antingen räkna 

på egen hand eller arbeta med en uppgift i grupp. De flesta eleverna valde att arbeta på egen 

hand utom fyra stycken som ville lösa en uppgift tillsammans som matematikläraren ritat upp 

på tavlan. Uppgiften bestod av fem figurer, vilka var en cirkel, en liksidig stjärna, en 

rektangel, en fyrkant samt en liksidig triangel. Omkretsen på varje figur fick max vara tolv cm 

och de skulle bara kunna passa i sin egen figur. Med andra ord skulle cirkeln bara kunna få 

plats i cirkeln, rektangeln enbart i rektangeln, stjärnan enbart i stjärnan osv. Elevernas uppgift 

                                                            
79 Intervju, 7/5-2008 kl. 09:00, lärare OP. 
80 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
81 Intervju, 7/5-2008 kl. 09:00, lärare OP. 
82 Intervju, 12/5-2008 kl. 11:00, lärare OP. 
83 Intervjuer med lärare, 7/5-2008-12/5-2008. 
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var således att bevisa om det var möjligt att göra fem unika figurer med en omkrets som inte 

översteg tolv cm.  

De fyra eleverna vilka alla var tjejer börjar med att dela upp figurerna mellan 

gruppmedlemmarna där var och en skulle rita upp mått och omkrets på sin figur. Detta gör de 

i en kort stund, men uppgiften verkar vara svår eftersom diskussion uppstår och två av 

eleverna börjar snart diskutera annat och då i form av träning, kost etc. De två andra eleverna 

arbetar med uppgiften under tiden. Efter en liten stund ansluter även de andra två till 

diskussionen som berör uppgiften.84 Plötsligt säger en elev att ”vi har fattat fel eftersom vi 

räknar arean istället för omkretsen, vi får börja om”.85 När de börjar om ansluter ytterligare en 

elev till gruppen vilket gör att de nu blir fem tjejer. Alla sitter de vid ett rektangulärt bord där 

fyra sitter mittemot varandra medan den femte sitter på flanken. Den nya eleven som tar plats 

centralt frågar vad uppgiften går ut på och två elever berättar för henne varpå en annan elev i 

gruppen utbrister ”aha, nu fattar jag”.86 Eleverna ritar till en början på varsitt block, men 

sedan enas de om att lösa uppgiften tillsammans istället för att dela upp den. Detta leder till att 

tjej tre som sitter på flanken blir något utlämnad, medan de övriga fyra diskuterar sinsemellan. 

Tjej tre på kanten klagar på att hon är trött, men får ingen respons av de övriga.87 Alla säger 

att det är en tråkig uppgift och de vill återgå till att lösa var sin figur. Tjej ett berättar sedan 

sitt resultat för de övriga och de andra undrar hur hon kom fram till det, varpå hon berättar.88 

De övriga anser dock att det inte går att göra så. En livlig diskussion bryter ut och alla anser 

att det är en svår uppgift.  

Under grupparbetsprocessen är det främst tjej ett och tjej fyra som är aktiva och kommer med 

förslag. Tjej tre som inte medverkar i diskussionen ledsnar och lämnar gruppen för att köpa 

choklad. ”Vakta mina böcker” säger hon, men får ingen respons.89 Förutom de nu fyra elever 

som arbetar med uppgiften är det tomt i salen och läraren är ute i basgruppsrummen samt 

korridoren för att hjälpa de övriga eleverna. Trettio minuter har förflutit av uppgiften utan 

framgång. En viss flamsighet börjar bli rådande. En lärare kommer in i salen och gör anspråk 

på den och frågar om inte eleverna kan gå någon annanstans för att lösa sin uppgift, då läraren 

                                                            
84 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, SP1. 
85 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej ett SP1. 
86 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej två SP1. 
87 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej tre SP1. 
88 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej ett SP1. 
89 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej tre SP1 
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ska ha en genomgång inför en stor grupp elever och således behöver utrymmet. Eleverna som 

arbetar med uppgiften lämnar salen och sätter sig i arbetsytan utanför sina basgruppsrum.  

Eleverna tar nu plats vid ett runt bord och formationen är likt en halvmåne. Gruppen är nu 

fyra till antalet då tjej tre lämnade gruppen för att inhandla choklad och arbetar därför på egen 

hand.90 Tjej fyra i gruppen kläcker plötsligt en kreativ lösning på problemet och de andra 

säger att ”det öppnade en dörr åt oss”.91 Arbetet står dock och stampar utan någon vidare 

framgång och eleverna börjar bli eniga att det inte går att möjliggöra denna uppgift. Tjej ett 

springer för att hämta handledaren för att verifiera gruppens resultat. Handledaren ansluter 

och frågar vad gruppen kommit fram till. Tjej fyra säger, ”det funkar inte, rektangeln kör ihop 

det”.92 Läraren förklarar utan att berätta resultatet. Eleverna får via små ledtrådar tänka själva. 

Läraren ställer frågor såsom ”hur har ni gjort och tänkt?”.93 Handledaren lämnar gruppen som 

nu fått litet nytt perspektiv på uppgiften. De fortsätter och tjej fyra är mest ledande i 

diskussionen. Lektionen är slut men de fortsätter ändock en liten stund till. Gruppens storlek 

avtar dock efterhand och tillslut ger de upp utan att uppgiften blivit löst på ett 

tillfredsställande vis.94   

4.3.2 Språksociologiobservation 

Denna gruppträff ägde rum den 9/5-2008 klockan 08:30 i ett basgruppsrum för en NV2:a. 

Totalt var det tre elever närvarande (en kille och två tjejer). Egentligen skulle gruppen bestå 

av fyra elever men en tjej var inte med på träffen då hon antingen var sjuk eller frånvarande 

av annan orsak. Gruppen sätter igång genom att fundera kring uppgiftens uppbyggnad. Killen 

verkar inta ledarrollen medan tjej ett sätter sig vid datorn och skriver det som sägs. Alla tre 

sitter runt datorn. Killen säger till gruppmedlemmarna att de ska gå igenom praktiska teorier, 

ställa frågor om dialekter och undersöka hur folk pratar.95 Tjej ett byter plats från datorn och 

låter killen ta vid. Tjej två tar till orda och tycker det är fel att tjuvlyssna på folks dialekter, 

men blir snabbt nedröstad av de övriga två gruppmedlemmarna.96 Tjej ett poängterar att deras 

handledare har sagt att det är okej att tjuvlyssna, bara de inte spelar in det som sägs.97 Killen 

lägger fram ett förslag att de ska punkta upp saker och sedan bära med det ut i empirin och 
                                                            
90 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00 SP 1. 
91 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00 SP 1. 
92 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, tjej fyra SP1. 
93 Matematikobservation 7/5-2008 kl 13:00-14:00, lärare. 
94 Matematikobservation SP1, 7/5-2008, kl. 13:00-14:00. 
95 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, kille NV2. 
96 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej två NV2. 
97 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
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sedan bocka av listan efterhand.98 Killen är helt klart den drivande i gruppen. Tjej ett säger att 

”nu är inte tjej tre här med oss och bestämmer”.99 Killen säger då att ”hon är sen, hon får 

skylla sig själv”.100 Tjej ett säger ”hon kan ju vara sjuk också, eller jag vet inte”.101 Sedan 

sätter sig tjej två vid datorn istället för killen. Killen lägger sig dock i det som tjej två skriver 

bland annat stavfel, grammatik, uttryck etc.  

Gruppen skriver upp ungdomliga utfyllnadsord på datorn exempelvis ”typ asså bah”. De 

skriver upp uttryck som nyttjas i dagens samhälle exempelvis ”de e najs”. Gruppen arbetar 

hela tiden fokuserat och inga oväsentligheter diskuteras. Alla i gruppen är delaktiga, men 

killen är helt klart den mest aktiva. Gruppen beslutar att de ska undersöka dialekterna dalmål, 

skånska och norrländska mer specifikt.102 Tjej ett säger att hela gruppen måste närvara när 

frågorna ska ställas.103 Tjej två skriver och är aktiv på så vis samt ställer frågor till övriga 

gruppmedlemmar för att verifiera vissa saker. Gruppen skriver upp frågor som ska ställas till 

de människor som pratar olika dialekter. Killen lägger upp riktlinjer för hur de ska gå tillväga 

och de andra samtycker.104 Tjej ett säger sedan att ”då är vi nog klara med strukturen, ska vi 

boka in läraren för handledning eller”?105 De andra samtycker kring detta. Eleverna skriver ut 

det de författat i fyra olika exemplar som tjej ett hämtar vid skrivaren. Tjej ett frågar de 

övriga, ”vad ska vi göra med tjej tres ex, hon har ingen låda här va”?106 Ingen i gruppen vet 

var hon ska lägga papperna så tjej ett lägger dem synligt på bordet i rummet. Via FC bokar 

gruppen sedan in en ny träff där de ser till så att samtliga kan, de bokar även in en tid med 

läraren för handledning. Arbetet är efter detta klart för dagen och de lämnar basgruppsrummet 

klockan 09:05 efter 35 minuters arbete.107 

 

 

 

 

                                                            
98 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, kille NV2. 
99 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
100 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, kille NV2. 
101 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
102 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, NV2. 
103 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
104 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, NV2. 
105 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
106 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, tjej ett NV2. 
107 Språksociologiobservation, 9/5-2008 kl. 08:30-09:05, NV2. 
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5. Avslutande diskussion 
Grupparbete är en arbetsmetod som kan fungera utmärkt om den sköts på rätt sätt. Efter de 

intervjuer och observationer som gjorts i denna uppsats går det att konstatera att de flesta är 

positiva till grupparbete som arbetsmetod. Ett par elever var dock inte imponerade av 

arbetsmetoden och ansåg den vara bristfällig eftersom elever kan glida med i arbetsprocessen 

och låta andra i gruppen göra hela arbetet. En elev ansåg att hennes tilltro till grupparbete som 

arbetsmetod hade minskat under årens lopp eftersom hon fått erfara flera grupparbeten där 

hon gjort det mesta jobbet medan andra bara glidit med som så kallade ”freeriders”. En annan 

elev ansåg att arbetsmetoden i sig var helt värdelös eftersom han kände flera som gled med i 

processen och han erkände även att han själv utnyttjade det ibland. Eleven tillade också att 

arbetssättet vid X Frigymnasium gör att elever prioriterar olika saker varpå det oftast blir 

”sistaminuten-arbeten”. En tredje elev tryckte på den oreda som kan uppstå vid X 

Frigymnasium gällande grupparbeten. I och med att skolans arbetssätt är så fritt så struntar 

helt sonika vissa elever i att dyka upp på tilltänkta träffar och gruppdiskussioner.  Flera elever 

tryckte på ambitionsnivån som ett problem där så kallade ”MVG-elever” samarbetade med så 

kallade ”G-elever”. Detta var enligt eleverna inte bra eftersom det lätt uppstod konflikter när 

elever har olika ambitioner med arbetet. En lärare anser dock att en blandning av elever med 

olika ambitionsnivå kan vara bra eftersom de tar lärdom av varandra och en ”G-elev” kan 

tvingas att arbeta hårdare och på så vis höjas.  

En elev tycker att grupparbetena var mer kaotiska i ettan och att konflikter lätt uppstod. Fast 

ju längre tiden förflutit vid friskolan, desto bättre känner klassen varandra och grupparbetena 

fungerar också bättre. Tidigare arbetade de oftast en och en i gruppen, där var och en nischade 

sig på varsitt avsnitt, vilket ofta medförde mediokra arbeten. Nu arbetar de alltid tillsammans 

med uppgifterna och samarbete är mer framträdande nu. Hon anser att grupparbete fungerar 

mycket bättre nu än tidigare, då eleverna i klassen mognat samt att de förstår arbetsmetoden. 

En elev tycker en bra metod är att sätta upp mål, exempelvis att ”till nästa vecka ska vi ha 

gjort detta”. Han nämner att delmål är bra för att komma någonstans. Helst skulle han se en 

träff innan grupparbetsprocessen börjar, där man enbart lär känna varandra i gruppen för att 

skapa ett bra klimat.  

Vissa elever har nämnt problematiken med att hela gruppens resultat betygssätt gemensamt 

trots att vissa har presterat mer än andra. En lösning som en elev anser vara bra och som görs 

ibland är att gruppen tillsammans får ett betyg, men sedan få var och en göra en individuell 

tenta för att bevisa vad man kan. På detta vis blir betygssättningen mer rättvis.  
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En lärare tycker det är svårt att sätta individuella betyg på grupparbete. Rent innehållsmässigt 

sätts i regel samma betyg på hela gruppen vilket ibland skapar problem. Läraren försöker 

strukturera arbeten där eleverna tvingas läsa på om övriga gruppmedlemmars slutsatser för att 

på så vis undvika fusk, men också för att eleverna ska få ett vidgat perspektiv kring ämnet. En 

annan lärare låter ofta eleverna skriva individuella slutsatser kring ämnet för att göra 

betygssättningen mer korrekt och rättvis.  

Det råder delade meningar bland eleverna kring hur bra grupparbete fungerar. Dock nämner 

alla att metoden kan förbättras. Både lärare och elever har svarat att den perfekta 

gruppstorleken är mellan tre till fem individer vilket stämmer väl överens med Arfwedson och 

Arfwedsons studie där de forskat fram att idealstorleken på en grupp är fyra till sex individer. 

Detta på grund av att det blir bäst resultat kommunikations- och resursmässigt. Ingen lärare 

eller elev vid X Frigymnasium har dock svarat fler än fem i en grupp. De anser att om 

gruppens storlek överstiger fem så uppstår problem. Flera faktorer är dock avgörande gällande 

gruppstorleken och om det fungerar eller ej. Är uppgiften av sådan art att alla kan vara 

delaktiga utan att uppdelning av arbetet sker? Eller det motsatta där alla gör varsin del, utan 

att sy ihop arbetet gemensamt? Hur väl känner gruppmedlemmarna varandra? Hur vana är 

eleverna av arbetsmetoden grupparbete? Vilken ambitionsnivå har de olika medlemmarna i 

gruppen? Hur lång tid har gruppen på sig i arbetsprocessen? Som synes finns det flera 

variabler som ska klaffa för att ett bra grupparbete ska bli gällande och det fordras mycket av 

både elever och lärare för att ett gott resultat ska bli verklighet. En lärare nämner att dagens 

samhälle inte främjar grupparbete eftersom individen oftast står i centrum. Tesen i dagens 

samhälle är ofta enligt denna pedagog att ensam är stark. Detta skapar problem vid 

grupparbete eftersom tilltron till arbetssättet på förhand är svag. Att redovisa uppgifter 

muntligt i grupp underlättar för vissa blyga elever, då kamraterna ger en ökad trygghet hävdar 

en lärare. Detta är nog väldigt sant och ett bra argument till varför grupparbete bör användas. 

Att få blyga elever att våga prata är svårt och då kan en mjukstart med presentation i grupp 

vara nyckeln. 

Utifrån de två grupparbetesobservationer som gjorts vid X Frigymnasium går följande att 

säga. Matematikobservationen verkade inte fungera med fem i gruppen eftersom en blev 

utanför. När gruppen var fyra till antalet pågick en diskussion där alla var delaktiga. Gruppen 

verkade överens under arbetsprocessen att uppdelning av arbetet inte var en bra metod, 

eftersom de påbörjade det arbetssättet för att sedan arbeta tillsammans istället. Arbetet som 

pågick i en timme ledde aldrig till något konkret resultat. Arbetet gick ganska långsamt 
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eftersom flera röster gjorde sig hörda. Däremot pågick en bra diskussion med mycket 

reflektioner. Frågan är om ett resultat måste nås alla gånger? Räcker det inte med att eleverna 

får tänka tillsammans och erhålla ett vidgat perspektiv kring ämnet matematik? Trots att 

resultatet uteblir kan de kanske vara bättre förberedda till nästa uppgift de ställs inför.  

Under språksociologiobservationen var gruppen tre till antalet och de arbetade på fint under 

hela processen. Killen i den gruppen var väldigt ledande och styrde mer eller mindre arbetet. 

Dock var de andra två gruppmedlemmarna också aktiva vilket var bra. Problemet var att en 

elev saknades under grupparbetet. De genomförde dock sin planering utan dennes närvaro 

eftersom killen tyckte att hon fick skylla sig själv som inte var där i beslutsprocessen. Med 

facit i hand är det nog bra att gruppen fortsätter att arbeta trots att någon saknas och inte 

ställer in arbetet. Det som sades på deras träff kan med enkelhet återges för den frånvarande 

nästa gång de träffas. En grupp måste arbeta på så sätt att de inte står och faller för att någon 

frånvarar. Detta är en utmaning för lärarna att se till. Arbetet måste byggas upp så att eleverna 

tillsammans gör alla delar. En lärare tycker inte att en uppdelning av arbetet kan vara ett 

problem, men gruppen måste ständigt träffas och delge varandra information och knyta ihop 

arbetet. Läraren ifråga försöker skapa grupparbeten där eleverna får en aha-upplevelse så att 

de blir motiverade att samarbeta. En annan lärares erfarenhet av arbetsmetoden grupparbete är 

att eleverna tycker det är jobbigt. Oftast eftersom eleverna agerar på fel vis genom att dela på 

uppgiften vilket gör att de blir mer beroende av varandra. Om någon inte gör sin del blir det 

med andra ord problematiskt. Därför krävs det mycket av läraren för att säkerställa att 

eleverna inte hamnar fel. 

Både elever och lärare är överens om att lärarens roll i grupparbete är väldigt viktig. Endast en 

elev har tonat ned lärarens betydelse eftersom han hävdar att fungerande grupparbeten inte 

behöver stöd av en handledare. De flesta är rörande överens om att lärarens roll i huvudsak är 

att lotsa eleverna i rätt riktning, lösa konflikter, se till att gruppen fungerar etc. Varken elever 

eller lärare anser att för mycket inblandning i arbetsprocessen är att föredra. Eleverna skall 

göra jobbet så att säga, men läraren skall vara där för handledning. De flesta hävdar att läraren 

i regel har större ansvar vid grupparbeten än vid individuella arbeten eftersom läraren skall se 

varje individ i gruppen, vilket kan vara svårt. Ansvaret att få ett grupparbete att fungera så bra 

som möjligt ligger också på lärarens bord. Ett grupparbete är enligt lärarna själva och eleverna 

mer krävande för pedagogen än ett individuellt arbete gällande handledning. 

 

  23



För att lärarna ska bli mer effektiva i handledningen och för att grupparbete ska leva upp till 

sin fulla potential krävs det att lärare fortbildas i coaching. Att öva på handledning är inget 

som ges på lärarutbildningen, utan det är något som pedagogen själv får öva på under sitt 

arbetsliv. Att kontinuerligt utbilda lärare under deras arbetsföra tid är viktigt för att bibehålla 

och vidareutveckla kvaliteten på skolan. Grupparbete anses vara en bra arbetsmetod men hur 

mycket utbildning ges om denna arbetsmetod? Fortbildning är nödvändigt för att skapa en 

bättre skola. Vid X Frigymnasium tillämpas fortbildning ibland vilket är positivt. Detta är 

något som måste införas vid samtliga skolor i Sverige för att få en högre kvalitet på 

utbildningen. Detta medför också indirekt att statusen på läraryrket höjs eftersom kvaliteten 

hela tiden tas i beaktande. Att erbjuda en skola med hög kompetens och kvalitet skapar på sikt 

en högre status enligt min uppfattning. 

I Arfwedson och Arfwedson står det att medlemmarna i ett grupparbete ideligen måste 

samtala med varandra om uppgiften och diskutera problem. För att detta ska bli så bra som 

möjligt krävs det att varje elev är inläst innan grupparbetet startar. Gruppens medlemmar skall 

också på ett tidigt stadium veta syftet med arbetet. De flesta har under intervjuerna nämnt att 

detta är viktiga delar i ett grupparbete. Chiriac och Hempel betonar vikten av att läraren noga 

behöver tänka igenom syftet med ett planerat grupparbete, samt förutsättningarna. Avgörande 

är att kraven på redovisning etc. förmedlas tydligt och helst skriftligt till deltagarna, annars 

kan ångest och konflikter uppstå i studiegruppen. En annan viktig faktor som är avgörande är 

att elever tillåts träna på att arbeta i grupp och samarbeta så att vana kring denna arbetsmetod 

blir verklighet. Att föra samman individer är ett hantverk och att para ihop rätt människor med 

varandra är av stor betydelse. En lärare betonade vikten av tydliga instruktioner vid X 

Frigymnasium.  

I min undersökning har flertalet betonat vikten av att elever med samma ambitionsnivå tillåts 

att arbeta tillsammans. Detta kan vara svårt att tillämpa i praktiken och eftersom Lpf 94 

nämner att elever skall samarbeta och förberedas inför arbetslivet måste eleverna lära sig att 

arbeta med flera olika individer. I arbetslivet finns oftast inte möjligheten att välja 

samarbetspartner. I Isakssons studie tyckte eleverna inte att grupparbete skulle tillämpas hela 

tiden utan variation mellan individuellt och grupparbete var att föredra. Undersökningen 

visade också att flera elever som arbetade i grupp var så kallade ”freeriders” som inte medför 

något i gruppen utan bara följer med. Flera elever tyckte också att det var bäst att välja sina 

gruppmedlemmar på egen hand. I min undersökning betonar flera elever och lärare denna 

problematik. Det är många elever som inte gör sin del av arbetet utan de glider bara med 
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vilket inte är en önskvärd situation. Att välja medlemmar kan också innebära att kompisar 

ständigt väljer varandra vilket lärare och för den delen vissa elever påpekat i undersökningen. 

De flesta lärarna försöker variera grupperna så mycket som möjligt vid friskolan. En strävan 

efter att göra gruppindelningar så bra och jämna som möjligt för samtliga parter är ett måste 

för att grupparbetet ska falla väl ut anser jag. Varken ”MVG-elever” eller G-elever” 

uppskattar att arbeta tillsammans. De med höga ambitioner driver i regel upp tempot och gör 

det mesta av arbetet på egen hand. De med lägre ambition blir oftast lämnade utanför 

eftersom de andra arbetar åt dem. Att föra ihop individer med samma strävan är därför viktigt 

för att skapa bra grupparbeten enligt denna undersökning. 

Svedlund har likt min undersökning också fokuserat på grupparbete vid X Frigymnasium men 

med lite annat syfte. Hennes resultat visar att eleverna efterlyste mer struktur för att få till 

stånd ett effektivare grupparbete. Det lärarna efterlyste för att kunna utföra ett bättre arbete 

var elevernas efterfrågan för möjliga förbättringar. Lärarna känner att de behöver mer tid att 

hinna handleda och eleverna anser att det finns för lite tid att boka in och träffa lärarna. 

Elevernas syn på grupparbete som arbetsform var över lag positiv men de saknar instruktioner 

för hur man jobbar bra i en grupp samt att de upplevde att arbetsfördelningen var för ojämn. 

Vissa lärare ansåg att man behövde få mer kunskap om hur man coachar elever och det råder 

delade meningar bland lärarna om hur mycket de ska styra eleverna. Detta är ingen 

problematik som belyses i min undersökning, men fokus har å andra sidan inte varit så 

mycket på handledning. Likt Svedlunds undersökning är de flesta positiva till grupparbete 

som arbetsmetod. Flera har också påpekat arbetsfördelningen som en problematik. Lösningen 

på detta torde vara tydligare instruktioner, problematiserande uppgifter där samarbete främjas 

så att uppdelning av arbetet inte blir verklighet. Som forskningen säger så måste elever tränas 

på att arbeta i grupp och därför krävs det att övning kontinuerligt äger rum. 

Min ståndpunkt kring grupparbete är att arbetsmetoden är bra och det finns många olika 

varianter av detta arbetssätt. Att lära sig att samarbeta är viktigt, vilket Lpf 94 betonar. Även 

livet efter skolan ställer krav på samarbetsförmåga, vilket gör att skolan är en utmärkt arena 

att öva på denna arbetsmetod. Att träffa individer som ger andra perspektiv på frågor är 

berikande för eleverna. Genom grupparbete erhålls ett vidgat spektrum på kunskap, dessutom 

är det ett ytterst socialt arbetssätt som utvecklar människan på flera plan. Grupparbete är 

mycket bra arbetsmetod, men då krävs det att den sköts på rätt sätt för att uppnå sin fulla 

funktion och potential. 
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6. Sammanfattning 
Grupparbete är en arbetsmetod som tillämpas vid skolor, i det militära, på arbetsplatser etc. 

Arbetsformen anses av många vara ett bra verktyg för att ge en ökad förståelse samt bättre 

resultat på uppgifter. Denna uppsats har problematiserat arbetsmetoden. Är grupparbete ett 

bra verktyg i skolan? Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om lärare och elever vid X 

Frigymnasium anser att grupparbete är en bra arbetsmetod. Resultaten av undersökningen 

visar att de flesta är positiva till arbetsformen, men det är flera som kan påtala brister med 

arbetssättet. Bland annat belyses problemen med ambitionsnivån där eleverna inom grupperna 

strävar efter olika betyg varpå arbetsinsatsen blir skev i gruppen. Med detta menas att vissa i 

gruppen gör mer än andra arbetsmässigt och vissa gör i värsta fall inte någonting alls i 

grupparbetsprocessen. Ibland delas även arbetet upp i mindre delar varpå det blir små 

individuella arbeten inom gruppen vilket inte är önskvärt enligt lärarna och eleverna. Då blir 

själva grupparbetsprocessen lidande vilket spolierar hela syftet med att kunskapa tillsammans. 

Annars påtalar flertalet lärare och elever fördelar med arbetsmetoden likt social utveckling, 

fler perspektiv på uppgiften, större trygghet under redovisningar, ökad frihet etc. Grupparbete 

är med andra ord enligt denna undersökning ett bra verktyg att tillämpa om arbetsmetoden 

nyttjas på rätt sätt. Med rätt sätt menas bland annat gruppsammansättningen (storleken på 

gruppen, hur väl känner medlemmarna varandra, medlemmarnas ambitionsnivå etc.). Andra 

faktorer som måste stämma är en tydlig struktur, ett klart och väl genomtänkt syfte samt goda 

instruktioner.  
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Bilaga 

Intervjufrågor för elever och lärare vid X Frigymnasium 

• Vad är din definition av arbetsmetoden grupparbete? 

• Vilka är dina erfarenheter av arbetsmetoden grupparbete? 

• Hur tycker du att grupparbete ska gå till för att vara så givande som möjligt? 

• Hur skulle du beskriva ett bra respektive dåligt grupparbete? 

• Hur viktig är lärarens roll i ett grupparbete? 
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