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Abstract 
 
 

Skolan har genom åren använt arbetsformen gruppbaserat arbete (grupparbete). Denna 

arbetsform har varit populär i olika omfattning, men har hela tiden funnits med i undervisningen. 

Läroplanen beskriver i sina strävandemål att eleverna ska fostras i grundläggande demokratiska 

värderingar, visa varandra respekt och lära sig av varandra. I detta sammanhang kommer således 

grupparbetet väl till pass. Syftet med denna undersökning är således att studera elever och lärares 

syn på gruppbaserat arbete. Genom intervjuer med sex elever och tre lärare på en gymnasieskola, 

belyses skillnader och likheter mellan elevers och lärares syn på arbetsformen. Även frågan om 

när, var och hur arbetsformen används belyses i undersökningen. Samsynen är väldigt stor mellan 

dessa grupper. Både lärare och elever är positiva till arbetsformen, men även dess negativa sidor 

belyses. Lärare kan med fördel använda dessa resultat när de skall planera och genomföra 

grupparbeten för att undvika de fallgropar som finns. Min förhoppning är att detta kommer att 

ske då detta kan underlätta planeringen av undervisningen. Historiskt har arbetsformen använts i 

den svenska skolan i snart femtio år. De resultat som den här undersökningen redovisar tyder på 

att arbetsformen i olika former, är här för att stanna även i framtiden. 

 

 

Nyckelord: gruppbaserat arbete, intervjuer, samarbete, arbetsform, grupparbete. 
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1. Inledning 
 

 

Under min tid som lärarstudent har jag fått möta en hel del olika arbetssätt och arbetsformer ute 

på skolgolvet. Under utbildningens gång har jag fått bekanta mig mer med yrkets olika aspekter 

och har fått diskutera intressanta frågor som t.ex. demokrati, betyg och arbetsformer samt planera 

och genomföra undervisning under olika perioder på mellan sex och tio veckor. Känslan av att ha 

få komma ut i verkligheten och på allvar känna på rollen som lärare, har varit en utmaning samt 

en intressant och givande resa i min utveckling i denna enligt samhället viktiga yrkesroll. 

 

Att ha fått ansvara över ett flertal olika klasser, i både geografi och i historia har gett mig en 

plattform full med nyttiga lärdomar att bygga vidare på som t.ex. vetskapen om att en 

undervisningsplanering sällan håller utan att jag måste lära sig vara flexibel och demokratisk för 

att få eleverna delaktiga i undervisningen, så att alla känner sig inkluderade. Som lärare är just 

flexibiliteten betydelsefull, för att kunna skapa en så bra undervisning som möjligt, vilket är något 

av en utmaning. Undervisningen som sådan beskrivs som en utmaning, eller en ”mångfasetterad 

utmaning” och lärarens centrala uppgift av Arne Maltén.1 När det gäller arbetsformer anses tema- 

och projekt vara värdefulla tillskott till de traditionella formerna, där eleven får en möjlighet att 

aktivt skapa och konstruera kunskap i samspel med b.la. andra elever och omgivningen, vilket 

leder till att klassrummet kan flytta ut i verkligheten.2 I detta fall behöver läraren behärska ett 

brett register av undervisningsprinciper, arbetssätt och arbetsformer som i slutändan kan 

anpassas efter stoffets art och elevens mognad.3 

 

Det som främst intresserar mig angående att variera arbetsformer och arbetssätt, är att den ska 

förbereda eleverna inför det kommande arbetslivet där vikten av samarbete är en central faktor i 

vardagen. Skolans främsta uppgift kan anses vara att träna eleverna i att samarbeta, då lärandet i 

allt större utsträckning förekommer i samspel med andra. En arbetsform som jag jobbade med 

ganska mycket under praktiken var den vanligaste arbetsformen, nämligen grupparbete som har 

blivit ett allt mer vanligare inslag i den svenska skolan.4 Frågan om för och emot denna 

arbetsform är en komplicerad fråga då det både finns fördelar och nackdelar med arbete i grupp. 

Mina erfarenheter kring grupparbete är en blandning mellan positiva och negativa sidor sett till 

den slutgiltiga produkten, vilket i de flesta fall har varit en muntlig redovisning inför resten av 

klassen. Lärare tar sig oftast rollen som handledare och rör sig fritt mellan grupperna och finns 

tillgänglig när eleverna känner att de behöver stöd och hjälp. Fördelarna som jag ser det efter att 

ha handlett ett antal grupparbeten är att eleverna får träna i hur det är att samarbeta för att lösa 

ett problem eller en uppgift tillsammans och inträda olika roller. 

 

Eftersom att jag har jobbat en hel del med grupparbete har min nyfikenhet av denna arbetsform 

vuxit. Ur en lärandesynpunkt är det ett intressant arbetssätt, då det finns ett utrymme för 

utveckling med de kunskaper som utbyts i en grupp. Sett utifrån lärarens perspektiv är det 

angeläget att besitta kunskaper om hur olika elever lär och samarbetar tillsammans i grupper, 

                                                           
1 Maltén, Arne, (2003), Att undervisa – en mångfasetterad utmaning, s. 7 
2 Maltén, s. 192 
3 Maltén, s. 193 
4 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, (2005), Handbok för grupparbete, s. 11 
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oavsett om det handlar om förutbestämda eller slumpmässigt utvalda grupper. Denna uppsats 

kommer således att visa på hur elever och lärare ser och upplever gruppbaserat arbete. Den 

kommer även att undersöka om de båda perspektiven på arbetsformen skiljer sig från varandra 

eller inte. 

 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka gruppbaserat samarbete i skolan utifrån hur elever och 

lärare upplever denna arbetsform d.v.s. studien handlar om vilken uppfattning de har kring 

arbetsformen. Detta kommer att besvaras i följande frågeställningar: 

 

 När används grupparbete som arbetsform? 

 Varför och hur används grupparbete som arbetsform? 

 Finns det fördelar och nackdelar med grupparbete enligt lärare och elever? 

 Finns det likheter eller skillnader i hur elever och lärare upplever gruppbaserat arbete? 
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2. Bakgrund och forskning om grupparbete 
 

 
I den här delen av uppsatsen har jag valt att titta närmare på det som har skrivits om 

arbetsformen grupparbete. Då det har skrivits en hel del berörande ämnet har jag valt att fokusera 

på några delar som är relevanta för min undersökning. Jag kommer att belysa ämnet utifrån 

lärarens utförande av sitt uppdrag, arbetsform, synen på samarbetets historik, forskning, 

definition, socialt samspel, samt strategier för ett effektivt samarbete. 

 

 
2.1 Lärarens utförande av sitt uppdrag 

Skolans och lärarens uppdrag är relativt brett och omfattar en hel del olika punkter som beskriver 

vad det innebär att vara lärare. Sett enbart till gymnasieskolan så finns ganska mycket beskrivet 

kring den roll som skolan och dess personal har gentemot eleverna. 

 

Vid närmare titt på lärarens uppdrag finns det en samling yrkesetiska principer som har tagits 

fram av fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Enligt Lärarens yrkesetik 

definieras lärarnas samhällsuppdrag som en viktig funktion i samhället, då lärarna har ansvaret för 

kommande generationers grundläggande utbildning och fostran.5 Här läggs även vikten på att 

alltid ha eleven och dess lärande i centrum, genom t.ex. att vägleda dem till den kunskap, som kan 

hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar.6 Detta uppdrag formuleras närmare i skolans 

styrdokument, i form av läroplaner och lagar. I dessa formuleras uppdraget närmare och 

preciseras utifrån olika situationer. För övrigt är ett av lärarens viktigaste uppdrag att besitta 

förmågan att göra medvetna val som bland annat skall göra undervisningen meningsfull för 

samtliga elever, oavsett social bakgrund eller om de har det lätt eller svårt i inlärningsprocessen. 

 

När det gäller styrdokumenten har de under de senaste åren genomgått en förändring när det 

gäller nya läroplaner som har börjat gälla sedan sommaren 2011. Fram till dess har skolans 

främsta uppgift varit att lära eleverna respektera de grundläggande demokratiska värderingarna, 

där b.la. jämställdhet och människors lika värden ingår.7 Vikten av ett öppet och demokratiskt 

samhälle där alla är lika värda och har samma rättigheter är eftersökt i många samhällen där de 

demokratiska värderingarna inte respekteras. Därför är det relevant att börja prata om demokrati 

redan i skolan, så att idéerna om ett rättvist och jämlikt samhälle kan föras vidare till nästa 

generation. Till detta kommer även vikten av att komma till tals in i bilden, vilket kan konstateras 

är en del av det demokratiska uppdraget med tanke på att lärare har en skyldighet att alla eleverna 

blir sedda och får sina argument hörda.8 Detta med utgångspunkt från den nya läroplanen där det 

beskrivs att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet, samt få möjlighet att 

utöva inflytande på utbildningen.9 En annan del av uppdraget som styrdokumenten lägger vikten 

                                                           
5 Collste, Göran, (2010), Inledning till etiken, s. 135 
6 Collste, s. 135 
7 Skolverket, (2006a), Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 
8 Englund, Tomas, (2000), Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella förutsättningar, s. 6 
9 Skolverket, (2011), Förordning om läroplan för gymnasieskolan. 
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på är att träna sig att reflektera kring, känslomässigt bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de 

grundläggande demokratiska värdena.10 Lärare bör föra deliberativa samtal, något som även kallas 

för ett demokratiskt samtal. Det som kännetecknar ett sådant samtal är att skilda synsätt ställs 

mot varandra och olika argument ges utrymme, att samtalet innebär tolerans och respekt i att 

lyssna på andras argument och strävan efter att komma överens eller temporära 

överenskommelser.11 Det är för övrigt i det deliberativa samtalet som aktörerna i samtalet får 

möta skilda perspektiv, där problem skapas som kan utmana det egna perspektivet.12 Utifrån 

dessa diskussioner om detta samtal så kan konstateras att ett demokratiskt samtal är betydelsefullt 

och en central del i dagens läroplaner. 

 

En annan viktig del i lärarens uppdrag som nämns överallt är frågan om hur alla elever ska kunna 

bli sedda och inkluderade. En av undervisningens viktigaste faktorer är således att se människan, 

där den egna människosynen spelar en stor roll. Maltén betonar i detta sammanhang, att den 

människosyn/elevsyn som läraren ger intryck av påverkar elevernas utveckling och 

kunskapsinhämtning och påpekar vikten av att som lärare göra klart för sig vilken syn denne 

har.13 Läraren har som sagt var en viktig roll att fylla enligt yrkesetiken, d.v.s. att ta ansvar för 

elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling, samt bemöta dem med respekt.14 I 

det här sammanhanget blir valet av arbetssätt av stor betydelse, för att få alla inkluderade i 

undervisningen. Här menar Maltén att svårigheterna har varierat genom åren, d.v.s. att svårigheter 

är ett relativt begrepp, vems problem det är, att lärarna och skolan borde bli skickligare att ta ett 

helhetsbegrepp i elevernas svårigheter etc.15 Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarens 

uppdrag är mångfasetterad och att det finns en mängd olika sätt att genomföra dessa mål. 

 

 

2.2 Arbetsform 

När det kommer till själva undervisningen, där lärarens uppdrag skall genomföras finns det olika 

sätt att gå till väga på, för att kunna tillgodose samtliga elevers behov. Nyckeln ligger i förmågan 

att vara flexibel, d.v.s. att kunna variera sin undervisning för att på så sätt bemöta och få med 

samtliga elever på tåget. Sett utifrån detta kan det konstateras att samtalet är en viktig faktor i 

valet av metod och upprätta en dialog med eleverna, samt undvika att monologer uppstår.  

 

Ett exempel på en metod som innehåller detta är rollspel. Rolltagandet, både det skriftliga och 

muntliga, beskrivs som en dubbel dialog, där elever i samtal med varandra använder sin egen röst 

och ingår därmed i en dialog med stoffet.16 Rollspel kan användas som ett inlärningsredskap, där 

eleverna skulle kunna t.ex. inträda roller av historiska personer och t.ex. argumentera som 

Malcolm X.17 Detta exempel är taget från ett av Olga Dysthes många besök på olika skolor. Det 

som var utmärkande för denna skola var i det här fallet att den hade ett stort antal oengagerade 

                                                           
10 Englund, s. 3 
11 Englund, s. 6 
12 Englund, s. 7 
13 Maltén, s. 45 
14 Maltén, s. 54 
15 Maltén, ss. 148-150 
16 Dysthe, Olga, (1996), Det flerstämmiga klassrummet, s. 235 
17 Dysthe, s. 235 
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elever som med hjälp av rollspel lyckades med att bli engagerade, där eleven lärde sig mer genom 

att identifiera sig med en person istället för att lyssna på läraren eller läsa i läroboken.18 Detta är 

ett av många exempel sett utifrån Dysthes upplevelser, där dialogen visar sig vara en viktig faktor 

i lärandeprocessen och ett intressant alternativ till de traditionella metoderna. 

 

När det gäller Dysthes vidare resonemang runt det flerstämmiga klassrummet att samspelet 

mellan eleverna och läraren samt mellan eleverna är en viktig byggsten för det dialogiska 

klassrummet således resonemanget.19 Även samspelet mellan skrivandet och samtalandet är 

viktiga faktorer i det dialogiska som sociala inlärningsmönster, vilket är raka motsatsen till det 

monologiska, som oftast ses som en envägskommunikation.20 Dock finns det fortfarande lärare 

som använder sig av den monologiska traditionen eftersom det kan vara lättare att skapa ett 

monologiskt klassrum än ett dialogiskt och att det är upp till läraren att bli medveten om 

skillnaden för att situationen ska kunna ändras.21 

 

Det som framkommer här är således att läraren ska försöka hålla sig till det dialogiska 

klassrummet av den enkla anledningen att det är lättare att få med sig samtliga elever i 

inlärningsprocessen om du för en kontinuerlig dialog som inte bara sträcker sig till den 

information som förmedlas om t.ex. jordbruk, utan att våga gå utanför gränserna och koppla 

samman denna med t.ex. aktuella debatter ute i samhället. Beaktande andra exempel där samtalet 

är viktigt, så är vikten av att kunna samarbeta ett sådant. Dialogen kan således även fokuseras till 

att handla om en arbetsform, som i skolan har varit fokus i flera decennier d.v.s. att arbeta 

kollektivt tillsammans med varandra i en grupp. 

 

 
2.3 Synen på samarbete genom historien 

I den svenska skolan har grupparbete historiskt sett använts när det passar ämnet, läraren och 

klassen t.ex. laborationer i kemi.22 Som metod slog den igenom rejält i slutet av 1960-talet i 

samband med händelser som t.ex. studentrevolten 1968, där ”kollektivet” och gruppen gjordes 

ideologiskt gångbara på den pedagogiska marknaden.23 Även ute på arbetsmarknaden gick 

utvecklingen mot självstyrande grupper på de flesta arbetsplatser och kontorslandskap med 

samarbetsfunktioner inom administrationerna, något som senare motiverade skolan att satsa mer 

på gruppbaserat arbete, något som efter utprövningar av metoden möttes av positiv respons från 

elevernas sida.24 

 

Mot 1970-talets mitt skulle plötsligt alla arbeta i grupp, då arbetsformen stöddes centralt med 

tanke på att den stämde väl med de skolideologiska strömningar som då var rådande.25 I samband 

med detta kom en ny period där kritik uppstod mot arbetsformen, där eleverna protesterade och 

                                                           
18 Dysthe, s. 235 
19 Dysthe, s. 222 
20 Dysthe, s. 222 
21 Dysthe, s. 227 
22 Arfwedson, Gerd & Arfwedson, Gerhard, (1992), Arbete i lag och grupp, s. 1 
23 Arfwedson & Arfwedson, s. 1 
24 Arfwedson & Arfwedson, s. 1 
25 Arfwedson & Arfwedson, ss. 1-2 
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kritiserade att de slängdes från grupparbete till grupparbete i nästan alla ämnen, vilket bl.a. ledde 

till lokalproblem där flera klasser konkurrerade om tillgängliga utrymmen.26 Samtidigt ökade 

årskullarna utan att skollokalerna förändrades och snart började arbetsformen få dåligt rykte när 

dess begränsningar och nackdelar började visa sig.27 

 

Arbetsformen hade vid det tillfället således överskattats och det gick inte att undvika att den 

nedvärderades när ambitionerna och förväntningarna inte höll.28 Sett ur ett skolideologiskt 

perspektiv har utvecklingen emellertid fortsatt mot mera samarbete och hade med tiden hunnit 

manifestera sig i den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 80 som bl.a. innehöll föreskrifter och 

rekommendationer för arbetsformen för både elevers grundläggande färdigheter och lärarnas 

samarbeten inom ramen för t.ex. lärarlag.29 Grupparbete var vid den här tiden fortfarande tidens 

lösen, men kom dock snart att svänga igen då näringslivet började eftersöka starka ledare igen 

samtidigt som den nya ”kunskapsrörelsen” talade om en återgång till den traditionella 

undervisningen.30 Trots detta ägnades ungefär en fjärdedel av all undervisningstid under 1980-

talet åt grupparbete.31 

 

Förändringarna blev dock mera påtagliga i och med kommunaliseringen i slutet av 80-talet och 

början av 1990-talet, när kravet ställdes på varje enskild skola att profilera sig genom t.ex. lokala 

arbetsplaner.32 Resultatet blev en förändrad skolledning till följd av den nya ledningsfilosofi som 

fått fäste i näringslivet sedan 1980-talet samt ett ökat fokus på samarbete i lärarlag och 

arbetsenheter.33 Under de senaste tjugo åren har trenden fortsatt att gå upp och ner, då den i vissa 

fall anses vara ett ganska vanligt inslag i den svenska skolan.34 Från att ha utgjort en fjärdedel av 

undervisningstiden på 1980-talet, ligger den numera på ungefär tolv procent.35 På senare tid har 

från politiskt håll katederundervisningen lyfts fram, då det flitiga användandet av eget arbete i 

undervisningen har gett oönskade effekter, både socialt och kunskapsmässigt.36 Detta trots att 

forskare hävdar att det tycks ha förbisetts att grupparbete kan ge mycket goda resultat både 

socialt och kunskapsmässigt, vilket syns i att den är den minst förekommande arbetsformen i 

skolan.37 Gruppbaserat arbete förekommer dock i olika form som t.ex. att sitta tillsammans, men 

arbeta med individuella uppgifter eller att självmant slår sig ihop för att lösa en uppgift. Men det 

traditionella grupparbetet med verkligt samarbete från start till mål är sällsynt.38 

 

Denna kortfattade historik visar att skolans arbetsformer påverkas av den rådande 

samhällsutvecklingen. 

                                                           
26 Arfwedson & Arfwedson, s. 2 
27 Arfwedson & Arfwedson, s. 2 
28 Arfwedson & Arfwedson, s. 2 
29 Arfwedson & Arfwedson, s. 2 
30 Arfwedson & Arfwedson, s. 2 
31 Forslund Frykedal, Karin, (2009a), Att lära av varandra, i Att växa har ett pris. Skolportens Årsbok 2009, s. 33 
32 Arfwedson & Arfwedson, ss. 2-3 
33 Arfwedson & Arfwedson, s. 3 
34 Hammar & Hempel, s. 11 
35 Forslund Frykedal, (2009a), s. 33 
36 Granström, Kjell & Hammar, Chirac. E, (2011), Grupparbetet har fått dåligt rykte…, i Pedagogiska magasinet, 
nummer 4, s. 6 
37 Granström & Hammar, s. 6 
38 Forslund Frykedal, (2009a), s. 33 
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2.4 Forskning om grupparbete 
 
Grupparbete kan ses som ett socialt samspel där flera individer i grupp jobbar mot ett gemensamt 

mål, t.ex. en reklamfilm för ett företag eller en uppsats om markanvändning i Skåne. Ser vi till 

skolans styrdokument, i det här fallet läroplanen för gymnasieskolan från 1994, så betonas vikten 

av att skolans uppdrag är b.la. att förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället, att få ta 

egna initiativ och ansvar, samt arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 

andra.39 

 

2.4.1 Gruppbaserat arbete 

I skolan är gruppbaserat arbete en central del av undervisningen, där verksamheten beskrivs 

fungera som ett resecentrum enligt läroplanen, där läraren är handledare och eleven ses som en 

resursperson.40 Ansvaret för kunskapssökandet ligger således på den enskilde eleven vilket inte är 

en lätt uppgift, där ett gruppbaserat arbete borde fungera som komplement.41 Genom att arbeta i 

grupp får eleverna lära sig att skapa och konstruera kunskap i samspel med andra och 

omgivningen, vilket i slutändan leder till att klassrummet kan flyttas ut i verkligheten.42 Själva 

fenomenet grupparbete kan enligt Karin Forslund Frykedal beskrivas som ett begrepp som kan 

ha många olika innebörder och att ett sätt att beskriva det hela är att utgå ifrån arbetsprocessen 

och arbetsprodukten.43 Som svar till den minskande användningen av arbetsformen, tyckte hon 

att det var motsägelsefullt, med tanke på att det i arbetslivet krävs att du ska ha förmåga att jobba 

i grupp och samarbeta.44 Hon beskriver att arbetet bland gruppens medlemmar under hela 

processen från arbete till produkt kan ske på både ett gemensamt och individuellt sätt.45 Även 

prestationen kan vara mer eller mindre individuellt eller gemensamt skapad av individerna i 

gruppen.46 

 

När det gäller olika former av grupper konstaterar hon att arbetsformen kan delas upp i fyra 

kategorier: individuellt grupparbete, individuellt arbete, gemensamt grupparbete och självvalt grupparbete, samt 

att hon betonar att dessa sällan förekommer i renodlad form utan kan innehålla ett flertal 

former.47 Hon menar att arbetet kan börja som ett gemensamt arbete i grupp och sluta som ett 

individuellt arbete eller tvärtom.48 Ett arbete kan som i det flesta fall t.ex. vara ett fall av 

individuellt grupparbete fördela olika delar av uppgiften mellan sig där varje person gör var sin 

del självständigt tills det är dags för redovisning då sammanställs allt till en gemensam produkt. 

Eleverna arbetar således i grupp, men inte under själva arbetsprocessen.49 

 

                                                           
39 Skolverket, (2006a) 
40 Maltén, s. 192 
41 Maltén, s. 192 
42 Maltén, s. 192 
43 Forslund Frykedal, Karin, (2009b), Ett plus ett kan bli mer än två, i Grundskoletidningen, nummer 3, s. 16 
44 Forslund Frykedal, (2009a), s. 33 
45 Forslund Frykedal, (2009b), s. 16 
46 Forslund Frykedal, (2009b), s. 16 
47 Forslund Frykedal, (2009b), s. 16 
48 Forslund Frykedal, (2009b), s. 16 
49 Forslund Frykedal, (2009b), s. 16 
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Sett utifrån skolans perspektiv finns det flera verksamheter som kan kallas för grupparbete. 

Idealdefinitionen av arbetsformen betonar i tre steg att grupparbete bl.a. innehåller tydliga inslag 

av samarbete, vilket innebär att gruppmedlemmarna måste samtala med varandra, diskutera 

oklara punkter, jämföra, uttrycka åsikter och kritiskt granska varandras insatser.50 För att detta ska 

kunna vara möjligt måste varje medlem i gruppen kunna något om ämnet, vilket förutsätter ett 

inledande inkluderingsarbete startar i syfte att varje individ ska ta med sig en nödvändig del av 

ämneskunskaper innan gruppen kan köra igång sitt gemensamma arbete.51 

 

Bortsett från de olika varianterna av arbetsformen är det möjligt att konstatera att denna 

arbetsform har ökat i användning. Frågan om för och emot denna arbetsform kan sägas vara en 

komplicerad fråga då det både finns fördelar och nackdelar med arbete i grupp. Som lärare bör du 

tänka på att i jobbet med grupparbete så måste du bestämma gruppstorlek och 

gruppsammansättning samt skapa tid och utrymme för gruppernas arbete, något som efterfrågas 

av eleverna.52 Tre elever anses vara det bästa och eleverna får varken vara för olika eller ovänner, 

då för stora grupper oftast leder till att en del elever blir passiva och att personliga konflikter ska 

lösas i andra forum.53 

 

Frågan är sedan vem som ska bestämma gruppen, eleverna eller läraren och om den ska vara fast 

och lärarstyrd eller mer inriktad på elevbestämmande. Enligt Frykedal finns det inget givet svar 

utan uppgiften och målsättningen måste styra, samt att du måste vara medveten om vad du gör 

och att det sätt som uppgiften konstrueras påverkar hur grupparbetet kommer att utvecklas i 

både form och innehåll.54 En annan viktig del i planerandet inför ett grupparbete är att som lärare 

förbereda eleverna i hur det är att jobba i grupp, genom att undervisa i hur arbetet i grupp går till, 

vilket är huvudförutsättningen om du vill ha välfungerande grupparbeten.55 Där kan således 

betonas vikten av samarbete och vilket sätt lärandet utvecklas tillsammans med andra, då vi som 

människor är sociala varelser. 

 

2.4.2 Grupparbete som socialt samspel 

Den grundläggande idén bakom gruppbaserat arbete har legat i det sociala samspelet. I beaktande 

av den forskning som finns, kan vi konstatera att människor är sociala varelser vars lärande ofta 

sker i samspel med andra. I det sociokulturella perspektivet, så finns en utgångspunkt där just 

samspelet med varandra lyfts fram i frågan om utveckling och lärande. Det kan sägas att 

människan handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt 

i samspel med andra.56 Vi uppfattas således som deltagare i en social interaktion, vilket b.la. är 

raka motsatsen till den kognitiva uppfattningen om det fritt svävande intellektet som tänker och 

behandlar information som det vill.57 Utifrån dessa sammanhang tenderar vi att tänka och agera 

                                                           
50 Arfwedson & Arfwedson, s. 36 
51 Arfwedson & Arfwedson, s. 36 
52 Granström & Hammar, s. 7 
53 Granström & Hammar, s. 7 
54 Forslund Frykedal, (2009a), ss. 36-37 
55 Forslund Frykedal, (2009b), ss. 17-18 
56 Säljö, Roger, (2002), Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, s. 104 
57 Säljö, s. 104 
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på vissa sätt, som att t.ex. i skolan följa de förväntade kommunikativa spelreglerna d.v.s. att vi ger 

och tar mening enligt de mönster som uppfattas som relevanta.58 

 

Individens sätt att uppfatta världen och agera i den har således ett intimt samband med de sociala 

och kulturella mönstren, vilket kan beskrivas som att vi för kulturella föreställningar och redskap 

vidare genom kommunikation, som även anses vara länken mellan kulturen och människors 

tänkande.59 John Dewey lär ha uttryckt sig följande i detta sammanhang ”Communication is a 

process of sharing experience till it becomes common possession”, där vi agerar i 

kommunikation med oss själva och andra genom att kommunikationen har en utsida, som är 

vänd mot andra samt en insida riktad mot oss själva och vårt tänkande.60 Det kan beskrivas som 

att vi för en dubbel kommunikation både med andra och vårt inre. Människan lär sig således 

genom att delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra, där de sätt vi resonerar och 

tolkar verkligheten som vi möter i interaktion används senare som resurser för att förstå och 

kommunicera i framtida situationer.61 Det är denna kommunikationsförmåga som är användbar i 

det gruppbaserade arbetet. 

 

I det här sammanhanget ges även intrycket av att människans utveckling uppträder två gånger 

eller på två plan, där det sociala planet utgör den första och det psykologiska det andra, med andra 

ord brukar nyckeltermerna interpsykologisk, som fokuserar på den sociala utvecklingen och 

intrapsykologisk, som står för utvecklingen i individens inre användas.62 Tänkandet är i det här fallet 

således en intrapsykologisk funktion, sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv då den är former 

av kommunikation som individen har stött på, tagit sig till och använder den som resurs i 

framtida situationer, det kan sägas att våra tankar och idéer samt sättet vi hanterar situationer, har 

ett genuint socialt och interaktivt ursprung, då vi som individer är intimt förbundna med vår 

omgivning, dess historia, föreställningsvärld och sociala praktiker.63 Tänkandet kan även ses som 

ett slags samtal som sker med hjälp av språkliga redskap inom den enskilde individen, d.v.s. ett 

slags samtal med sig själv istället för med andra.64 Språket blir i detta perspektiv en länk mellan 

kommunikationen och tänkandet. Baserat på dessa slutsatser kan det sägas att gruppbaserat 

arbete inte bara är en metod, utan är nödvändig för individens utveckling. 

 

När det gäller gruppbaserat arbete brukar det talas om en kollektiv process där fler individer lär 

sig tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Betraktande det sociokulturella perspektivet kan det 

antas att tänkande även kan vara en kollektiv process, d.v.s. något som äger rum mellan individer 

likväl som inom dem, vilket i det här fallet håller samman ett samtal eller en konversation genom 

att vi ger och tar mening enligt vissa gemensamma spelregler, d.v.s. att vi tänker i grupp.65 Den 

kollektiva processen kan gestalta sig på flera olika sätt vilket framkommer i Säljös bok i form av 

en studie som gjorts på högstadiet.66 I ett exempel skulle en grupp elever diskutera vilka lagar som 

                                                           
58 Säljö, s. 104 
59 Säljö, s. 105 
60 Säljö, s. 105 
61 Säljö, ss. 105-106 
62 Säljö, s. 105 
63 Säljö, s. 106 
64 Säljö, s. 107 
65 Säljö, s. 108 
66 Säljö, ss. 108-109 
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finns i ett samhälle och som de tyckte var viktiga. Under en av grupprocessens faser fastnade de i 

vad som kan kallas för ett ganska vanligt problem, d.v.s. att de kunde påminna sig om en juridisk 

term som de hade på känn skulle finnas, men kunde inte få fram det för tillfället, ett fenomen 

som även kallas för ”tip-of-the-tongue”-fenomenet och som har studerats systematiskt av 

forskare.67 Resonemanget cirkulerar omkring vad förstörelse heter enligt lagboken och samtalet 

förs framåt genom ett aktivt sökande efter den beteckning som söks, genom att bibehålla ett 

gemensamt fokus i kommunikationen och tänkandet, vilket i det här fallet uppnås genom att beta 

av det ena förslaget efter det andra, tills en av deltagarna får fram ordet skadegörelse, vilket är det 

rätta ordet och resten av gruppen brister ut i glädje.68 

 

Det som framgår i denna situation är att gruppen mentalt försöker fixera det som söks, prövar 

på, smakar på och förkastar eventuella felaktiga alternativ och lyckas i slutändan komma fram till 

vad de sökte efter.69 Problemet presenteras enskilt samtidigt med de övriga i gruppen genom den 

språkliga aktiviteten.70 Sammanfattningsvis kan sägas att arbete i grupp kanske är det mest 

givande lärandet, då erfarenheter utbyts för att nå ett gemensamt mål. 

 

2.4.3 Strategier för ett effektivt samarbete 

Lärare önskar varje gång den jobbar med grupparbete att resultatet av elevernas arbete ska vara 

lyckade. Sett utifrån föregående avsnitt kan det konstateras att det sociala samspelet mellan 

individer är en viktig i lärandet, som det även visades i ett exempel. Men det finns förstås 

undantag där resultatet av en eller flera anledningar inte blir lyckat. I vissa fall fungerar det med 

andra ord inte. Den största frågan som därmed kan ställas i detta sammanhang är hur effektivt 

samarbetet kan bli och hur de olika individernas roller spelar för roll i processen. 

 

När det gäller de positiva effekterna brukar skolforskare lyfta fram samarbetet som en viktig del i 

lärandet. Eleverna kan genom grupparbete möta nya erfarenheter genom att diskutera med de 

andra deltagarna och måste förändra sina tidigare antaganden och kunskaper, vilket innebär att ny 

kunskap inte kan utvecklas hos deltagarna, om inte samarbetet i gruppen innefattar moment av 

olikheter eller nya fakta.71 Tankarna baseras på Piagets antagande, där undervisningen bl.a. 

handlar om att de studerandes föreställningar ska utmanas och att de ska lära sig att tänka själva.72 

Grupparbetet kan då till skillnad från förmedlingspedagogik vara ett redskap för att lära sig tänka 

själva. Eleverna eller studenterna kan genom diskussionerna som uppstår i gruppen få en 

återkoppling till sina tankar, vilket i slutändan kan inspirera dem att överge gamla felaktiga 

föreställningar för att istället söka sig nya och som en bonus utveckla såväl 

argumentationstekniken som deras kritiska tänkande.73 Grupparbetet och de diskussioner som 

följer blir således en viktig förutsättning för ett kreativt och undersökande arbetssätt som i sin tur 

kan leda till att det växer fram nya idéer.74 

                                                           
67 Säljö, s. 109 
68 Säljö, s. 109 
69 Säljö, s. 109 
70 Säljö, s. 110 
71 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
72 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
73 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
74 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
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Andra viktiga effekter av samarbetet är bl.a. studenternas förmåga att dela med sig av 

lösningsstrategier, vilket anses som en förutsättning för att få till stånd ett lyckat grupparbete och 

lärande.75 Som deltagare i gruppen kan eleven då får tillfälle att upptäcka hur de andra deltagarna 

arbetar med samma problem och kan på så sätt finna alternativa lösningsstrategier.76 Forskningen 

visar även att samarbete i grupp ökar medlemmarnas organisationsförmåga genom att deltagarna 

delar med sig av sina kunskaper och färdigheter.77 Sammantaget visar således forskningen om 

samarbetets effekt att studerande genom diskussioner formulerar över sin egen förståelse 

samtidigt som den prövas mot kamraternas, samt visar tecken på en utveckling av viktiga 

förmågor som bl.a. att tänka självständigt och att vara kritisk.78 Utifrån detta resonemang kan 

konstateras att grupparbete har en positiv effekt på lärandet och den sociala interaktionen med 

andra elever. 

 

Frågan som kvarstår är dock om vad som ska göras för att skapa ett effektivt samarbete utan att 

det uppstår problem. Forskningen om elev- och studentsamverkan visar utifrån detta 

sammanhang att elever som arbetar i grupp om två eller flera kan lösa olika typer av problem 

bättre än vad de skulle ha gjort på egen hand och leder till bättre resultat än vad enskilda 

prestationer gör.79 För att lyckas med detta måste läraren vara förberedd inför ett eventuellt 

grupparbete. Den viktigaste faktorn att känna till för att ett sådant arbete ska fungera så bra som 

möjligt är att samtliga gruppmedlemmar bör bidra till samarbetet, eftersom inställningen till och 

motivationen till arbetsformen har betydelse för hur arbetet utvecklas, där det ömsesidiga 

beroendet mellan deltagarna är nyckeln till den positiva lärandeeffekten.80 Det personliga ansvaret 

för det gemensamma målet är även det betydande för att gruppen ska lyckas. Därför är det 

således angeläget att gruppen motiveras för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

 

De flesta skulle nog hålla med om att gruppbaserat arbete även har sina brister och fallgropar 

utöver de positiva effekter som följer arbetsformen. Utifrån en studie där två expertgrupper 

bestående av elever och forskare kom fram till att de var rörande överens över vilka faktorer som 

är viktigast för att skapa det goda grupparbetet.81 Det som var intressant var att de lyckats komma 

fram till samma saker, vilket de sedan sammanfattade i sex aspekter. 

 

Den första var att gruppstorleken skulle vara tre elever/grupp, där vikten av att 

sammansättningen är viktig och att deltagarna inte fick vara alltför olika eller ovänner 

betonades.82 Tiden är också en viktig faktor liksom behovet av lugn och ro, vilket kräver att 

läraren bokar upp grupprum där gruppen kan sitta och jobba ostört.83 

 

                                                           
75 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
76 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
77 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
78 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 26 
79 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 27 
80 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, ss. 27-28 
81 Granström & Hammar, ss. 6-7 
82 Granström & Hammar, s. 7 
83 Granström & Hammar, ss. 7-8 
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Den andra aspekten lyfter fram vikten av att eleverna får en inskolning i arbetsformen. Det som 

således krävs är att deltagarna fokuserar på uppgiften, som i sin tur bör vara begriplig istället för 

svåra, samt att från elevernas sida betonas vikten av att alla är aktiva och deltar i det gemensamma 

arbetet.84 I det här fallet kan det uppstå problem, särskilt när det gäller de rollfunktioner som kan 

uppstå bland medlemmarna. De olika typer av rollfunktioner som kan förekomma i samband 

med grupparbeten är t.ex. informationssökare, initiativtagare eller bidragare, samt ordförande.85 Rollerna 

förmedlar en tydlig information om hur medlemmarna förhåller sig till varandra, samt underlättar 

gruppens arbete genom att spegla hur arbetet är fördelat.86 Vissa förväntningar ställs mot varje 

deltagare beroende vilken roll de spelar i arbetet och med tanke på att det är centralt att alla i 

gruppen deltar i det gemensamma arbetet är det extra angeläget att rollerna fungerar. I de fall det 

händer att grupperna inte fungerar, kan det bero på att någon eller några deltagare intagit en 

självcentrerad roll, d.v.s. att enbart försöker tillgodose det egna individuella motivet och intresset.87 

Den eller de som berörs kan i det här fallet t.ex. blockera arbetet, angripa övriga medlemmar, 

desertera från gruppen eller bete sig som en clown.88 En annan roll som kan förekomma är när en 

person bara flyter med och inte bidrar alls till gruppens arbete. Sett utifrån denna aspekt är det 

således grundläggande att läraren ser till att grupperna jobbar bra ihop. 

 

Vidare till den tredje aspekten, där betonades vikten av att läraren måste ge begripliga, avgränsade 

och hanterbara uppgifter. Från elevernas sida betonades att det inte enbart räckte med att läraren 

delar ut uppgifter, utan denne måste även entusiasmera, stimulera och förklara uppgiften för att 

vara säker på att alla hänger med.89 En tråkig uppgift kan därmed punktera motivationen som 

läraren försöker ge gruppen och underminera arbetet. Därför måste begriplighet och motivation 

gå hand i hand för att resultatet ska bli bra. 

 

Den fjärde aspekten är att eleverna måste få träning i att sammanställa och presentera sitt arbete. 

De flesta elever tycker att redovisningarna ska redovisas på ett begripligt sätt och tycker inte om 

förvirrade presentationer med t.ex. innantilläsning, samt att var och en tar ansvar för 

förberedningen och genomförandet.90 Resten av klassen vill säkert lära sig av hur de övriga 

grupperna har gått till väga, samt lära sig något av det som tas upp, vilket medför att gruppen 

måste vara väl förberedd inför en redovisning eller presentation. 

 

Den femte aspekten som lyfts fram av forskarna och eleverna är vikten av att eleven i förväg får 

reda på hur grupparbetet kommer att bedömas med avseende på form och innehåll.91 I det här 

avseendet är det därmed betydelsefullt att eleverna får reda på att arbetet blir bedömt. Det kan i 

vissa fall hända att de känner sig ovetande om det t.ex. är resultatet, den enskilde individens eller 

gruppens prestation som betygssätts.92 En annan sak som även lyfts fram är att eleven vill ha 

feedback på det den har gjort, så att eleven i fortsättningen vet hur den ska jobba med 

                                                           
84 Granström & Hammar, s. 8 
85 Hammar, Chiriac. E & Hempel. A, kap. 1 
86 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 104 
87 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 111 
88 Hammar, Chiriac. E & Hempel, A, s. 111 
89 Granström & Hammar, s. 8 
90 Granström & Hammar, s. 8 
91 Granström & Hammar, s. 8 
92 Granström & Hammar, ss. 8-9 
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grupparbete. Om nu eleverna skulle uppfatta det som att det är den individuella prestationen som 

räknas kommer de i större utsträckning att jobba enskilt under grupparbetet.93 Därför är det 

således angeläget att läraren redovisar vilka bedömningskriterier som gäller, vilka mål som är 

relevanta och hur bedömningen kommer ske. 

 

Den sjätte och sista aspekten betonar slutligen vikten av att lyfta fram läraren som den viktigaste 

faktorn för ett lyckat arbete. Här betonas att lärarens roll i det hela innebär att vara stöd och 

vägledning, vilket eleverna anser ska synas genom en tydlig och synlig ledarroll samt organisera 

och arrangera ramarna för arbetet.94 Det kan sägas att det innebär att förse eleverna med redskap 

och skapa en miljö som underbygger samarbete utan bristande strukturer som kan leda till 

haverarerande arbeten. Uppmärksamheten lyfts fram då eleverna inte vill att lärarna skall överge 

dem och vill därmed att de ska visa engagemang.95 Sammantaget kan konstateras att lärarens roll 

är viktig i många avseenden när det gäller att få till stånd det effektiva och fungerande 

grupparbetet, vilket framförallt kräver strukturerade uppgifter och klara riktlinjer. 

 

Avslutningsvis kan således konstateras att när det gäller grupparbete i undervisningen finns det en 

samsyn hos både forskare och elever om hur förutsättningarna skapas för effektivt samarbete. 

Samstämmigheten är stor om att lärarens roll är av största vikt, när det gäller att förklara, 

förbereda, motivera och se vilka personer som fungerar med varandra. Kort sagt behöver elever 

all hjälp och stöd för att kunna träna med andra och lära sig tillsammans, något som även kallas 

för det sociala samspelet, något som är betydelsefullt i det arbetsliv eleverna ska förberedas inför. 
 

                                                           
93 Granström & Hammar, s. 9 
94 Granström & Hammar, s. 9 
95 Granström & Hammar, s. 9 
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3. Metod 
 

 
I den här delen av uppsatsen redogör jag i kronologisk ordning för de moment som legat till 

grund för min arbetsmetod d.v.s. urval, datainsamlingsmetod, genomförande och 

databearbetning. 

 
 

3.1 Urval 

Som urval till denna undersökning har jag utgått ifrån en gymnasieklass som går i årskurs ett på 

en gymnasieskola i Dalarna. För att avgränsa undersökningen valde jag att fokusera på en mindre 

grupp elever för att få ut information om hur eleverna ser och förhåller sig till gruppbaserat 

arbete. Underlaget till gruppen tog jag fram i samråd med en av lärarna, där vi diskuterade vilka 

individer som skulle vara intressanta att intervjua. Resultatet blev en grupp på sex personer som 

består av en blandning av olika elever jämnt fördelat efter kön, d.v.s. tre killar och tre tjejer. Syftet 

var att försöka täcka in mångfalden som finns bland eleverna och att lyfta fram att eleverna är 

olika som personer då de kan ha olika erfarenheter kring arbetsformen. Det har således varit 

intressant att undersöka om det finns skillnader i synsätt kring hur de olika eleverna ser på 

grupparbete t.ex. om de är personer i behov av särskilt stöd eller det kön de tillhör. Det hade 

varit intressant att ha kunnat intervjua fler elever, men på grund av den begränsade tiden jag har 

haft till denna studie, var jag tvungen att avgränsa antalet till sex personer. 

 

När det gäller lärarnas perspektiv på arbetsformen har jag fokuserat på tre lärare som har klassen 

som de sex eleverna går i. Anledningen till detta är att jag ville på ett lättare sätt se om det finns 

en skillnad mellan lärarnas uppfattning jämfört med deras elevers uppfattning av arbetsformen. 

Det hade varit intressant att intervjua fler lärare på t.ex. fler skolor, men på grund av den 

begränsade tiden som jag hade till att genomföra studien, blev jag tvungen att begränsa antalet till 

tre lärare. Hur som helst har det varit intressant att studera dessa lärare för att se om det finns 

gemensam samsyn på arbetsformen eller om den skiljer sig från person till person när de 

använder sig av gruppbaserat arbete. Här nedanför följer en kort presentation av lärarna och 

elevgruppen som har deltagit i studien. Lärarna har blivit omnämnda som lärare i de ämnen de 

undervisar klassen i och eleverna omnämns under ett anonymt namn. 

 

3.1.1 Lärarna 

Den första läraren undervisar i historia och svenska. Han är relativt ung och har i skrivande stund 

jobbat ett antal år på skolan som jag har genomfört min studie på och har varit verksam som 

lärare sedan 2005. Hans relation till klassen som jag undersöker är att han har dem i historia, 

d.v.s. den första historiekursen som anordnas enligt den nya gymnasieskolan. Under det här 

läsåret undervisar han i både svenska och historia.  

 

Den andra läraren som ingick i studien undervisar klassen i engelska, även denna kurs en del av 

den nya gymnasieskolan. Hon är i samma ålder som historieläraren och har även hon jobbat ett 

tag på skolan. För övrigt har hon varit verksam som lärare sedan 2005 och har även under två år 
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undervisat på högstadiet. För närvarande har hon ett flertal klasser på skolan i engelska, som är 

utspridda över samtliga årskurser, bland annat den klass som jag undersöker. 

 
Den tredje läraren undervisar klassen i de nya kurserna i matematik och samhällskunskap. 

Kurserna är för övrigt ordnade enligt den nya gymnasieskolan som infördes hösten 2011. Hon är 

till skillnad från sina kollegor lite äldre, i 50-årsåldern, och har jobbat som lärare under en längre 

tid och har varit verksam på fler skolor utöver den nuvarande skolan. Innan hon började jobba på 

den aktuella skolan, var hon verksam på högstadiet. Utöver matte är hon även utbildad geografi- 

och samhällskunskapslärare, varav samhällskunskapen är det ämne som hon undervisar i nu 

utöver matematiken. 
 

3.1.2 Elevgruppen 

Klassen består av totalt tjugo elever varav åtta stycken är tjejer och tolv är killar. Ser jag till den 

mångfald som finns i klassen kan jag konstatera att det inte finns någon elev med annan etnisk 

bakgrund. Underlaget blev således begränsat till att endast bestå av tre killar och tre tjejer samtliga 

med svensk bakgrund. När det gäller klassens förhållande till grupparbete hade de jobbat ganska 

mycket med det tidigare. Klassen hade så sent som några veckor innan jag genomförde mina 

intervjuer jobbat med grupparbeten och några var i färd att jobba med arbetsformen vid det 

moment de skulle inleda om medeltiden. 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod av primärdata till den här studien har jag använt mig av intervjuer. 

Detta gäller insamlingen av information om både lärarnas och elevernas syn på arbetsformen 

grupparbete. 

 

Anledningen till varför jag har använt mig av intervjuer som metod är att jag har som avsikt att få 

en djupare förståelse av den intervjuades bild av mitt problemområde. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod är således en kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor 

som en annan person ställt och denne registrerar på något sätt t.ex. genom anteckningar.96 En 

fördel med denna insamlingsmetod är att kärnan ligger i samtalet.97 Genom att föra ett samtal 

med deltagarna kunde jag lättare få fram den information jag sökte efter än om jag t.ex. hade valt 

att göra en enkätstudie. Dessutom möjliggjorde intervjuerna att jag kunde skapa frågor som var 

tydliga och breda för att få till ett så bra samtal som möjligt. 

 

Frågorna utformades således till att den intervjuade fick utrymme för fria och fördjupade svar. 

Intervju som metod erbjuder således möjligheter att gå på djupet, då formen både inbjuder till 

och tillåter det.98 Utöver att ställa frågor är det därmed möjligt att borra djupare med följdfrågor 

och uppmuntra den intervjuade till att berätta mer och ge tydligare förklaringar.99 Genom att 

                                                           
96 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), (1999), Etnologiskt fältarbete, s. 57 
97 Kaijser & Öhlander (red.), s. 57 
98 Kaijser & Öhlander (red.), s. 58 
99 Kaijser & Öhlander (red.), s. 58 
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förbereda frågorna hoppades jag att kunna undvika att ställa ledande frågor, vilket i sin tur skulle 

påverka resultatet.100 Dokumentationen av det hela skedde genom en kombination av skriftliga 

anteckningar och en bandad inspelning av intervjuerna med hjälp av en iPod. Just inspelning som 

verktyg i dokumentationen är ett smidigt redskap för den som intervjuar främst i miljöer som där 

det inte förekommer störande ljud.101 Materialet sammanställde jag sedan skriftligt genom att 

lyssna igenom inspelningarna och transkribera det som jag missade i mina anteckningar. Allt 

redovisas i resultatdelen av uppsatsen i löpande text. 

 

 

3.3 Genomförande 

Under den här rubriken redogör jag för bl.a. utförandet av intervjuerna och de forskningsetiska 

principer som har legat till grund för min studie. Innan jag går igenom intervjuerna är det således 

angeläget att nämna vilka etiska principer som har legat till grund för förberedelserna, 

genomförandet och efterarbetet av det material som jag har tagit fram utifrån intervjuerna. När 

jag genomförde intervjuerna hade jag färdiga frågor som jag har förberett, med syfte att få en röd 

tråd genom samtalet och för att intervjun skulle bli så flytande som möjligt. 
 

3.3.1 Forskningsetiska principer 

Jag har tagit del av de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit fram. Dessa 

beskriver hur undersökaren ska förhålla sig till de som deltar i undersökningen. De tar upp de 

fyra grundläggande huvudkrav som jag som forskare ska förhålla mig till, d.v.s. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.102 Inför genomförandet av studien var jag 

noga med att samtliga steg skulle följas, med syfte att ingen skulle känna sig rädd för att deltaga i 

undersökningen. 

 

Deltagarna blev inför studien, helt enligt informationskravet, informerade om att de ställer upp i 

undersökningen frivilligt och att de kan avbryta deltagandet när de helst vill.103 Jag betonade även 

vad deras uppgift i studien var och vilka villkor som gällde för deras deltagande.104 Denna 

information sammanfattades i ett informationsbrev som deltagarna fick ut innan genomförandet 

drog igång, där projektetansvariges namn och institutionsanknytning samt kortfattad information 

om studien presenterades på ett sätt för att motivera till deltagande.105 Utöver detta har det även 

varit centralt att få deltagarnas samtycke och att de fått rätten att självständigt bestämma t.ex. om 

hur länge och på vilka villkor de ska deltaga och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan.106 

 

När det gäller konfidentialitetskravet har jag varit väldigt noga med att både informera deltagarna om 

hur materialet skulle användas och behandlas i uppsatsen. Av hänsyn till de som deltog i 

                                                           
100 För intervjufrågorna se bilagan på sidan 40. 
101 Kaijser & Öhlander (red.), s. 67 
102 Vetenskapsrådet, (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 6 
103 Vetenskapsrådet, s. 7 
104 Vetenskapsrådet, s. 7 
105 Vetenskapsrådet, s. 7 
106 Vetenskapsrådet, ss. 9-10 
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undersökningen har jag således varken valt att nämna vilken skola de tillhör eller deras namn, i 

syfte för att bevara individens integritet.107 Uppgifterna presenterades således på ett sätt så att det 

är praktiskt taget omöjligt för en utomstående att komma åt de för studiens relevanta uppgifter.108 

Dessutom är det enligt min mening inte relevant till denna undersökning att känna till de 

medverkandes identiteter och har därmed endast omnämnts antingen efter det ämne som de 

undervisar i om det är en lärare eller med påhittat namn om det är en elev. 

 

Utifrån reglerna om nyttjandekravet, har materialet som har legat till grund för undersökningen 

endast använts för forskarändamål.109 Uppgifterna har med andra ord endast kommit att 

användas av mig och ingenting annat. För att förhindra att uppgifterna används för kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften110, har all dokumentation, i synnerhet de inspelade ljudfilerna 

med intervjuerna på raderats efter det att arbetet med uppsatsen avslutades. Behandlingen av 

deltagarnas personuppgifter har således skett inom ramarna för de lagar och regler som råder 

gällande integritetskänsliga uppgifter.111 

 

Sammanfattningsvis har de uppgifter som jag har tagit del av utifrån de intervjuer som har 

genomförts behandlats på ett korrekt sätt utan att några integritetskänsliga uppgifter har behövts 

nämnas eller spridits vidare. Allt har således följts efter Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

3.3.2 Lärarintervjuerna 

Intervjuerna med lärarna har genomförts i stängda lokaler, där det har varit tillräckligt tyst, dels 

för att kunna göra en så lugn intervju som möjligt och samtidigt få en tyst inspelning som det 

bara går. Detta för att underlätta för mig när jag sedan ska bearbetat materialet efter det att själva 

undersökningen har avslutats, samt undvika att bli störda av t.ex. andra elever som kunde vara 

ganska högljudda emellanåt. 

 

Den första intervjun som jag genomförde var med historieläraren. Vi satt som jag tidigare nämnt 

i en tyst och lugn lokal intill dennes arbetsplats. Intervjun flöt på och gav en intressant och 

givande inblick i hur han jobbade med grupparbete, förhöll sig till arbetsformen och hur han såg 

på dess roll i undervisningen. Samtalet flöt på ganska lugnt och han fick utrymme till att utveckla 

sina svar, utan att behöva känna någon egentlig press på sig. Efter att ha suttit och pratat i 

ungefär en halvtimme skulle vi försöka avsluta samtalet, varpå jag råkade radera inspelningen. 

Efter ett snabbt beslut tog vi om intervjun, i syfte för att jag skulle ha en inspelning som underlag 

till de anteckningar som jag hade fört dess för innan. Inför nästa intervju försäkrade jag mig om 

att vara försiktig när det gäller att avsluta inspelningen. 

 

Den andra intervjun som jag genomförde var med matteläraren. Precis som den första intervjun 

satt vi i ett lugnt rum i närheten av dennes arbetsplats. Det hela flöt på och gav ännu en intressant 

                                                           
107 Vetenskapsrådet, ss. 12-13 
108 Vetenskapsrådet, s. 12 
109 Vetenskapsrådet, s. 14 
110 Vetenskapsrådet, s. 14 
111 Vetenskapsrådet, s. 16 
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och givande inblick i hur hon jobbade med arbetsformen, förhöll sig till den osv. Samtalet flöt 

således på ganska lugnt och utrymme gavs åt henne för att kunna svara så tydligt som möjligt, 

utan någon egentlig press. Själva samtalet tog ungefär en halvtimme och avslutades med en 

framtidsfråga om grupparbetets roll i den nya gymnasieskolan. Den här gången hade jag fått fram 

en hel del intressanta fakta och lyckades bättre med att spara inspelningen. 

 

Den tredje och sista intervjun som jag genomförde var således med engelskaläraren. Precis som i 

de föregående intervjuerna ägde samtalet rum i en lugn miljö utan störande moment, för att 

underlätta inspelningen. Det var i linje med de andra samtalen en givande och intressant intervju 

som flöt på utan några som helst störande moment. Samtalet pågick i ungefär en halvtimme och 

hon fick ganska fritt och stort utrymme till att utveckla sina svar, utan att behöva känna sig 

pressad. I slutändan kunde jag konstatera, när intervjun var över, att jag fått lite mer kött på 

benen till lärardelen av undersökningen. 
 

3.3.3 Elevintervjuerna 

Intervjuerna med de sex eleverna har även dessa genomförts i stängda lokaler, för att stänga ute 

all störande ljud och underlätta för den inspelning som jag gjorde vid varje intervju. Detta för att 

således garantera ett så lugnt samtal som möjligt samtidigt, där deltagarna inte skulle känna någon 

som helst press från eventuella störningsmoment. Varje elev intervjuades, precis som lärarna, 

enskilt under deras historielektioner, där jag under två lektioner genomförde tre samtal per 

lektion. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes till synes utan några som helst problem. Vi satte oss, på samma 

sätt som i lärarintervjuerna i en tyst lokal intill lärarnas arbetsrum. Själva intervjuerna flöt på 

förhållandevis bra och gav en intressant och givande inblick i hur elevernas förhållande till 

gruppbaserat arbete var. Något som för övrigt var överraskande när jag kom till klassen för att 

genomföra min undersökning, var att de under historielektionerna skulle jobba med medeltiden i 

grupper. Det var således ett intressant sammanträffande och underlättade för mig när jag 

genomförde intervjuerna, då de för närvarande var mitt uppe i ett grupparbete. Samtalen flöt på 

lugnt och samtliga deltagare fick utrymme till att utveckla sina svar. Vi satt tidsmässigt ungefär en 

halvtimme per intervju, med undantag för något samtal som råkade dra över tiden. I slutändan 

kunde jag konstatera att jag fått mer och användbar information om ämnet och att samtliga 

samtal genomfördes utan några som helst problem med det tekniska eller känsliga frågor. 

 

 

3.4 Databearbetning 

Efter det att de totalt nio intervjuerna var klara började bearbetningen av det data jag hade samlat 

in. Jag började med att lyssna igenom inspelningarna för att avkoda det matetrialet som var 

relevant i intervjuerna. Detta gjorde jag för att komplettera de anteckningar som jag förde i 

samband med samtalen. 

 

Efter det att jag var färdig med avkodningen började arbetet med att presentera materialet i 

uppsatsens resultatdel. I den delen har jag valt att presentera undersökningsmaterialet i 
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underrubriker som har baserats på frågeställningarna, i syfte för att ge uppsatsen en kronologisk 

struktur. Dessa rubriker har i sin tur delats in i en del med fokus på lärarna och en på eleverna, 

beroende på hur frågan är ställd och vilken information som kom fram ifrån intervjuerna. 

 



 

20 
 

4. Resultat 
 

 
I den här delen av uppsatsen presenterar jag resultatet av min undersökning. Materialet 

presenteras i kronologisk ordning efter de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

Huvudfokus för presentationen har således varit när arbetsformen används, dess för- och 

nackdelar, elevernas och lärarnas syn på arbete i grupp, samt likheter och skillnader mellan dessa 

båda uppfattningar. 

 

 
4.1 När grupparbete används 

Efter att ha gått igenom och bearbetat data från undersökningen kan jag konstatera att det finns 

en intressant bild av användandet av grupparbete i undervisningen. För det första blev jag 

förvånad över att det fanns en samsyn hos både lärarna och eleverna, när det gäller användandet 

av arbetsformen och att framförallt lärarna gav en gemensam bild av det hela. 

 

4.1.1 Lärarna 

Med utgångspunkt från lärarperspektivet så kom det fram att de använder sig av olika typer av 

grupparbeten. Enligt historieläraren delas eleverna in i grupper i storleksordningen två till fem 

personer/grupp. Han betonar även att syftet med att arbeta i grupp är att förankra det 

demokratiska fostringsuppdraget som skolan har enligt skollagen112, d.v.s. att eleverna ska lära sig 

att samarbeta med andra i grupp. Här läggs även en betoning på att det inte går att bortse från 

detta, men att inte hela undervisningen kan vara gruppbaserad, utan den måste vara varierad. När 

det gäller frågan om när han använder sig av arbetsformen, beskriver han det hela som 

situationsbundet, d.v.s. det beror på vilken situation han är i undervisningen, men använder det 

ganska ofta i både svenska och i historia. 

 

I historia nämner han att den används i samband med bl.a. ämnesövergripande arbete eller i lite 

större moment där han vill få med flera olika områden, genom att låta olika grupper fokusera på 

olika saker, för att sedan sy ihop säcken genom en redovisning om t.ex. historiska epoker. Han 

nämner även att ett intresse för historia som en fördel för att kunna jobba i grupp och lyfter även 

upp vikten av att de kan lyfta elever som inte är lika intresserade för ämnet, genom att de får 

jobba tillsammans i en grupp. När det gäller tillvägagångssättet brukar han läsa av klassen eller 

gruppen, beroende på i vilket sammanhang det gäller, för att kunna se vilka som ska kunna jobba 

med vilka innan grupper delas upp. Sett till hur grupperna tillsätts varierar det från tillfälle till 

tillfälle vem som fördelar grupperna, d.v.s. ibland är det han själv och ibland är det eleverna som 

gör det. Det hela beskrivs utifrån användandet av elevdemokrati, d.v.s. att låta eleverna få ökat 

inflytande över den egna undervisningen. Dessutom är det baserat på tidigare erfarenheter som 

visar på olika resultat att ibland är det bra om läraren gör det och i andra sammanhang eleverna. 

Det viktiga är för övrigt att föra en dialog med eleverna för att vara säker på att eleverna vill 

jobba med grupparbete, för att på så vis få till ett flexibelt lärande. Sedan är det även angeläget att 

                                                           
112 Skolverket, (2006b), Skollagen, kap. 1 Allmänna föreskrifter, 2§ 
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som lärare göra klart för eleverna att ibland bestämmer läraren och i andra sammanhang kan de 

få bestämma. Därmed är det av största vikt att i egenskap av handledare visa vem som 

bestämmer och sätter ner foten när det ser ut att inte fungera i en grupp. 

 

Ser jag vidare till resten av lärarna finns det för övrigt en samsyn i det hela. Matteläraren gör likt 

föregående lärare och beskriver arbetsformen som ett tillfälle att lära eleverna att samarbeta, 

komma fram till slutsatser tillsammans och argumentera med varandra. Hon betonar även att 

detta är en av flera arbetsformer hon arbetar med för att på så sätt göra undervisningen flexibel. 

Grupparbete används inte enbart i grupper på fem personer/grupp, utan kan enligt henne även 

användas i paruppgifter. Dock nämner hon att hon delar in eleverna i grupper bestående av tre 

personer/grupp i vanliga arbeten och fem stycken när det handlar om ett ämnesövergripande 

område t.ex. i samhällskunskapen. Det är just i samhällskunskapen och geografin som hon 

använder sig av arbetsformen mest, men betonar även vikten av att arbeta gruppbaserat i matten. 

Hon beskrev en uppgift som hon nyligen hade prövat med eleverna i matten och upplevde att de 

kände sig ovana med att arbeta på det här sättet i det ämnet, med tanke på att matte är ett 

individbaserat ämne. På så sätt kan det kännas lite svårt för dem när de arbetar med andra. För 

övrigt betonar hon vikten av att använda det mer i matten t.ex. genom att gå tillbaka och repetera 

olika moment. 

 

När hon använder sig av grupparbete är främsta syftet att försöka variera tillsättandet av 

grupperna genom att bl.a. lotta vilka som ska jobba med vilka eller helt enkelt låta eleverna själva 

fördela sig i grupper. På den punkten är hon således inne på samma spår som historieläraren när 

det gäller vem som fördelar grupperna. Fokus för henne har varit att alla ska kunna samarbeta 

med alla och ingen ska lämnas utanför, samt att hon hela tiden är snabb att hjälpa till. 

Fördelningen sker 50/50, där hälften av grupparbetena tillsätts av henne genom övervägande 

lottning och den andra hälften av eleverna. Ingen direkt förberedelse krävs vid lottning, förutom 

att ha en god kännedom över hur eleverna fungerar i grupp. Ibland kan det hända att en del 

elever motsätter sig lottningen som metod, då eleverna enligt henne anser att de upplever att de 

hamnar i grupper som de inte jobbar så bra, vilket kan påverka deras utveckling i det kommande 

samarbetet och önskar att få jobba med någon de känner istället. I sådana sammanhang beskriver 

hon att hon får göra undantag från lottningen och gå in själv och tillsätta grupper för att göra 

eleverna nöjda. Det hela handlar således om variation, där hon förhåller sig till eleverna samt 

väljer fokus och inriktning utifrån vad eleverna vill. Elevdemokratin är således viktig och att den 

får vara med och variera undervisningen och formandet av gruppuppgiften. 

 

Nu när vi kommer till den siste läraren i undersökningen, kan vi så här långt konstatera att lärarna 

har varit ganska överens i frågan om gruppbaserat arbete. I intervjun med engelskaläraren kom 

även här fram att grupparbete används ofta, men i variation med andra arbetsformer i syfte för 

att få ett så flexibelt lärande som möjligt och tillmötesgå alla elever, då de har olika lärostilar. En 

annan sak som hon betonade vad gäller samarbetet var att eleverna lär sig av varandra, vilket 

hennes kollegor redan berört. Ett tredje skäl är som historieläraren tidigare nämnde, att fostra 

eleverna till goda demokratiska medborgare, d.v.s. det demokratiska uppdraget som skolan har. 

När det gäller användandet brukar hon använda arbetsformen i samband med temarbeten om 

t.ex. Storbritannien, vilket var ett arbete som de nyligen hade jobbat med. Handlar det om 

grammatik eller ordkunskap används däremot individuellt arbete före grupparbete, då det är 
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moment som är mer eller mindre lärarstyrda, då elever har olika behov att fylla när det gäller 

grundläggande delar av ett språks inlärning. Men i övrigt används arbetsformen ganska flitigt, 

precis som hennes kollegor har betonat tidigare. När det gäller gruppernas storlek brukar hon likt 

de övriga lärarna i studien, koncentrera antalet till tre eller fyra personer, d.v.s. en liten grupp. 

Grupperna består av en blandning av elever som även i det här fallet fördelas genom lottning. En 

annan sak som är specifikt för engelskan är att i den mån det går försöka få eleverna att 

kommunicera på engelska när de jobbar i grupperna, för att på sätt försöka lära sig språket 

samtidigt som de lär sig saker om t.ex. USA. Sett till hur grupperna fördelas sker det på ett 

liknande sätt som de övriga lärarna, d.v.s. en variation där läraren delar ansvaret med eleverna. 

Utöver detta motiverar hon vikten av att uppmärksamma utanförskapet, vilket hon försöker 

undvika genom att lotta grupperna eller para ihop vissa elever när någon hamnar utanför. 

 

4.1.2 Eleverna 

Ur elevernas perspektiv får jag fram en hel del intressanta fakta angående grupparbete. I det här 

fallet när det gäller huruvida grupparbete används i undervisningen ger eleverna en samlad bild 

över det hela. Samtliga beskriver att de har, mer eller mindre jobbat med grupparbete tidigare, i 

olika former och i olika utsträckning, både nu på gymnasiet och tidigare på högstadiet. Några 

exempel som jag har fått beskrivet är att de har jobbat med är bl.a. de politiska partierna i 

riksdagen, där grupperna har fått representera olika partier och på så sätt gett en större förståelse 

för hur partierna ställer sig i olika politiska frågor, samt få möjligheten att argumentera för dessa i 

en slags fejkad riksdag. Utöver detta ger de således en samlad bild av att grupparbetet är en del av 

deras vardag i flera ämnen från matte till samhällskunskap, men främst inom de 

samhällsorienterade ämnena. Dessutom framkommer det även att eleverna tycker att det är roligt, 

under förutsättning att alla är delaktiga i gruppen. 

 

Vidare till hur grupperna ordnas, bekräftar eleverna bilden av att de jobbar i grupper bestående av 

tre till fyra personer, känslan är att det är ett perfekt antal då det leder till bättre diskussioner och 

effektivare samarbete. När det gäller fördelandet av grupperna anser samtliga att de som elever 

får möjlighet att påverka valet av grupper. De upplever det som ett delat ansvar mellan eleverna 

och lärarna, d.v.s. ett 50/50 ansvar. När de själva inte fördelar grupperna brukar det genomföras 

genom lottning, vilket enligt dem är den vanligaste formen. Utöver detta upplever eleverna att det 

är en varierad undervisning som inte bara fokuserar sig på grupparbete, trots att de uppger sig 

arbeta ganska mycket i grupp. Dessutom markerar de att det är ett givande sätt att arbeta på, med 

tanke på den sociala faktorn, att de lär sig arbeta tillsammans med andra, samt att lära sig från 

andras erfarenheter. Eleverna poängterar även vikten av att ingen skall lämnas utanför och lyfter 

fram lärarna som aktivt jobbar för att undvika detta. Således kan det konstateras att det jobbas 

mycket med grupparbete och att eleverna tycker det är positivt. 
 

 

4.2 Synen på vikten av grupparbete 

När det gäller synen på grupparbete kan jag konstatera att den har varit övervägande positiv efter 

att ha bearbetat materialet från intervjuerna, både när det gäller lärarna och eleverna. 
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4.2.1 Lärarna 

Hos lärarna finns det lite olika förklaringar. Historieläraren betonar i detta sammanhang att arbete i 

grupp skapar förutsättningar för många elever att visa upp sina färdigheter och nå kunskap och 

lärande. Han tror även att eleverna kan lära sig mycket av varandra, genom t.ex. att ha en ”fiffig 

kompis” som ger inspiration bland de övriga deltagarna. Eleverna lär sig således enligt honom av 

varandra tillsammans i gruppen av de olika erfarenheter som de enskilda individerna visar upp. 

Sedan är det betydelsefullt att om han ser att två elever jobbar bra tillsammans kanske det inte är 

så bra att splittra dessa, då de kanske har bra kunskaper om t.ex. slavarna under antiken och kan 

lättare peppa varandra i arbetet än vad de skulle göra i andra grupper. Motivationen är således 

viktigt, med tanke på att han som lärare har lättare att se vilka som fungerar bäst ihop, när de ska 

jobba gruppbaserat. Motivationsnivån driver således enligt honom upp ambitionsnivån hos alla i 

grupperna om de består av individer som är intresserade av samma ämne eller inriktning. Detta är 

således, enligt honom, nyckeln till ett lyckat grupparbete. Dessutom tror han att det finns en 

medvetenhet i när eleverna väljer grupper, då det kan hända att de tänker utifrån det betyg de vill 

ha och bestämmer då vilka de ska jobba med för att nå det målet. Här är det således viktigt, enligt 

honom, att läraren går in och bryter sönder det här tänkandet för att se till att alla i klassen får 

vara del av gemensamheten, d.v.s. det kollektiva. 

 

När det gäller rollfördelningen gjorde han det tydligt att det är centralt att ge tydlig handledning 

och se hela processen för att undvika eventuella elever som glider med i processen. Dessutom 

beskriver han en strategi, som lärarna arbetar efter när eleverna jobbar ämnesövergripande, att de 

ska lämna in sitt anteckningsmaterial och redovisa arbetet både skriftligt och muntligt. Genom 

denna strategi täcker de, enligt honom in alla aspekter där lärarna annars skulle ha tappat elever i 

processen som annars skulle ha gjort något annat d.v.s. glida med eller smita från arbetet och 

endast dyka upp vid redovisningen. När det kommer till bedömningen använder han sig av både 

kollektiv och individuell bedömning av resultatet utifrån arbetsprocessen. Detta i syfte för att få 

fram samtliga aspekter på elevernas prestationer i arbetet, för att på så vis komplettera den 

information som annars skulle ha varit ensidig om han enbart gjort en kollektiv bedömning. 

Oftast finns det en risk, enligt honom, att en elev har fått bära hela lasset i en grupp som i en 

kollektiv bedömning skulle ge hela gruppen ett bra resultat och betyg, vilket i slutändan skulle 

kännas orättvist för den eleven. Därför är det angeläget att lärarna kan belysa både det kollektiva 

och den individuella prestationen, för att ge en så rättvis bedömning som möjligt, under 

förutsättningarna att du har varit aktiv i handledningen och följt processen. 

 

Enligt matteläraren lär eleverna sig mycket av att arbeta i grupp t.ex. att diskutera problem 

tillsammans och komma fram med gemensamma slutsatser samtidigt som de lär sig av varandra. 

Hon betonar som jag nämnt tidigare användandet av lottning i fördelningen av grupper, för att 

grupperna ska vara så spridda som möjligt. Dock kunde hon se en del problem som kunde 

uppstå när det gäller den elevdemokratiska delen om elevernas rätt att få vara med och bestämma 

över t.ex. gruppernas sammansättning. Här anser hon att det är betydelsefullt att alla kan och ska 

samarbeta med alla och ger därmed en positiv bild av arbetsformen. Resonemanget är i led med 

föregående lärares inställning till arbetsformen, d.v.s. samarbetet är centralt och något lärare 

måste träna på. När det gäller huruvida de ska få till det lyckade grupparbetet betonar hon att det 

beror på individerna om det blir lyckat eller inte, vilket för det mesta beror på individens 
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delaktighet i arbetet. De kan hjälpa varandra där både starka och svaga eleverna kan samarbeta 

och hjälpa varandra till att lära av varandra. I matten brukar hon använda sig av denna metod 

med grupper bestående av en stark och en svag, där de får hjälpa varandra till att lösa ett 

problem. Båda eleverna får således ut något av detta samarbete där den starke får träna på att 

förklara och den svage får hjälp med att förstå uppgiften. 

 

När det gäller rollfördelningen beskriver hon att lärarna har skapat ett dokument som ska försöka 

motverka problemet med att enskilda elever bara glider med i processen. Detta dokument 

innehåller instruktioner där bl.a. de roller som brukar förekomma i ett grupparbete påtalas. Detta 

diskuteras sedan med eleverna i en introduktion till det gruppbaserade arbetet. Här betonar hon 

således vikten av att tala med eleverna om detta för att kunna undvika problemen med grupper 

som inte fungerar, samt att de som lärare måste följa upp med följdfrågor, för att se om de 

verkligen har lärt sig något av arbetet. Målet är således att grupperna ska träffas under hela 

arbetet, vilket de som lärare ser till när de följer gruppernas arbeten. Sedan tror hon att eleverna 

är medvetna om de roller som de inträder. 

 

Det viktigaste att tänka på vid planering av ett grupparbete är att kontrollera den individuella 

delen av resultatet, genom i det här fallet skriftliga analyser, tankar och rapporter. På så vis 

betonar även hon att enbart kollektiv bedömning inte är tillräckligt för att ge ett betyg för den 

enskilde eleven, då det bara mäter gruppens prestation. Du måste således eftersträva en 

kombination mellan det individuella och det kollektiva, precis som historieläraren poängterade 

tidigare. Samtidigt måste läraren även vara strikt i samband med elever som kommer med 

ursäkten att de inte kan redovisa p.g.a. att en är sjuk och har delar av materialet hemma. Här har 

eleverna enligt henne blivit bättre på att se till att ha papperen i skolan genom att bl.a. lämna in 

materialet till läraren. På så vis kan problemen minskas och samtidigt se till att eleverna kommer 

pålästa till redovisningen. I övrigt överensstämmer det mesta med den föregående lärarens. 

 

Sist men inte minst har vi engelskaläraren som här valde att beskriva grupparbete, likt sina kollegor, 

som en positiv form att lära sig på. Även här lyfts vikten av att kunna samarbeta fram och vikten 

av att lära sig av varandra. Utöver det som hon hade gemensamt med sina kolleger var att hon 

lyfte fram dialogen som en viktig faktor, en nyckelterm i lärandet som är kärnan i arbetsformen. 

Detta är väsentligt enligt henne, då eleverna måste lära sig att samarbeta med andra, eftersom 

många arbetsplatser oftast jobbar i arbetsgrupper. Det handlar således om att förbereda dem 

inför ett framtida yrkesliv. Utöver detta ser hon flera möjligheter med arbetsformen, som t.ex. att 

kunna jobba med tvärgrupper som redovisningsform, där eleverna måste vara insatta och pålästa 

om sina ämnen, vilket är det viktigaste med arbetsformen d.v.s. att lära sig något. Sedan tycker 

hon att det är av vikt att få ett spann mellan stark och svag elev, där som tidigare nämnts, ger 

underlag för båda parterna att lära sig av och hjälpa varandra. När det gäller rollfördelningen 

anser hon som sina kollegor att läraren ska vara tydlig och informera om de eventuella rollerna 

som kan förekomma, för att kunna motverka uppkomsten av ineffektiva grupper. I övrigt var 

hon relativt överens med övriga lärare, d.v.s. att grupparbete är ett perfekt sätt att lära sig saker i 

ett socialt samspel med andra. 
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4.2.2 Eleverna 

För elevernas del finns det även här flera förklaringar till varför synen på grupparbete är så 

positiv. För det första lyfter de fram att det är roligt att jobba med andra i en grupp, främst 

kopplat till att de lär sig lättare tillsammans än enskilt. En annan viktig aspekt i det hela är att 

gruppen ska fungera för att de ska vara roligt. Intresset är således en viktig faktor enligt eleverna 

för att grupperna ska fungera, d.v.s. att samtliga har de nödvändiga förkunskaperna om det som 

gruppen ska jobba med samt att den är intresserad av t.ex. politik eller medeltidens 

ståndsamhälle. En grupp vars medlemmar som har roligt och delar samma intresse fungerar 

bättre dynamiskt och har lättare för sig att prestera. 

 

Men den kanske tyngsta punkten som samtliga elever var överens om var vilken roll läraren 

spelar i arbetandet med gruppbaserat arbete. Eleverna var tydligt överens om att läraren har en 

viktig funktion att fylla när denne agerar handledare åt grupperna och sedan bedömer deras 

prestationer. En fråga som kom upp handlade om den orättvisa bedömningen som de kallar det 

för, d.v.s. individer som har glidit med i arbetet utan att göra något får samma betyg som de 

flitiga eleverna. Här betonas således vikten av att läraren är noga med sin bedömning att denne 

verkligen följer gruppernas arbete och är medveten om vilka som har jobbat eller inte. Dessutom 

ser jag en samsyn hos eleverna när det gäller bedömningen av prestationen, att den både ska vara 

individuell och kollektiv och de ger samtidigt en eloge till lärarna för deras kontroller av 

kunskaperna i slutet av arbetet. När det gäller rollfördelningen under arbetsprocessen upplever 

eleverna att det fungerar både bra och dåligt, detta beroende av vilka som jobbar med vilka. Här 

finns således en erfarenhet av hur olika grupparbeten kan gestalta sig, vilket märks i samtliga 

elevintervjuer. Samtidigt reflekterar de över att det finns ett delat ansvar för att grupperna ska 

fungera, men att läraren har huvudansvaret när det gäller att peppa och placera ut individerna i 

grupperna för att undvika icke fungerande grupper. Läraren ska således vara tydlig när det gäller 

information om olika roller och vad som förväntas av dem både individuellt och kollektivt, för att 

de ska kunna undvika problem i arbetet. I samband med detta ger eleverna ännu en eloge till 

lärarna för de dokument som de får ut i samband med de första grupparbeten, där dessa roller 

och förväntningar beskrivs tydligt. Det handlar alltså om en medvetenhet från lärarens sida, enligt 

dem. 

 

Sett till frågan om elevdemokrati i undervisningen anser eleverna att de ska få bestämma över hur 

grupperna ska se ut, medan läraren står för själva upplägget och strukturen för arbetet. Dock 

finns det en acceptans bland samtliga av eleverna att fördelningens ansvar varierar från lärare till 

elev. I slutändan kom de fram till att det är läraren som vet bäst när det kommer till vilka 

individer som passar bra ihop eller inte. Annars upplever eleverna att det fungerar bra med den 

lottning lärarna använder när de fördelar grupper, då de får möjligheten att samarbeta med andra 

de inte vanligtvis skulle jobba med och på så sätt träna sig i det sociala samspelet. Således skulle 

jag kunna sammanfatta det hela med att konstatera att eleverna i denna fråga är ganska överens 

om vad arbetsformen går ut på och hur de upplever att den ska se ut. En sak är säker att lärarens 

roll är viktig för att ett grupparbete ska fungera så bra som möjligt. Eleverna beskriver det hela 

med att markera vikten av att en medvetenhet hos läraren är nyckeln till ett lyckat grupparbete. 
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4.3 Fördelar och nackdelar 

När det gäller grupparbete är det precis som med andra arbetsformer att det både finns en positiv 

och negativ sida av det hela. I det här fallet när jag ser till den här studien om grupparbete kunde 

jag konstatera att det finns en intressant bild över arbetsformens olika aspekter, där både eleverna 

och lärarna pekar på ungefär samma saker, när det gäller fördelar och nackdelar. 

 

4.3.1 Lärarna 

Ser jag till vad lärarna tog upp om arbetsformen, var det att den i största allmänhet var ganska 

positiv att använda och pekade ut några fördelar med den. Om vi börjar med historieläraren, så 

betonade han till och börja med att eleverna når kunskap mycket bättre än med andra 

arbetsformer, de får föra dialoger, diskutera, samarbeta och lära sig jobba tillsammans med andra 

personer. När det gäller de negativa delarna av arbetsformen beskriver han risken av att en eller 

flera i en grupp faller bort, både medvetet och omedvetet där orsakerna är många. Sedan har vi 

problemet med att någon eller några har en tendens att glida med i processen, som beskrivs som 

den största nackdelen med gruppbaserat arbete. Sedan är det väsentligt att hålla koll på hur 

eleverna delar upp uppgiften mellan sig, så att det enligt honom inte blir ett arbete där varje elev 

gör varsin grej och återsamlas inte förrän sista lektionen innan redovisningen. Detta är ett vanligt 

förekommande och återkommande problem med arbetsformen, vilket absolut inte är ett 

grupparbete. Sedan finns det även en risk att en del elever tycker det är orättvist när detta syns i 

en kollektiv bedömning av arbetet, att eleverna som inte gjorde något får samma betyg som den 

eller de som har gjort det mesta av jobbet. 

 

När det gäller mattlärarens syn på fördelarna och nackdelarna med arbetsformen, lyfter hon upp 

risken med för stora grupper, att det kan leda till att en eller flera elever hamnar utanför. Här 

håller hon i princip med om att det finns en risk att vissa elever tenderar glida med eller smita om 

de inte ges rikligt med stöd och handledning. Risken finns där om läraren låter eleverna styra för 

mycket över fördelningen av grupperna, vilket således kräver att den är uppmärksam som lärare 

och går in och agerar så att alla får ta del av gemenskapen. Övriga nackdelar som hon ser det är 

bl.a. att tiden kan bli tight när klassen ska jobba med grupparbete, samt ont om tid då det har 

blivit fler och fler gruppbaserade arbeten på sistone. Här är det således väsentligt enligt henne att 

ge tydliga instruktioner om hur mycket tid klassen har på sig till arbetet. I övrigt ser hon ganska 

positivt på arbetsformen, där fördelarna är bl.a. fokusen på samarbete, lärandet i grupprocessen 

samt arbetet med och redovisningen av Powerpointpresentationer. 

 

Engelskaläraren ger även hon en positiv bild av arbetsformen, där hon främst lyfter fram vikten av 

att elevernas lärande kan lyftas genom att arbeta i grupp. Hon betonar särskilt att läraren bör låta 

svaga och starka elever jobba tillsammans då de kan lyfta varandra, något som även kollegorna 

var inne på tidigare. Eleverna kan olika mycket om olika saker och kan således hjälpa varandra i 

ett gruppbaserat lärande. Utöver detta anser hon att de avlastas som lärare, då eleverna blir mer 

eller mindre självgående, förutsatt att gruppen som sådan fungerar korrekt. Dessutom upplever 

hon en positiv inställning hos eleverna då de tycker om att jobba i grupp. Övriga fördelar är att 

det blir bra redovisningar, då processen ger dem möjligheten att läsa på om ämnet tillsammans. 
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När det gäller de negativa aspekterna tar hon upp risken med att gruppen inte tar ansvar för att 

det ska vara just ett grupparbete. Ibland händer det att vissa elever som inte fungerar ihop vill 

jobba med varandra, vilket är något de bör undvika då det kan påverka gruppen negativt. Men 

den nog största nackdelen som hon lyfter fram är att det är tidskrävande, precis som hennes 

kollegor har nämnt tidigare. Det hon dock tillägger är att ett grupparbete helst inte får hålla på i 

mer än två veckor, då det finns risk för att det skapas en tidsoptimism hos eleverna, vilket kan 

leda till sämre resultat och sena inlämningar. I övrigt är hon ganska överens med de andra lärarna, 

vilket innebär att det finns en tydlig samsyn hos lärargruppen. 
 

4.3.2 Eleverna 

För elevernas del nämnde jag tidigare att det även här fanns en relativt positiv inställning till 

gruppbaserat arbete. I överlag lyftes det fram flera fördelar med arbetsformen som i större 

utsträckning delades av samtliga i elevgruppen. Utöver fördelarna fanns det även ett par 

nackdelar som de ansåg kunde vara en belastning för att ett grupparbete ska bli lyckat. 

 

De fördelar som lyftes fram var bl.a. själva kärnan i arbetsformen, d.v.s. samarbetet med andra. 

Känslan av att lära sig tillsammans med andra är det som lockar, då de kan diskutera och 

argumentera med varandra för att komma fram till ett gemensamt resultat, vilket de inte skulle ha 

gjort om de jobbade ensamma. Eleverna lyfter även fram möjligheten att prata ihop sig och 

hjälpa varandra uppnå ett gemensamt mål för att på så vis träna på det sociala samspelet med sina 

kamrater. En av eleverna lyfter fram att hon föredrar att jobba med grupparbete framför 

individuellt arbete, av främsta anledningen att han eller hon i en grupp kan utbyta erfarenheter 

och i vissa fall ändra uppfattning i en eller flera frågor. En annan lyfter fram att alla kan vara med 

och får känna sig delaktiga i arbetet med ett gemensamt arbete. Sammanfattningsvis kan 

konstateras att det således finns en gemensam samsyn när det gäller arbetsformens fördelar. 

 

När det gäller nackdelarna kan jag sammanfatta elevernas åsikter i ärendet med att det främst 

handlar om dynamiken, d.v.s. när en eller flera förhindrar gruppen från att göra ett fungerande 

arbete. Det handlar bl.a. om tillfällen där någon har svårt att samarbeta med de övriga i gruppen 

där det pekar på att intresset är en avgörande faktor i det hela. Det kan hända att gruppen saknar 

en drivande kraft framåt, d.v.s. en person som kan ta på sig rollen som chef och driva arbetet 

framåt. I detta sammanhang kommer de från elevernas sida fram till att rollfördelningen är en av 

dessa faktorer som kan ha negativ påverkan på arbetets funktionalitet. En vanligt återkommande 

faktor är således att någon glider med i processen utan att göra någoting, samtidigt som en eller 

flera gör allt arbete, medan den andre endast kommer på redovisningen. Sedan kan det även 

förkroppsliga sig tvärtom, genom att en person styr och ställer för mycket. En annan vanlig 

företeelse är enligt samtliga elever tendensen att dela upp arbetet i delar och att de endast ses 

tillfället innan inlämning och redovisning av projektet. Utöver rollfördelningen nämner eleverna 

tiden som en nackdel, främst syftat på att de kan få för mycket tid på sig, vilket i slutändan kan 

leda till tidsoptimism hos deltagarna och jäktigare arbete innan inlämning. Även här kan 

konstateras att eleverna var överens om vad nackdelarna är. 
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5. Diskussion 
 
 

I den här delen av uppsatsen presenterar jag diskussionen av min undersökning. Det hela 

presenteras i kronologisk ordning efter de frågeställningar som ligger till grund för arbetet. Fokus 

för diskussionen har således varit att diskutera när arbetsformen används, dess för- och 

nackdelar, elevernas och lärarnas syn på arbete i grupp, samt likheter och skillnader mellan dessa 

båda uppfattningar. Resultatet blev en samlad samsyn hos både elever och lärare där de lyfte fram 

grupparbete som något positivt som är här för att stanna. 

 

 

5.1 Användningen 

Ser jag till hur grupparbete används i undervisningen har jag fått olika signaler av hur det står till 

med detta. Den bild jag fick av den forskning och litteratur som jag tog upp i bakgrunden, var att 

grupparbete har varit en del av skolans vardag sedan 1960-talet och har sedan dess gått fram och 

tillbaka som trend under de år som har gått. Ser jag till populariteten beskrivs den antingen som 

ganska vanligt förekommande eller att den inte är ”särskilt inne” idag av några av de skolforskare 

jag presenterat. Om jag nu jämför detta påstående med det resultat som jag fått fram genom min 

studie av en skolklass och tre av deras lärare, kan jag bara konstatera att det är raka motsatsen. 

Det jag har fått fram visar tecken på att gruppbaserat arbete, i alla fall på den här skolan och 

särskilt i den här klassen, fortfarande är aktuell och används relativt ofta. 

 

Utifrån intervjuerna med samtliga deltagare har jag således fått fram intressant information om 

när och hur de använder den i undervisningen. Eftersom frågan är särskilt anpassad efter lärarna 

då det är de som driver undervisningen, utgår denna del främst från dem. När det då gäller 

lärarna kunde jag utifrån mitt resultat konstatera att samtliga använder sig av grupparbete ganska 

ofta och i variation med andra arbetsformer. Jag skulle i det här sammanhanget kunna säga att de 

försöker uppnå en flexibilitet och variation i undervisningen, med tanke på att skolan och lärarens 

uppdrag i synnerhet är mångfasetterad, för att använda Malténs ord rätt. För lärarna i denna 

studie valde just att betona det demokratiska fostringsuppdrag som skolan har, d.v.s. att lära 

eleverna att respektera de grundläggande demokratiska värderingarna.113 Till detta kommer även 

det deliberativa samtalet, som går ut på att enskildas synsätt och argument ska kunna möta 

varandra för att eleverna ska kunna lära av varandra.114 I anknytning till detta väljer de att lägga 

sitt syfte med användandet av grupparbete i undervisningen, som ett sätt att lära eleverna att 

samarbeta med andra och lära av varandra. En annan tanke som cirkulerar runt detta 

sammanhang är att de försöker hålla eleven i centrum hela tiden, då lärarna hela tiden förespråkar 

en variation av undervisningen, för att på så sätt försöka få fler elever att hänga med. En annan 

sak som tydligt framkommer är att lärarna lyfter fram vikten av att låta eleverna få inflytande i 

undervisningen, d.v.s. elevdemokratin vilket i detta sammanhang används när de tillsätter 

grupperna. Överlag är det lärarna själva som fördelar grupperna, främst via lottning i syfte för att 

alla ska kunna jobba med alla. Trots detta pekar resultatet på att samtliga lärare i studien väljer att 

dela ansvaret med eleverna, där hälften av tillfällena tillfaller eleverna. Tittar jag närmare på 
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lottning som metod kan jag konstatera att den på ett sätt underlättar det för läraren när han eller 

hon tillsätter grupper, då den skriver ner samtliga elevers namn på lappar, blandar dem och drar 

namnen. Det jag skulle kunna tänka vara negativt med denna metod är att den saknar eftertanke 

över vilka elever som passar ihop eller inte. I det här fallet svarade matteläraren på frågan att ingen 

egentlig förberedelse behövs, dock att läraren har en god kännedom om hur eleverna fungerar 

och vilka som kan tänkas reagera på den placering de har blivit tilldelade. Här menade hon 

således att det går att göra undantag från lottningen, när t.ex. en elev känner att han eller hon inte 

kommer att utvecklas i den rådande konstellationen och vill därmed hellre jobba med någon den 

känner. Men annars är det möjligt att tolka talet om lottning som något positivt, då eleverna får 

chansen att jobba med andra individer än de dem är vana med att arbeta med och på så vis 

utveckla den sociala biten genom att lära känna varandra. Det är ju inte för intet att vi är sociala 

varelser som lär oss saker både inom oss och med andra, för att återkoppla till det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Ser jag vidare till hur arbetsformen används framkommer som sagt var en samsyn hos lärarna där 

de ger en bild av en samlad plan över hur ett grupparbete ska genomföras i undervisningen. En 

sak som jag fick poängterad var att lärarna, som i det här fallet ingick i samma arbetslag, har en 

gemensam strategi när det gäller tillvägagångssättet. Till detta har de samlat all information 

eleverna behöver veta när det gäller t.ex. rollfördelning, tid, förväntningar och redovisning i ett 

dokument som delas ut i samband med första tillfället. Till den här strategin ingår även lottningen 

vid tillsättandet av grupperna. I litteraturen om grupparbete, särskilt det som Granström och 

Chiriac tar upp om arbetsformen, finns det ett krav från eleverna på begriplighet och tydlighet i 

lärarollen.115 För lärarnas del visar de genom sin strategi att de för ett genomtänkt, tydligt och 

begripligt arbete i samband med ett grupparbete, d.v.s. att de informerar om de viktigaste delarna 

i arbetsformen samt har koll på vilka individer som fungerar bäst ihop. Till strategin hör även 

gruppantalet, som i det här fallet hamnar på ett antal mellan tre till fem personer. Samtliga lärare 

betonade dock att tre är det bästa antalet för att få till ett väl fungerat grupparbete, vilket är i led 

med forskningen som betonar att det finns en risk att eleverna blir passiva om grupperna blir för 

stora.116 Således kan jag konstatera att lärarna är väl förberedda när de använder sig av 

arbetsformen i sin undervisning. 

 

När det gäller elevernas bild finns det inte mycket mer att tillägga än att de tar upp samma sak, 

fast ur sin egenskap som elev. Enligt dem arbetar de ganska mycket med grupparbete och 

bekräftar således det mesta som lärarna tog upp i sina intervjuer. Vad jag kan säga är att jag blev 

ganska förvånad över hur samlad bilden av användandet av gruppbaserat arbete har varit hos 

både elever och lärare i studien. Utöver detta ger eleverna en bild av att det är roligt att jobba med 

grupparbete, vilket främst beror på lärarnas tydlighet och begripliggörande av hur det är att jobba 

i grupp. Eleverna ger således bra betyg till lärarna för den inställning och det engagemang de 

tillför till arbetsformen, särskilt när det gäller hanterandet av gruppindelningen. Vad jag kunde se 

här är att eleverna lyfter fram vikten av att ingen lämnas utanför, vilket deras lärare aktivt jobbar 

för att undvika. Dessutom bekräftar de det aktiva arbetet med att låta eleverna själva få vara med 

och påverka sin undervisning, genom det delade ansvaret för gruppindelningen. 

Sammanfattningsvis kan jag då konstatera att lärarna använder sig av arbetsformen ganska 
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mycket i variation med andra arbetsformer och är tydliga samt begripliga, vilket är helt i linje med 

den litteratur som ligger till grund för denna studie. 

 

 

5.2 Synen på vikten av grupparbete 

Synen på grupparbete som arbetsform kan variera beroende på vem du frågar t.ex. om du är elev 

eller lärare. Vad vi vet hittills i denna undersökning är att inställningen till gruppbaserat arbete är 

relativt positiv bland studiens deltagare. Frågan är dock om det även denna gång finns en samsyn 

hos lärarna och eleverna. 

 

Det jag kan börja med att säga är att när jag tittar tillbaka till mina resultat kan jag konstatera att 

synen på arbetsformen ger oss flera olika motiveringar till varför det är så positivt med arbete 

med samarbete i botten. För lärarnas del återkommer argumenten om att de ger eleverna 

möjligheten att diskutera problem tillsammans, argumentera runt dem och komma fram till 

gemensamma slutsatser. Men när det gäller att kunna ge förutsättningarna för ett väl fungerande 

grupparbete, har lärarna som sagt var en gemensam uppfattning av hur de ska kunna utnyttja de 

förutsättningar som arbetsformen medför. Motivationen är en av dessa, där de poängterar att det 

är betydande att läraren går in och är delaktig i arbetet som handledare för att de ska kunna få sig 

en helhetsuppfattning om hur grupperna fungerar. Ser läraren i det här fallet några elever som 

jobbar bra ihop, där samarbetet fungerar så bra att eleverna kan peppa varandra framåt i 

processen, ska denne nog helst inte splittra dessa individer, då motivationsnivån kanske är på 

topp. Motivationen är således en viktig funktion i detta arbete som till varje pris vill undvika att 

förlora till varje pris, genom som Granström och Chiriac betonade att läraren bör göra 

uppgifterna begripliga och stimulerande.117 Ger läraren dem en tråkig uppgift kan denne riskera 

att punktera hela motivationen och därmed förstöra hela arbetet. Ett exempel som gavs av lärarna 

var att dela in de starka eleverna med de svaga, då de ansåg att båda kan hjälpa varandra i sina 

brister framåt, med hjälp av lite motivation både från dem själva och lärarana. Därmed är det 

betydelsefullt att läraren hela tiden är uppmärksam och förberedd inför ett grupparbete, vilket 

lärarna i min undersökning visade genom sin gemensamma strategi. 

 

Ser jag vidare i detta resonemang kan jag konstatera att lärarrollen i grupparbete är väldigt viktig 

för hur resultatet ska bli i slutändan. För lärarnas del handlar det således om tydlig handledning 

och att se hela processen, i syfte att undvika eventuella problem som kan sätta stopp för ett väl 

fungerande arbete t.ex. rollfördelningarna. Här kan konstateras att den strategi som jag nämnt 

tidigare gett ett gott resultat, då lärarna har undvikt problemet med ”glidare”. Detta främst för att 

eleverna i intervjuerna har gett en eloge till sina lärares arbete för att undvika dessa problem 

genom kontroller av deras kunskaper i slutet av arbetet. Här kommer jag således in på 

bedömningsfrågan som oftast blir en het diskussion när det gäller arbetsformens negativa sidor. 

Personligen upplever jag att bedömningen tenderar att bli orättvis, med tanke på att den oftast 

sker kollektivt, d.v.s. gruppen bedöms och får betyg för den gemensamma produkten. Risken är 

därmed stor att det finns en eller flera personer som får dra det tyngsta lasset, till följd av att en 

eller flera tenderar att glida med och inte göra någonting. Det som jag har fått fram i materialet är 
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att denna frustration bekräftas av både elever och lärare, att få samma betyg som den som inte 

gjorde någonting. Bedömningen borde ske både kollektivt och individuellt, vilket är en inställning 

som delas av personerna i undersökningen. Även här är det således angeläget att läraren är 

strukturerad, tydlig och begriplig i sina instruktioner och upplägg. Lärarna skulle då kunna betona 

att det lönar sig att arbeta i grupp, vilket enligt forskningen leder till att eleverna jobbar som en 

grupp, till skillnad från om lärarna betonar individuella prestationer som i sin tur skulle kunna 

leda till tävlingar inom gruppen och mer individuellt arbete.118 Det är alltså inte lätt att undvika 

det ena eller andra, utan lärare måste vara tydliga redan från början med vilka kriterier som gäller, 

vilket lärarna är via sin strategi med inlämning av powerpointer, anteckningar och låta eleverna 

svara på analysfrågor efter redovisningen. 

 

Om jag ser till elevernas del bekräftade de för det mesta det som lärarna lyfte fram och som jag 

nämnt ovanför. Lärarollens tydlighet, struktur och begriplighet sätts i främsta rummet samtidigt 

som de betonade att alla ska med, vilket läraren har det yttersta ansvaret till att ordna. Annars 

kändes det som att eleverna i stort sett kompletterade lärarnas bild av grupparbete, med den 

fördelen att det är de som utför grupparbetena och borde på så vis ha en del erfarenheter och 

synpunkter om det hela. Jämför jag med forskningen av ämnet stämde det ganska precis med de 

elever som fått utrycka sig om arbetsformen i Granström och Chiriacs undersökning, att läraren 

är viktig och att denne visar på en tydlighet och medvetenhet när denne använder sig av 

grupparbete i sin undervisning, för att på så sätt lyckas genomföra det ”äkta grupparbetet”.119 Jag 

kan slutligen bara konstatera att även denna gång lyfter de båda grupperna fram samma saker, 

dock på lite olika sätt och utifrån deras perspektiv i klassrummet. 

 

 

5.3 Fördelar och nackdelar 

När det gäller den stora frågan, d.v.s. vilka fördelar och nackdelar som finns med att jobba i 

grupp finns det som sagt var flera svar. Ser jag till den forskning som gjorts om ämnet lyfts 

främst de positiva bitarna av arbetsformen fram. Det utesluter dock inte att det finns negativa 

sidor, vilket några även förekommaer i den här studiens resultat. För studiens del hoppades jag på 

att det skulle finnas olika åsikter om vad som är fördelar och nackdelar med gruppbaserat arbete 

och blev således förvånad över den samsyn som fanns både hos eleverna och lärarna. 

 

Till och börja med kunde jag konstatera att det i överlag fanns en gemensam positiv syn på 

arbetsformen hos både elever och lärare, då som jag bl.a. tidigare nämnt att de från elevernas sida 

tycker att det är roligt att arbeta i grupp. De främsta fördelarna som kom fram i resultaten var 

således den grundläggande biten, d.v.s. möjligheten att föra dialoger, diskutera och argumentera 

med andra, samt lära sig arbeta tillsammans med andra för att på sätt kunna lyfta varandra. En 

annan poäng som jag tyckte var intressant var hur de betonade vikten av att låta svaga och starka 

elever jobba med varandra. Genom detta blir det som sagt var en positiv effekt där de båda 

individerna lyfter varandra, genom att de har olika behov och erfarenheter. Som resultat av detta 

blir eleverna mer självgående, detta avlastar läraren, vilket således förutsätter att gruppen i fråga 

fungerar korrekt. För det mesta kan jag säga att inställningarna till fördelarna har varit relativt lika 
                                                           
118 Granström & Hammar, s. 9 
119 Granström & Hammar, ss. 6-10 



 

32 
 

för de båda undersökningsgrupperna. Eleverna poängterade bl.a. att det är just samarbetet och 

lärandet tillsammans som lockar, vilket de inte ansåg kunde nås med att jobba enskilt. Dessutom 

var det intressant när eleverna tog upp möjligheten att prata ihop sig och hjälpa varandra till ett 

gemensamt mål, vilket kan anses vara själva poängen med arbetsformen. Jag kan i det här 

sammanhanget koppla det hela till Säljös exempel där eleverna genom en gemensam 

kommunikation och fokus kunde hjälpa varandra komma fram till saker som sitter på 

tungspetsen, men har svårt för att sätta ord på. 120 Kommunikationen är således det som driver 

fram gruppen när det gäller bl.a. utbytet av erfarenheter och lärande av varandra. Överlag kändes 

det således som att det var få som argumenterade för grupparbete med skäl hämtade ur lärandets 

villkor. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att det utifrån materialet visar tecken på en 

gemensam samsyn om fördelarna med grupparbete. 

 

När det gäller nackdelarna med gruppbaserat arbete finns det några stycken. Min uppfattning i 

det hela har varit bl.a. att grupperna inte har fungerat, elever har känt sig felaktigt behandlade i 

bedömningen, samt frustrerade över gruppdeltagarnas eventuella passiva inställning till arbetet. 

Jag hade inställningen inför den här studien att den allmänna uppfattningen om arbetsformen 

borde likna min egen, vilket den visade sig till viss del göra. Den största nackdelen om jag enbart 

ser till hur lärarna beskrev det, var således farhågan att grupperna inte skulle fungera korrekt. Den 

främsta orsaken till detta är den ökända rollfördelningen, där gruppdeltagarna intar olika roller. I 

det här fallet var lärarna således rädda för att en del elever skulle ”glida med” i arbetet och inte 

tillföra med något av värde till grupparbetet, än att endast delta i redovisningen. I andra fall kan 

deltagarna ha en tendens att dela upp arbetet mellan sig, sitta ensamma och jobba, samt endast 

träffas i slutet i arbetsprocessen för sammanställning. Detta är således inget grupparbete, då det 

inte uppfyller kraven för ett dynamiskt samarbete. Därför ser jag här tecken på att det är 

betydelsefullt att gruppen är rätt tillsatt från början, för att undvika detta problem. Risken enligt 

lärarna skulle i det här fallet vara att elevdemokratin skulle missanvändas, d.v.s. att eleverna får 

för mycket inflytande över tillsättandet av grupperna. 

 

Ser jag till eleverna framträder även här en likartad bild, d.v.s. att fel personer riskerar att hamna i 

samma grupp. Å andra siden kunde jag se att eleverna ansåg sig kunna se dessa roller, medan de 

samtidigt menade att läraren borde gå in och styra mer över vilka som ska jobba med vilka, med 

argumentet att läraren vet bäst. Här kan jag således hitta en slags säkerhet då eleverna talar utifrån 

erfarenheter då deras lärare trycker hårt på detta, genom en tydlighet, begriplighet och kontroll 

över hela processen och inte bara låter sig avlastas genom att lämna över ansvaret till eleverna. 

Detta kan jag konstatera är en av de viktigaste nackdelar som således bör undvikas, enligt samtliga 

undersökningsdeltagare. En annan viktig punkt i det hela är risken för tidsoptimism, d.v.s. att 

lärarna tenderar ge för mycket tid för arbetet. Det är nämligen lätt att eleverna både som enskild 

deltagare och grupp tar det för lugnt t.ex. genom att göra andra saker under lektionerna som är 

avsatta till arbetet. I slutändan riskerar således arbetet att jäktas ihop och resultatet blir 

undermåligt. I både resultatet i denna undersökning och litteraturen betonas på så vis vikten av 

att vara tydlig när tidsramarna sätts, för att kunna uppnå ett effektivt grupparbete. Arbetet får inte 

vara för kort eller för långt, vilket enligt båda undersökningsgrupperna är lärarens prioritet 

nummer ett att trycka på när temat ska presenteras för klassen. Detta skulle jag kunna beskriva 
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som en av de viktigaste punkterna i ett effektivt samarbete. Sammanfattningsvis kan jag således 

konstatera att de även här, gällande grupparbetets nackdelar är överens, både elever och lärare. 

 

 

5.4 Likheter och skillnader 

Slutligen har vi kommit till frågan om det finns likheter, skillnader eller båda delarna när det gäller 

lärarnas och elevernas sätt att se på saken. Sett utifrån de totalt nio intervjuerna jag har gjort med 

lärare och elever kan jag så här på slutet konstatera att det finns övervägande likheter i synen på 

grupparbete. Dock fanns det för övrigt skillnader som var direkt knutet till deras roller som lärare 

och elever. 

 

Vad jag kan säga till att börja med är att den största frågan de visade enighet om var att 

grupparbete som arbetsform innebär en mängd av olika möjligheter till lärande och social träning. 

Detta var således väntat, med tanke på att det är lättare att ta till sig kunskap genom att samarbeta 

med varandra. Fördelar som möjligheten att kunna argumentera, diskutera med andra runt ett 

gemensamt ämne, samt att kunna lära sig av varandra och utbyta erfarenheter. Det som var 

intressant när jag nu tänker efter, fanns det inga direkta skillnader när det gäller mångfalden bland 

eleverna, som jag skrev om i metoddelen. Gruppen var framtagen på så sätt att båda könen skulle 

representeras i första hand. Förhoppningen var att i andra hand få tag i elever som eventuellt var 

starka och svaga. Så här i efterhand kan jag konstatera att det inte fanns någon skillnad mellan 

könen sätt att se på grupparbete, samt att samtliga gav sken av att inte vara den svaga typen. Hur 

som helst var de överens i det mesta av det positiva och det negativa. 

 

Ser jag till den negativa biten med grupparbetet kan jag så här i efterhand se att jag redan från 

början hade på känn att just rollfördelningen skulle pekas ut av deltagarna som en nackdel. Jag 

hade dock ingen aning om att eleverna var så medvetna om vilka roller som finns i en grupp. De 

gav intressanta vinklingar och exempel och svarade nästan på samma sätt som lärarna. På något 

sätt verkade jag ha fått att göra med en medveten elevgrupp, då de lätt kunde beskriva olika 

episoder ur olika grupparbeten de har varit med om. Det ligger således något i det som 

framkommer i litteraturen, att eleverna pekar på samma synpunkter som forskarna när det gäller 

hur de ska få till ett lyckat samarbete. Eleverna kan således inte undgå att bli tillfrågade när det 

gäller hur de upplever olika delar av undervisningen. 

 

Det jag för övrigt kan säga är att jag blev förvånad över den samsyn som fanns på samtliga 

punkter. Jag skulle dock kunna säga att den främsta skillnaden var att de är lärare och elever, 

d.v.s. att de utgör två olika funktioner i klassrummet. Det är lite som Maltén beskrev det hela, att 

skolan är ett resecentrum där läraren är handledare och eleven resursperson.121 Detta är något jag 

skulle kunna beskriva grupparbetet som, d.v.s. att det är en arbetsform som fokus ligger på att 

läraren handleder grupper som utför ett självständigt och gemensamt arbete. I och med att 

läraren i det här fallet är handledare ställs denne således inför högre krav på att vara tydlig och 

begriplig i sina instruktioner, vilket ska underlätta för eleverna att jobba självständigt i en väl 

fungerande grupp. Det var således här som den främsta likheten framkom i intervjuerna, d.v.s. 
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själva nyckelfrågan som i det här fallet var det lyckade grupparbetet. Frågan om hur läggs grunden 

till ett lyckat grupparbete har många svar, beroende på vem som tillfrågas. I det här fallet med 

min undersökning gav både eleverna och lärarna sitt svar på frågan, vilket var läraren. 

 

Lärarens roll i denna arbetsform kan sägas vara betydande om jag får tro de båda 

undersökningsgrupperna. Allt ifrån tydliga och begripliga instruktioner till introduktion i 

gruppbaserat arbete, d.v.s. allt för att underlätta för elevernas samarbete till ett intressant och 

givande lärande. Återigen kommer jag tillbaka till den strategi lärarna tillämpar i undervisningen, 

vilket är ett kvitto på att tydlighet, begriplighet och kontroll, genom analysfrågor eller 

tvärgrupper. Ser jag till lärarens uppdrag där de bland annat ska verka för att se samtliga elever, få 

dem inkluderade, samt fostra dem i demokratiska värderingar och socialt samspel. I detta 

sammanhang ser jag således att grupparbetet är ett tydligt exempel på hur det går att uppnå både 

träning i socialt samspel, lärande i ett kollektiv och inkluderande på samma gång. Detta förutsatt 

som lärargruppen poängterade att de är flexibla i sin undervisning och varierar olika moment med 

varandra, så att det inte enbart blir grupparbete bara för att de anser att det är lätt att sätta ihop 

några grupper så att de kan lära sig själva om något ämne. Om det vore så enkelt hade vem som 

helst kunnat bedriva undervisning, vilket vi inte vill. Därför är det som sagt bra att vi har duktiga 

lärare som kan tillgodose varje elevs behov, vilket lärarna i den här studien har gett mig en bild av 

att det verkar fungera. 

 

Avslutningsvis tänkte jag avrunda den här diskussionen genom att beröra en sista aspekt på de 

likheter som jag fann i och med mina intervjuer med lärarna och eleverna. Som jag har nämnt i 

tidigare avsnitt i uppsatsen, valde jag att avrunda samtliga intervjuer med att ställa en fråga som 

berörde grupparbetets roll i den nya gymnasieskolan. Jag ville få en bild över hur de såg på 

arbetsformens roll i och med alla diskussioner om katederundervisning och dylikt. Argumenten 

var de samma som under rubriken om fördelar och nackdelar, d.v.s. lärandet i grupp, 

diskussioner och argumentation. Ser jag till utvecklingen historiskt sett har grupparbetet, liksom 

andra arbetsformer, kommit och gått som trender om jag ska beskriva det som paret Arfwedson 

gjort i sin bok. Det kollektivistiska arbetet som en gång etablerade sig på arbetsmarknaden och i 

skolan från 1960-talet och framåt är fortfarande en vardag på de flesta arbetsplatser. För skolans 

del har jag däremot fått olika uppfattningar från Granström, Frykedal, Maltén och de andra 

forskarna av arbetsformens popularitet i den svenska skolan. Från att den är vanlig har det gått 

och blivit mindre ”inne” i dagens undervisning. Tur är dock att jag har fått stöta på en samling 

lärare och elever som har förstått innebörden med grupparbete och arbetar med den 

återkommande i sin vardag, varav den positiva inställningen till dess framtida roll. För det vore 

skam enligt min mening om det ska bli mindre fokus på att träna de för eleverna viktiga saker 

som är en del av den förberedelse till vuxenlivet som skolan ska sträva efter. Därmed kan jag 

avsluta denna diskussion med att säga att det finns fortfarande hopp för denna arbetsform även i 

framtiden. 
 



 

35 
 

6. Slutsatser 
 

De slutsatser jag kan dra av denna studie är flera. Den första handlar om den första frågan, d.v.s. 

om grupparbete används i undervisningen hos mina undersökningsdeltagare. Svaret blev ett 

tydligt ja från båda grupperna, som även gav en rad olika exempel på arbeten, teman och 

sammanhang där gruppbaserat är vanligt förekommande. Arbetsformen används relativt ofta av 

lärarna i kombination med andra arbetsformer, för att uppnå en flexibilitet i undervisningen. 

Lärarna betonade användandet utifrån skolans demokratiska uppdrag om att fostra eleverna i de 

demokratiska värderingarna, den sociala fostran och förberedelsen inför arbetslivet. Lärarna 

använder sig mycket av lottning som metod i tillsättandet av grupper, men väljer även att dela 

ansvaret 50/50 med eleverna, vilket de anser är i led med elevdemokratin. Både lärare och elever 

visar således tecken på att de har arbetat och jobbar med grupparbete regelbundet, vilket kan 

konstateras utifrån den relativt positiva inställningen. 

 

Den andra slutsatsen handlar om de fördelar och nackdelar som finns i samband med 

gruppbaserat arbete. Här kom det fram att både lärarna och eleverna anser att grupparbete 

överlag är något positivt. De nämner bl.a. möjligheten till att kunna diskutera, argumentera och 

dela erfarenheter med andra i grupp, samt uppnå ett gemensamt lärande genom att arbeta mot ett 

gemensamt mål t.ex. handeln under medeltiden. Det är på så vis lättare enligt eleverna att lära sig 

om något tema om de jobbar tillsammans med andra och samarbetar, jämfört med vad de skulle 

ha gjort i ett individuellt arbete. I övrigt visade resultaten på en gemensam hållning även när det 

gäller nackdelarna, där rollfördelningen pekades ut som en av de främsta orsakerna till att ett 

grupparbete går dåligt. Övriga nackdelar som kom fram var bl.a. risken att bli felaktigt bedömd 

till följd av att någon i gruppen glider med i arbetet utan att göra någonting. Den ensidiga 

kollektiva bedömningen är således en nackdel, som både lärare och elever till varje pris vill 

undvika. Även här fanns det en gemensam syn på det positiva och negativa med arbetsformen. 

 

I den tredje slutsatsen kan konstateras att synen på grupparbete hos lärarna och eleverna är 

relativt positiv, som jag tidigare nämnt. Det som kommer fram här är en central hållpunkt, som 

både lärare och elever kan skriva under på, d.v.s. att läraren är en viktig faktor för att ett 

grupparbete ska fungera. De lyfter således fram vikten av tydlighet, begriplighet och struktur i 

tillämpandet av grupparbete, vilket i det här fallet genomförs på ett bra sätt genom att lärarna har 

en gemensam strategi för att undvika problem som t.ex. rollfördelning. Läraren ska för övrigt se 

till att alla blir inkluderade, då de enligt eleverna vet bäst. Detta är således en syn som delas av 

båda parterna. 

 

Den fjärde slutsatsen handlar om att det inte fanns någon av de intervjuade, varken bland 

eleverna eller också lärarna som fullt ut argumenterade för grupparbete med skäl hämtade ur 

lärandets villkor. Själva poängen med arbetsformen är att en grupp med elever pratar ihop sig och 

hjälper varandra till ett gemensamt mål. Istället argumenterade man för saker som t.ex. vikten av 

att starka och svaga ska hjälpa varandra, saker som till största delen även tillskriver grupparbete 

som arbetsform. Det främsta nyckelordet var såldes att kommunikationen är det som driver 

gruppen framåt i utbytet av kunskaper och erfarenheter. 
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Den femte och sista slutsatsen berör frågan om det finns likheter eller skillnader i 

elevperspektivet kontra lärarperspektivet. Det som kan sägas här att det övervägande har varit en 

gemensam samsyn på samtliga punkter, där bilden av arbetsformen har varit relativt positiv. Den 

främsta likheten har således varit att de lyft fram lärandet, diskussionen, argumentationen, 

lärarens roll, samt fått reflektera runt arbetsformens framtida roll i den nya gymnasieskolan. Där 

det visar sig att arbetsformen enligt både lärare och elever har sin självklara plats även i 

framtidens skola. Slutligen kan jag konstatera att jag fått fram ett positivt och tydligt resultat där 

grupparbetet är anses vara en viktig del av både lärarnas och elevernas vardag. 
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7. Metoddiskussion 
 

Nu när undersökningen har avslutats och resultaten har behandlats och diskuterats, är det således 

dags att blicka tillbaka till den metoddel som jag skrev lite tidigare i den här uppsatsen. Det jag 

kan säga om den metod som jag valde för den här undersökningen, är att den överlag har 

fungerat som det var tänkt, med lite små undantag som jag fick modifiera under resans gång. När 

det gäller uppsatsens urval så känner jag att det var tråkigt att jag inte kunde intervjua fler lärare 

och elever p.g.a. den begränsade tid jag hade till förfogande för denna uppsats. Antalet elever var 

från början tänkt att bestå av fem elever, då jag inledningsvis var osäker om jag skulle hinna med 

fler under den tid som jag hade stämt träff med undersökningsdeltagarna. Det var således inte 

förrän efter några intervjuer och en titt på deras schema, som fick mig att ta en elev till, så att 

gruppen bestod av sex elever. 

 

Sett till mångfalden som jag på något sett ville skildra i elevgruppen, var jag från början inställd på 

att titta på fler attribut än enbart kön, däribland etnicitet, svaga och starka elever. Efter mötet 

med klassen föll i alla fall etniciteten bort, då det saknades elever med invandrarbakgrund. Jag 

hoppades därmed få fram någon som kunde tänkas vara antingen stark eller svag, vilket 

motbevisades under själva intervjuerna, då hela gruppen gav intryck av att vara ganska framåt och 

studiemotiverade. Således blev det alltså inte som jag hade tänkt mig, men jag fick i alla fall svar 

på mina frågor. När det gäller intervjuerna tyckte jag att de blev som jag hade förväntat mig, d.v.s. 

att deltagarna fick utrymme att svara på de breda frågorna som jag hade satt ihop. Det enda 

negativa jag kan komma på är att jag hade satt ut trettio minuter till varje intervju, vilket i 

majoriteten av dem bröts och blev längre. Anledningen var att samtalen hade blivit djupa och 

intressanta, med olika aspekter att stanna upp vid och fråga mer om. Vidare till de 

forskningsetiska principerna. Här jag inget mer att tillägga än att konstatera att allt gick som jag 

skrev under den rubriken, d.v.s. att samtliga deltagare informerades om villkoren och de 

rättigheter de hade i och med deltagandet i studien. Slutligen när det gäller bearbetningen av 

undersökningsmaterialet kan jag enbart säga att det tog lång tid att koda av de inspelningar som 

jag gjorde i samband med intervjuerna. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var värt det 

och jag fick fram en massa intressanta saker värt att inkludera i uppsatsen. Det har alltså gått bra 

med metoden, trots begränsningarna. 

 

 

7.1 Framtida forskning 

När det gäller framtida forskning av det ämne som jag har behandlat i den här studien, skulle det 

sitta fint med några tips. Det som skulle kunna tänkas göras är att jag kunde haft en större grupp, 

bestående av fler klasser med samma uppsättning elever och lärare till antal. På så vis skulle jag 

kunna få fram med ett lite bredare perspektiv över synen på grupparbete, med tanke på att min 

undersökning dels har varit tidsbegränsad och varit begränsad till enbart en klass med elever och 

tre av deras lärare, som i det här fallet råkade ha tid vid det tillfälle som undersökningen 

genomfördes. Sedan skulle jag kanske ha kunnat få in tid för att gå in och observera olika grupper 

när de jobbar med grupparbete, vilket var synd att jag inte kunde genomföra, trots att eleverna 

jobbade gruppbaserat då jag var där. Jag skulle därmed kunna ha fått en större inblick i hur de 

beter sig och kanske genom detta valt ut vilka som skulle bli intervjuade. Sammanfattningsvis kan 
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jag således konstatera att möjligheterna till framtida forskning är oändliga och jag är därmed glad 

över att jag har lyckats bidra med en liten del om det som rör gruppbaserat arbete. 
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Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna undersökning är att studera elever och lärares syn på gruppbaserat arbete, d.v.s. 

grupparbete. Studien går således ut på att utifrån en grupp av lärare och elever på en 

gymnasieskola i Dalarna titta närmare och diskutera deras erfarenheter av grupparbete och de 

eventuella skillnader och likheter som finns mellan de båda perspektiven. Genom intervjuer som 

undersökningsmetod har jag ställt frågor till eleverna och lärarna om hur grupparbete används, 

vilka fördelar och nackdelar det finns, samt hur de själva ser på arbetsformen. Totalt har jag 

genomfört nio intervjuer, med tre lärare och sex elever. Med denna undersökning har jag kommit 

fram till att det finns en gemensam samsyn hos både elever och lärare när det gäller mina 

frågeställningar. Det är ett positivt sätt att jobba och lära sig på om det fungerar, vilket uppnås via 

tydliga och begripliga instruktioner från lärarens sida, samt att aktivt deltaga i sina elevers arbete. 

Dessutom pekas på nackdelar som bör undvikas, vilket i den här klassen görs med just ett tydligt 

ledarskap från lärarens sida. När det gäller arbetsformens framtid, ses den som positiv, kopplat till 

att den har varit en del av den svenska skolan i snart femtio år och att den därmed är här för att 

stanna även i framtiden, trots prat om att den inte är lika populär som den var förr. 
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Bilaga 
 

 

 
Intervjufrågor till lärarna 

 
 Använder du grupparbete som arbetsform och i så fall varför? 

 I vilka sammanhang använder du arbetsformen? 

 Har du något särskilt tillvägagångssätt när du arbetar med grupparbete i undervisningen? 

 Vem är det som fördelar grupperna, du eller eleverna? Motivera varför det är så. 

 Hur tänker du när du fördelar grupperna? 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med grupparbete enligt dig? 

 Vilka konstellationer är mest lyckade? 

 Hur ser du på rollfördelningarna i grupperna och vad kan göras för att motverka att ingen 

av deltagarna glider med eller tar för stor plats? 

 Klarar du av att göra en kollektiv bedömning eller gör du individuella bedömningar? 

Motivera varför. 

 Hur ser du på arbetsformens roll i den nya skolan med mer fokus på 

katederundervisning? 

 

 

Intervjufrågor till eleverna 

 

 Har du jobbat med gruppbaserade arbeten tidigare? 

 Hur upplever du grupparbete? Är det ett givande sätt att arbeta på? 

 Är grupparbete något positivt enligt dig? 

 Kan du ge exempel på tillfällen där du känner att det har fungerat eller inte? 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med arbetsformen? 

 Vem är det som bestämmer grupperna, läraren eller ni elever? Motivera vad du tycker om 

det. 

 Ska eleverna få bestämma grupperna? 

 Hur ser du på de roller som kan uppstå i gruppen? Vilken roll har du spelat och finns det 

någon som bara glider med? 

 Vem är det då som känner till dessa funktioner bäst? Motivera. 

 Tycker du att det blir en rättvis bedömning av arbetet i gruppen? 

 Föredrar du individuell bedömning eller kollektiv bedömning? 

 Ni har nyligen börjat i en ny gymnasieskola, som enligt vissa politiker ska fokusera på 

katederundervisning. Hur ser du på detta och grupparbetets framtida roll? 

 

 


