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Abstrakt 
Syftet med denna undersökning var att studera var fokusen hamnar i ett grupparbete, är det i 
den sociala processen eller i den kunskapsmässiga lärandeprocessen? För att ta reda på detta 
gjorde vi en empirisk studie på två skolor i Luleå Kommun. Vi har samlat in data genom 
enkäter, observationer och intervjuer. Enkätundersökningen genomfördes med elever för att 
få reda på deras erfarenheter och åsikter om grupparbete som arbetsmetod. Intervjuerna 
genomfördes med fyra lärare för att få deras syn på arbetsmetoden. Dessutom valde vi att 
genomföra observationer på ett antal elevgrupper för att ytterligare studera vårt syfte. 
Resultatet visar att grupprocesserna tar tid från kunskapsinlärningen, men studien visar att 
detta inte behöver vara något negativt. Kunskaper om grupprocesser är ett lärande i sig som 
är viktigt för elevernas framtid.  
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Bakgrund 

Inledning 
Vi är två studenter som studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Under vår tid som studenter 
på lärarutbildningen har vi upplevt att grupparbete varit det dominerade arbetssättet. Från 
dessa grupparbeten har vi erhållit både positiva och negativa erfarenheter och därför vill vi 
studera huruvida ett grupparbete är en bra inlärningsmetod. Våra egna upplevelser och 
erfarenheter är att det kan vara lärorikt att använda sig av gruppdiskussioner eller seminarier 
när man t.ex. läst en kursbok. Då har var och en läst och studerat materialet på egen hand och 
sedan reflekterat och diskuterat i grupp och på så sätt fått andra människors syn och 
uppfattningar av innehållet. Däremot har vi också upplevt att grupparbeten där människor ska 
t.ex. skriva en rapport eller utföra ett projekt som kräver att de arbetar tillsammans med andra 
under en längre tid ibland ger en liten kunskapsbehållning jämfört med den tid och energi 
man lagt ner på arbetet. Vi har själva upplevt att stor del av tiden går åt till att lära känna 
varandra och hitta sin roll i gruppen. Detta är ett lärande, ett socialt lärande som också är 
viktigt för oss människor. Vi får större uppfattning om oss själva, förståelse för hur vi som 
individer fungerar och vilken roll vi har eller tar i olika grupper. Med hjälp av denna 
undersökning väntar vi oss få insikter om vad lärare och elever har för erfarenheter och 
upplevelser kring grupparbeten. Vi vill framför allt studera var fokusen hamnar i ett 
grupparbete, är det i den sociala processen eller i den kunskapsmässiga lärandeprocessen? 
Detta är en insikt som vi som blivande pedagoger men också andra individer som arbetar 
tillsammans med andra människor kan ha i åtanke.  
 
I studien belyses två olika synsätt på lärande, det sociala lärandet och kunskapsinlärningen. 
Vi utgår från att kunskapsinlärning i ett grupparbete yttrar sig genom samarbete, interaktion 
och diskussion mellan individer om det aktuella ämnet. Ett socialt lärande visar sig när 
individer ingår i en grupp för att lösa en gemensam uppgift, grupprocesser uppstår. 
Gruppmedlemmarna tar olika roller, makt fördelas och medlemmarna måste ta hänsyn till alla 
de olika relationerna som uppstår i gruppen.  

Undervisningstrender genom åren 
Rasborg (1975) menar att det finns många olika metoder att undervisa på, vissa 
undervisningssätt är flera tusen år gamla medan några tillkommit på senare tid. 
Undervisningsformer skapas inte bara av pedagoger utan även av psykologer, läkare, 
filosofer, teologer samt personer inom näringslivet. Dessa har undersökt och redogjort för 
olika undervisningsmetoder som lett till en större förståelse för arbetsprocessen, så som den 
kan spegla sig i klassrummet. Arfwedson (1998) säger att den traditionella 
klassrumsundervisningen har en lång tradition i den västerländska skolan, där lärarens roll 
varit dominant och styrande. Under 1900-talet växte kritik fram mot denna 
undervisningsform då den ansågs vara konservativ. Reformpedagogerna hade en åsikt om att 
pedagogen hade för stor makt vad gällde situationen i klassrummet, eleverna förväntades sitta 
stilla och lyssna medan läraren förmedlade teoretisk kunskap. 
 
Det finns trender inom pedagogiken. Metoder och arbetssätt växer fram och används flitigt i 
klassrummen för att sedan blekna och bli en metod eller arbetssätt bland många andra. 
Grupparbete blev på 1960-talet den metod som alla talade om, och detta nya arbetssätt 
anammades av de flesta skolor. Det var inte bara i skolan som denna metod blev aktuell, även 
inom industrin, administrationen och ledningsgrupper började samarbeta i mindre grupper. På 
70-talet skulle alla grupparbeta. Med tiden uppstod protester från elever eftersom de 
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grupparbetade i alla ämnen, även större klasser och små lokaler utgjorde ett problem. 
Samtidigt som Lgr 80 kom ut med budskapet om samarbete, började grupparbeten få dåligt 
rykte. Skolan är i högsta grad konjukturskänslig, det som händer i samhället speglas snabbt 
inom utbildningsväsendet. På 80-talet började näringslivet åter kräva starka individuella 
ledare istället för ledningsgrupper. När skolorna kommunaliserades på 90-talet fick 
pedagogerna nytt inflytande samt nya arbetsuppgifter (Arfwedson & Arfwedson, 2000). 

Definition – Vad är en grupp? 
Ordet grupp är ett komplext begrepp eftersom det kan ha många olika definitioner. Nilsson 
(1993) menar att en grupp i de flesta fall består av ett fåtal personer som påverkar varandra 
utifrån olika roller och regler som gruppmedlemmarna bestämt. Tillsammans upplever de sig 
som en helhet ofta med gemensamma mål. Cohens (1994) definition av ett grupparbete 
lyder: ”students working together in a group small enough that everyone can participate on a 
collective task that has been clearly assigned. Moreover, students are expected to carry out 
the task without any direct immediate supervision of the teacher” (s. 3).  
 
En annan klassisk gruppdefinition är att en grupp existerar när två eller flera definierar sig 
som medlemmar av den och när dess existens erkänns av åtminstone någon annan individ 
(Brown, 1998). En grupp kan följaktligen bestå från två personer upp till ett stort antal 
personer. För att en samling människor ska kunna definieras som en grupp, är det förutsatt att 
de befinner sig på samma plats under en viss tid och har interaktion med varandra i syfte att 
arbeta mot samma mål (Hammar, Chiriac, 2003). Detta innebär således att även en klass kan 
definieras som en grupp även om den består av 25 eller 30 elever (Arfwedson & Arfwedson, 
2000). När vi i fortsättningen talar om en grupp, avser vi fyra till sju elever som omfattas av 
ovan nämnda kriterier.   

Tidigare forskning om grupper 
Jern (1998) skriver att den moderna forskningen om grupper började ta fart under 
mellankrigstiden och andra världskrigets slut. Dessförinnan var forskning om gruppen 
begränsad till militära och idrottsliga sammanhang. Idag finns en uppsjö av rapporter och 
forskningar som handlar om grupper och grupprocesser. Han skriver i sin rapport, Den 
välfungerande arbetsgruppen hur en bra grupp fungerar. Jern har i denna rapport inte gjort 
någon egen studie utan har sammanställt tidigare forskning och praktikerfarenheter. 
 
Sjödin (1991) har i sin avhandling Problemlösning i grupp gjort tre klassrumsstudier. Hans 
avsikt var att studera effekterna av några viktiga faktorer vid ett grupparbete. De faktorer som 
studerades var gruppstorleken, gruppsammansättningen, gruppnormen och problemtyp. I den 
första klassrumsstudien studerades gruppstorlek, gruppsammansättning och prestationer vid 
problemlösning. Den andra klassrumstudien studerades gruppnormen, olika grupper fick 
olika instruktioner och vissa grupper inga instruktioner alls. Även i den sista studien 
studerades gruppnormen samt faktorn gruppstorlek. Resultatet i stort visade senare att 
grupproduktiviteten är ett resultat av olika interaktioner mellan ovan nämnda faktorer; 
gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp. Resultatet av studierna 
visar också att samverkan i grupp även kan leda till individuell inlärning, vilket vissa forskare 
tidigare nekat till. 
 
Hammar Chiriac (2003) har i sin avhandling Grupprocesser i utbildning identifierat, beskrivit 
och tolkat de grupprocesser som uppstår i basgrupper vid problembaserat lärande. Dessutom 
undersökte hon om Steiners teori om grupprocess och grupproduktivitet och Bions teori om 
olika gruppers aktivitetsnivå kunde vara en möjlig kombination som kunde identifiera, 
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beskriva och analysera grupprocesser som uppstår i basgrupper. Resultatet i avhandlingen 
visar att en kombination mellan dessa teorier har varit användbar och genererat ny 
information om grupprocesser. 

Grupparbete – kopplingar till styrdokumenten  
Vi har jämfört de tre senaste läroplanerna Lgr 80, Lpo 94 och Lpf 941. Där fann vi stora 
skillnader i sättet att uttrycka sig angående grupparbete och lärande. I Lgr 80 är texterna mer 
beskrivande, detaljerad och kan inte misstolkas. Det nämns i Lgr 80 att eleverna kan tillämpa 
olika arbetssätt för att uppnå kunskaper, individuellt eller i grupp. De måste även lära sig att 
lyssna på varandra. Läraren kan således välja arbetssätt som de finner mest effektivt för olika 
åldrar, olika miljöer och skilda elevindivider. Det står tydligt vad syftet med de olika 
arbetssätten är; att uppnå vissa färdigheter och insikter. I Lgr 80 finns följande att läsa. 
 

Kollektiva arbetsuppgifter för olika elevgrupper är ägnade att bryta främlingsskap, 
motverka tendenser till mobbning och skadegörelse och ge eleverna ökat självförtroende. 
Verksamheter, som kräver samarbete och ansvarstagande, bidrar på ett avgörande sätt till 
att åskådliggöra betydelsen av demokratiskt beslutande överenskommelser och regler 
(Lgr 80, s.47). 
 
Eleverna kan arbeta med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, i par 
eller helt individuellt. Läraren kan vända sig till hela klassen, handleda gruppvis eller 
individuellt (Lgr 80, s.48). 
 
 

En tydlig skillnad i läroplanerna är att det i Lgr 80 står att eleverna kan arbeta med 
gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre grupper, medan det i Lpo 94 och Lpf  94 står 
att eleverna skall. Orden kan och skall har två olika innebörder, kan är ett råd eller förslag 
medan skall är ett direktiv som ska eftersträvas. Ingen av läroplanerna vi läst förespråkar det 
ena eller det andra arbetssättet dvs. grupparbete eller individuellt arbete. Jämfört med Lgr 80 
kan man i Lpo 94 och Lpf 94 inte finna någon lika detaljerad text som rör samlära och 
lärandet, dessa texter ger större utrymme för egna tolkningar.  
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierade och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 
förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 
helhet (Lpo 94, s.8).  
 
Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla 
elevernas kommunikativa och sociala kompetens (Lpf 94, s.5) 

Teoretiska referensramar 
I denna studie kommer vi att studera grupparbete utifrån två olika perspektiv; den sociala 
processen samt den kunskapsmässiga lärandeprocessen, dessa presenterar vi var för sig. Flera 
olika forskare har teorier om grupp- och lärandeprocesser som vi har tagit del av och vi har 
främst utgått från Lev Vygotskijs sociokulturella teori när vi studerat lärandeprocesser 
(Dysthe, 1995). 

                                                 
1  Lgr 80 - 1980 års läroplan för grundskolan 
 Lpo 94 - Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
 Lpf 94 - 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 



4 

Grupprocesser 
Grupprocesser sker dagligen i skolan men även på alla andra platser där man arbetar eller 
samverkar i grupp. Grupprocesser är inte något man kan se eller höra utan är något abstrakt 
som sker mellan individer ofta utan deras vetskap. Hammar Chiriac (2003) belyser Steiners 
åsikter om grupprocesser. Steiner menar att grupprocesser är den utveckling som sker i en 
grupp när individerna konfronteras med en uppgift, det inkluderar de sociala interaktionerna 
som sker mellan människor, såväl positiva som negativa. Roller, makt, inflytande, ledarskap, 
mål och relationer är faktorer som kan påverka grupper och dess grupprocess, dessa faktorer 
presenteras nedan.  

Faktorer som påverkar en grupps effektivitet och produktivitet 
Nilsson (1993) påstår att gruppeffektiviteten har sitt samband med huruvida medlemmarna är 
införstådda med de grupprocesser som sker och med den kunskapen handlar på ett relevant 
sätt. Han menar att effektiviteten och produktiviteten kan variera mellan olika grupper.  
 
Hammar Chiriac (2003) skriver att roller som uppkommer i en grupp har en viktig funktion 
för grupprocesserna. Varje elev har sina egna mer eller mindre medvetna attityder och 
förväntningar som kommer fram i samspel med andra. För att gruppen ska nå sina mål måste 
rollfördelningen ske gemensamt, rollerna är dock inte statiska utan förändras beroende på 
uppgiftens karaktär, vid olika tillfällen och för olika personer. Nilsson (1993) menar att första 
indelningen av roller i en grupp sker efter status, etnicitet och kön, därefter sker 
rollfördelningen efter gruppens uppgift och mål. Populära elever får ofta ledarrollen, medan 
tystlåtna elever får en mer tillbakadragen roll i gruppen (Farivar, 1995). När gruppen har 
träffats vid ett antal tillfällen utvecklas ett mönster som rör hur inflytande, kontroll, makt, 
status och prestige fördelas. Nilsson (1993) menar att detta mönster ibland kan resultera i en 
maktkamp mellan medlemmarna som skapar dålig ordning i gruppen. Vidare menar han dock 
att roller och status i en grupp är viktiga av tre skäl. Dessa skäl kan sammanfattas på följande 
sätt: 

� Rollmönster skapar ordning och reda i en grupp 
� Arbete blir effektivt och spar tid  
� Identitetsstärkande, individen får en plats i gruppen. 

 
Nilsson (1993) anser även att en anledning till samarbete kan vara att tillsammans lyckas 
utföra något som enstaka individer inte klarar av själva. Det är viktigt att målen är tydliga 
eftersom oenighet lätt kan uppstå om gruppens mål och tillvägagångssätt är outtalade. När 
elever arbetar tillsammans för gemensamma mål, sitter vissa elever på större kunskaper och 
kommer att vara mer initiativtagande än andra.  
 
Jern (1998) menar att människor som arbetar tillsammans utvecklar olika relationsmönster 
som ser olika ut beroende på antalet i gruppen. Ju fler medlemmar en grupp har desto fler 
relationer måste gruppen ta hänsyn till.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

För att illustrera dessa relationsmönster har vi själva skapat en bild som modell. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Figuren visar tydligt de enorma nätverken av mänskliga relationer i en grupp eller klass. Den ger 
en förståelse för att grupper med fler medlemmar än fem ofta arbetar sämre. Figuren visar även att en 
kraftig ökning av relationer sker när gruppantalet överstiger fem. Det tar tid innan relationerna mellan 
gruppmedlemmarna är ”färdiga” även om de känt varandra sedan tidigare. 

 
Nilsson (1993) menar sammanfattningsvis att negativa respektive positiva resultat i en grupp 
kan bero på roller, makt, inflytande, ledarskap, mål och relationer. En effektiv grupp 
symboliseras enligt honom av att alla medlemmar förstår och accepterar målen, har en öppen 
kommunikation, ger varandra stöd och respekt, roller som är möjliga att förändra samt tydliga 
normer och regler. En ineffektiv grupp karaktäriseras av defensiv kommunikation, 
konkurrens och misstänksamhet, detta påverkar gruppen negativt. Även Worchel, Wood, och . 
Simpson (1992) menar att effektiviteten i en grupp kan förhindras ifall medlemmar 
konkurrerar och bara ser till sina egna intressen. 

Varför samarbetar vi i skolan? 
Det finns flera anledningar till att vi samarbetar i skolan. Kunskap är inte något som överförs 
enbart mellan lärare och elev, kunskap skapas även i samspel med andra individer. En 
undervisning som bygger på ett socialt samspel hjälper eleverna att ta till sig andra 
människors tankar och göra den kunskapen till sin egen. Olga Dysthe (1995) anser att det 
idag finns nyare inlärningsteorier där de sociala aspekterna av inlärningen står i fokus. De 
nya inlärningsteorierna omfattar inte bara den sociala inlärningen utan även elevens kulturella 
bakgrund som denne tar med sig till skolan. Teorierna omfattar även det sociala samspelet 
som utgör en central del i inlärningsprocessen. 
 
Men på vilka villkor sker lärandet? För att ett lärande ska ske måste enligt Dysthe (1995) tre 
generella villkor uppfyllas. För det första krävs det ett engagemang och intresse från eleverna 
på det innehåll eller ämne som är målet för undervisningen. Det andra som krävs för att 
inlärning ska ske är delaktighet eftersom samspel och dialog är viktiga faktorer i lärandet. Det 
sista villkoret som Dysthe nämner är förväntningar som ställs på eleverna. Det är sedan 
tidigare allmänt känt att elever arbetar bättre då någon ställer höga krav eller förväntningar på 
dem. Det viktiga är sedermera att läraren väljer att visa dessa förväntningar på ett sätt som 
eleverna kan svara på. När läraren visar att det som eleverna gör är intressant och värt att 
kommentera ökar elevernas självrespekt, detta eftersom att det finns förväntningar om att 
eleverna ska kunna tänka själva och att de senare också behandlas som om de klarar av det.  

Två medlemmar har en relation 

Tre medlemmar har tre relationer 

Fyra medlemmar har sex relation 

Fem medlemmar har tio relationer 

Sex medlemmar har 15 relationer 

Sju medlemmar har21 relationer 

Åtta medlemmar har 28 relationer 

30 medlemmar har 435 relationer 
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Ålderns betydelse för samarbete 
Under vår livstid kommer vi att medverka i ett flertal olika gruppkonstellationer, speciellt 
under vår studietid. Nilsson (1993) anser att elevernas sätt att samarbeta i grupp är 
åldersrelaterat och menar att samspelet i högre åldersgrupper generellt blir mer försiktigt. 
Vidare menar han att det bland äldre elever sällan förekommer känslomässiga utbrott och 
arbetet blir ofta ganska fantasilöst. Worchel et al (1992) tillägger att yngre elever tenderar att 
vara mer innovativa när de arbetar tilsammans. Nilsson (1993) påpekar också att yngre elever 
visar sina känslor mot gruppen mer öppet än vad äldre gör, detta resulterar i att grupparbeten 
på lägre stadier har fler känslomässiga utbrott. Dock menar han att detta inte är något bevis 
för att yngre elever samarbetar sämre än äldre elever men samarbetet sker på ett annorlunda 
sätt. Samarbetet bland de yngre eleverna kan se rörigt ut, detta kan ibland försvåra deras 
arbete medan äldre elevernas svårigheter att visa känslor och åsikter kan vara minst lika 
förödande för samarbetet. 

Individuellt arbete eller grupparbete?  
Är arbetet effektivare i grupp eller är individuellt arbete effektivare? Löser man uppgiften 
tillsammans eller går tiden åt till prat? 
 

Två huvuden är bättre än ett. 
Ju fler kockar desto sämre soppa. 

Ju fler desto roligare. 
Tre är en samling. 

Om du vill ha något gjort ordentligt, gör det själv. 
En kedja är inte starkare än sin svagaste länk m.m. (Hammar Chiriac, 2003 s. 11)  

 
Nilsson (1993) anser att det är svårt att fastställa om grupper presterat bättre eller sämre än 
enskilda individer. När enskilda individer löser en uppgift tar de beslut, löser problem och 
presenterar sin uppgift beroende av sina egna kunskaper, färdigheter, motivation och 
erfarenhet. En grupp som utför samma uppgift kommer även att få ett resultat beroende av 
detta men samarbetet i gruppen tillkommer. Han säger vidare att det är hur de enskilda 
insatserna samspelar med varandra som avgör ifall prestationerna främjas eller hindras. 
Presterar gruppen ett bättre resultat gemensamt än den individuelle personen? För att svara på 
en sådan fråga anser han att man måste veta vilken uppgift som ska genomföras. En grupp 
kan fungera bra med en typ av uppgift, medan en uppgift av en annan karaktär kan vara svår 
att genomföra tillsammans. Han har sett att gruppen tenderar att prestera bättre än enskilda 
individer ifall alla gruppmedlemmar har färdigheter och goda kunskaper om studieområdet. 
Har gruppen inte tillräckliga färdigheter eller kunskaper blir de snarare hindrade av varandra. 
Att argumentera och dra slutsatser fungerar bättre i en grupp då flera åsikter och resonemang 
kommer fram och det är heller inte konstigt att grupper får högre resultat på prov eftersom 
alla medlemmarna bidrar med olika kunskaper.  
 
Nilsson menar att det inte är tidsmässigt lönande att arbeta i grupp snarare en tidsförlust, 
dock utbyts flerdubbelt så mycket information mellan eleverna, grupperna och läraren. 
Eleverna övar även färdigheter att finna och granska sin egen information, denna information 
har dock inte lika hög kvalitet som lärarens. I klassundervisning har läraren den enda centrala 
rollen och därmed går kommunikationsträningen för eleverna förlorad. Klassundervisning 
gynnar de elever som är receptiva och har ett gott minne och därför kommer inlärningen att 
variera i stor utsträckning från elev till elev. En risk som Arfwedson och Arfwedson (2000) 
ser med att bedriva helklassundervisning är att endast de högljudda eleverna kommer till tals 
och de tystlåtna blir förbisedda. De belyser problematiken för en elevgrupp utan tidigare 
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erfarenheter av grupparbete. De anser också att det kan vara svårt att ta initiativ, samarbeta 
och ta beslut. Arfwedson och Arfwedson påstår att elevers kunskapsinlärning blir sämre om 
arbetet är för fritt och ostrukturerat. Dysthe (2003) tillägger att detta inte bara gäller unga 
människor utan även vuxna har svårt att samarbeta i vissa situationer. Många forskare idag är 
eniga om att gemensamt lärandet har många fördelar mot ett individuellt lärande. 

Det sociokulturella synsättet på lärande 
I denna studie har vi valt att använda oss av det sociokulturella synsättet på lärande som 
hjälper oss att förstå lärande i grupper.  
 
Forsell (2005) förklarar det sociokulturella perspektivet på lärandet som går ut på att vi lär 
genom att vara delaktighet och samspela med andra människor. Kommunikation och språk 
utgör grundstenarna i denna process. Dysthe (1995) tillägger att det sociokulturella synsättet 
bygger på en konstruktivistisk uppfattning, nämligen att eleverna mottar information, tolkar 
den, kopplar den samman med sådant de vet sedan tidigare och erhåller därefter en ny 
förståelse. Tänkandet sker före eller samtidigt med faktainlärningen. Dock fokuserar det 
sociokulturella synsättet mest på ”att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och 
inte primärt genom individuella processer” (Dysthe 2003, s.41). Det är således samarbetet 
och interaktionen eleverna emellan som är den huvudsakliga faktorn för att ett lärande ska 
uppstå. Andra personer som t.ex. klasskamrater eller lärare har en viktig roll i lärande 
processen då de ger uppmuntran och stimulans. 
 
Lärandeprocesser är sociala, människor besitter olika kunskaper och för att få en förståelse av 
helheten är det nödvändigt att kommunicera med varandra. Konversationer och diskussioner 
utgör således en del av lärandeprocessen. I ett gemensamt lärande är individen aldrig ensam 
utan är delaktig i ett socialt sammanhang och lärandet är en gemensam process. Kunskap, 
mening och förståelse skapas igenom kommunikation och ömsesidig påverkan (Dysthe, 
2003).  
 
Den ryske pedagogen och psykologen Lev Vygotskij är en framstående sociokulturell 
teoretiker (Forsell, 2005). Nedan följer en sammanfattning av hans sociokulturella synsätt. 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet 
Kroksmark (2003) förklarar Vygotskijs teori som går ut på att lärande och utveckling sker i 
samspel med andra individer då människan är en social varelse. Vygotskij ansåg att via andra 
människor kan vi erhålla nya kunskaper och få nya erfarenheter. För att få en förståelse för de 
mentala processerna och dess utveckling måste de sociokulturella aktiviteterna studeras, för 
det är där utvecklingen uppstår. Vygotskij var främst intresserad av att studera hur det 
mänskliga medvetandet utvecklas och hur bl.a. språk, skrivande, räkning, minne och 
begreppsbildning uppstår. Vygotskij hävdar vidare att dessa funktioner hos enskilda individer 
uppstår i den sociala aktiviteten med andra människor (Dysthe, 2003). Vygotskij hade en 
positiv syn på undervisning och skola då han menade att dessa utgör förutsättning för att 
skapa möjligheter att utveckla nya tankesätt hos elever (Kroksmark, 2003). Han ansåg även 
att skolan gav eleverna möjlighet att tillägna sig kunskaper på andra sätt än genom 
interaktion med andra elever. Eleven utvecklar även ett skriftspråk i skolan, detta såg 
Vygotskij som en nödvändighet för kommunikation mellan individer och som även bidrar till 
nya kunskaper och erfarenheter. Individen kommer sedan att omtolka och koppla dessa nya 
insikter och begrepp till sina tidigare kunskaper och erfarenheter (Forsell, 2005). Han ansåg 
att skolan var den mest betydelsefulla sociala plats för eleverna eftersom den fokuserar på att 
forma och omforma tänkandet hos individer (Kroksmark, 2003).  
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Vygotskij sammanfattar andra teorier som rör utveckling och lärandet från sin tid i tre olika 
punkter.  

� Utveckling är inte beroende av lärandet utan lärandet kommer efter utveckling.  
� Utveckling och lärande är synkroniserade och överensstämmande processer dvs. 

lärande är utveckling. 
� Lärande och utveckling är inte lika processer men hör samman och påverkar varandra.  

 
Vygotskij har utvecklat en egen fjärde punkt; lärande leder till utveckling och många 
utvecklingsförlopp skulle inte kunna ske utan lärande (Dysthe, 2003). Vygotskij menar att 
läraren har som uppgift att skapa olika sammanhang och miljöer för elevernas sociala och 
aktiva lärande (Kroksmark, 2003). Han menar också att bra undervisning kännetecknas av att 
den ges förutsättning för ändring. Läraren måste gå ett steg längre så att undervisningen inte 
anpassas till det utvecklingsläge som eleven redan befinner sig på (Dysthe, 2003). 

Andra teorier om grupper 
Rasborg (1973) har skrivit om Husén som på 1950-talet utvecklade en teori om 
undervisningsmönster, detta mönster består av sex olika faser. Den första fasen innebär en 
kartläggning av arbetsområdet, intressen och förutsättningar. Sedan ska läraren och eleverna 
tillsammans lägga upp en arbetsplan. I den tredje fasen samlas information in kring det 
bestämda området och i fjärde fasen bearbetas informationen genom samtal, diskussion, 
klassundervisning, individuellt arbete eller grupparbete. Den femte fasen innehåller 
redovisning av arbete och i den sista fasen utvärderar läraren och eleverna arbetet, de 
diskuterar om förväntningar och önskningar som planerades i de första faserna har blivit 
uppfyllda. Husén menar att klassundervisning omfattar oftast en eller två faser medan 
grupparbete omfattar alla faser. 
  
I Hammar Ciriacs (2003) avhandling beskriver hon professorn Ivan Steiners teori, som främst 
är en effektivitetsteori. Steiner var intresserad av att få reda på under vilka förhållanden en 
grupps produktivitet är som högst. Teorin omfattar tre olika faktorer; uppgiftens karaktär, 
resurserna i gruppen och grupprocesserna. Uppgiftens karaktär handlar om huruvida 
uppgiften är delbar eller sammanhållen. Är uppgiften delbar kan gruppmedlemmarna lätt dela 
upp uppgiften mellan varandra medan andra uppgifter som inte går att dela upp kallas 
sammanhållna. Steiner menar att det även handlar om hur gruppen kombinerar sin kraft och 
ansträngning på uppgiften. Gruppens resurser består av den kunskap, färdighet, begåvning 
och verktyg som gruppen besitter för att kunna utföra uppgiften och för att gruppen ska vara 
mest produktiv måste resurserna kunna användas på bästa möjliga sätt. Steiner har 
kombinerat uppgiftens karaktär, resurserna i gruppen och grupprocesserna på olika sätt och 
identifierat fem olika typer av uppgifter: 

� En additiv uppgift innebär att alla gruppmedlemmar prestationer värderas lika. 
Gruppens uppgift kan inte åstadkommas av någon enskild individ utan är en 
kombination av alla gruppmedlemmars bidrag och varje medlems individuella insats 
ökar gruppens gemensamma prestationer. En additiv uppgift kan t.ex. vara 
repdragning i en dragkamp. 

� En disjunktiv uppgift är då endast ett svar representerar gruppens prestation då en 
gruppmedlems svar blir utslagsgivande och betydelsefullt medan alla andra svar blir 
betydelselösa. Problemlösning kan vara en disjunktiv uppgift. 

� En konjunktiv uppgift kräver att alla gruppmedlemmar klarar av uppgiften. Alla 
gruppmedlemmar är beroende av varandra och gruppen blir en kedja som inte är 
starkare än sin svagaste länk. Bergsbestigning är en konjunktiv uppgift. 
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� En kompensatorisk uppgift väver samman alla gruppmedlemmars individuella 
uppfattningar och genomsnittet av detta blir gruppens resultat. Gruppen ger ett 
gemensamt och sammanhållet svar. En kompensatorisk uppgift kan vara att utse en 
lagledare i ett fotbollslag. 

� En komplementär uppgift är den uppgiftstyp där alla gruppmedlemmar genomför var 
sin del av uppgiften och produkten blir summan av alla medlemmar olika delar. 
Uppgiften bygger på gruppmedlemmarnas individuella bidrag där var och en gör det 
som de är bäst på. Uppgiften är tillika delbar och en sådan uppgift kan t.ex. vara att 
bygga ett hus (Hammar, Chiriac, 2003). 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka var fokusen hamnar i ett grupparbete. Är det i den 
sociala processen eller i den kunskapsmässiga lärandeprocessen? 

Frågeställningar 
1. Vad har eleverna för upplevelser och erfarenheter av att arbeta i grupp? 
2. Vad har lärarna för upplevelser och erfarenheter av att använda sig av grupparbeten 

som inlärningsmetod? 
3. Vilket lärande sker när individer arbetar tillsammans? Är det ett socialt lärande eller 

kunskapslärandet som hamnar i fokus? 
 

Metod 

Vid val att metod utgick vi ifrån vårt syfte; undersöka var fokusen hamnar i ett grupparbete. 
Är det i grupprocessen eller i inlärningsprocessen?  
 
Vi använde oss av tre olika informationsinhämtande metoder; observationer, enkäter och 
intervjuer. Dessa metoder gav oss ett brett material att analysera och tolka. Intervjuerna var 
kvalitativa med syfte att förstå egenskaper och upplevelser hos intervjupersonen. Kvalitativa 
intervjuer kännetecknas av lätta och raka frågor som ger ett innehållsrikt material att 
analysera och bearbeta (Trost, 2005). Vid en kvalitativ intervju kan man inte i förväg 
formulera några färdiga svarsalternativ eller avgöra var de rätta svaren på en fråga är. Både 
intervjuaren och intervjupersonen är medverkande tillsammans i ett samtal, dock med olika 
roller. Det kvalitativa undersökningsområdet är stort och kvalitativ intervju utgör endast en 
liten del av området (Patel & Davidson 2003). Observationerna och enkäterna är av 
kvantitativt slag, med det innebär att informationen är mätbar. Trost (2005) föredrar att inte 
jämföra kvantitativa och kvalitativa studier med varandra, men initierar att kvantitativa 
studier är mer pålitliga eftersom de är mätbara.  

Undersökningspersoner 
Vår studie genomfördes våren 2006. Det empiriska materialet är insamlat i årskurserna 4, 5 
och 6 från en grundskola samt årskurserna 1, 2 och 3 från en gymnasieskola i Luleå Kommun. 
Studien är genomförd med både lärare och elever. Sammanlagt medverkade 60 elever och 
fyra lärare i vår undersökning. Samtliga lärare hade jobbat många år inom 
utbildningsväsendet. Eleverna studerades med hjälp av åtta observationer med syfte att se var 
fokus hamnar i ett grupparbete, huruvida det är i grupprocessen eller i inlärningsprocessen. 
Vidare delades 60 enkäter ut till eleverna där de svarade på frågor kring egna upplevelser och 
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erfarenheter angående grupparbeten. Fyra djupintervjuer med lärare, två grundskolelärare 
och två gymnasielärare genomfördes för att få deras synsätt, upplevelser och erfarenheter av 
detta arbetssätt.   

Bortfall 
Vår ambition var från början att göra 60 enkätundersökningar av elever, fyra djupintervjuer 
med lärare och åtta observationer av olika grupparbeten. Några av observationerna 
genomfördes i influensatider så grupperna var inte helt kompletta. Detta kan räknas som ett 
litet bortfall. 

Observationer 
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka var fokusen hamnar i ett grupparbete, är det 
i grupprocessen eller inlärningsprocessen. En mycket lämplig teknik för att studera nämnda 
syfte är att använda sig av observationer. Vi har genomfört åtta observationer. Vi har utgått 
från Patel och Davidson (2003) och Svenning (1996) när vi har resonerat angående 
observationer som metod. Att använda sig av observationer som informationshämtande 
teknik gav oss goda möjligheter att studera eleverna i ett naturligt sammanhang, där vi tydligt 
kunde tolka beteenden och processer som skedde i gruppen. Till skillnad från intervjuer och 
enkäter var vi inte beroende av att eleverna kunde uttrycka sig i tal eller skrift eftersom vi 
kunde utläsa information genom observationer. Denna metod är dock tidskrävande och 
resultatet kan i viss mån påverkas av observatörens närvaro. Om observationsobjekten är 
medvetna om att en observation sker kan det störa det naturliga beteendet i gruppen och 
resultatet kan då påverkas. Är observatören däremot anonym kommer observationsobjektet 
inte att störas och resultatet blir då mer tillförlitligt.  
 
Det finns två olika sätt att göra en observation på, antingen väljer man att göra en 
strukturerad observation eller så gör man en ostrukturerad observation. Skillnaden mellan en 
strukturerad och en ostrukturerad är att den strukturerade observationen görs för att studera i 
förväg bestämda företeelser med ett utarbetat schema. Observationsschemat kan ses som 
motsvarighet till de intervjufrågor som används vid intervjuer. Ostrukturerade observationer 
görs utan något schema i syfte att erhålla så mycket fakta som möjligt. Oavsett om 
observationen är strukturerad eller ostrukturerad krävs det förberedelser och observatören 
måste vara väl införstådd i det som ska observeras. Observationer kan även vara direkta eller 
indirekta. Direkta observationer innebär att observatören själv antecknat och registrerar det 
som sker, medan indirekta observationer är sådana observationer som studeras med hjälp av 
ett underlag t.ex. dagböcker, anteckningar, scheman och handlingsplaner. Med våra 
observationer studerade vi sådant som inte kunde studeras via enkäter eller intervjuer, det var 
direkta observationer som senare kom att bli material för analys och tolkning. Med 
observationerna kunde vi som observatörer själva se hur eleverna arbetade i grupp, vi hade 
möjlighet att med våra egna ögon studera hur tiden fördelas i arbetet. Gick det mer tid åt att 
lära känna och prata med sina kamrater eller gick den största tiden åt till kunskapsinlärningen?  

Enkäter 
Enkätundersökning kan utföras på två sätt, antingen per post eller under ledning av en 
intervjuare (Svenning, 1996). Fördelen med att göra en enkät under ledning av en intervjuare 
är att denne kan förtydliga de frågor som ställs vid behov samt att man får ett mindre bortfall 
än vid postenkäter (Patel & Davidson 2003). I skolor är det vanligast att använda sig av 
gruppenkäter då alla är samlade och lätt att nås med ett enda frågeformulär (Trost, 2001). 
Gemensamt för både intervjuer och enkäter som båda bygger på frågor, är elevernas villighet 
att svara. Finns det motsättningar till att svara på intervju- eller enkätfrågor riskerar resultatet 
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att bli opålitligt. Innan enkäten delas ut till studiegruppen måste dock information om syftet 
och anonymiteten ges (Patel & Davidson 2003). En återkommande regel vid 
enkätundersökningar är att ju fler enkäter som ifylls desto större är sannolikheten att svaren 
är representativa för den övriga befolkningen (Trost, 2001).  
 
Vi valde att använda oss av en enkät med öppna frågor. Ifall vi haft färdiga svarsalternativ 
hade kanske resultatet blivit påverkat av våra värderingar och synsätt. Trost (2001) skriver i 
Enkätboken att man ska undvika öppna frågor. Han menar att handstilen, ovanan att svara på 
frågor och förmågan att uttrycka sig i skrift kan vara orsaker till att enkätresultaten inte blir 
pålitligt. Dock tycker han att öppna frågor ska vara med i en enkät, men det räcker med några 
enstaka. Detta var vi medvetna om när vi formulerade enkäten men övervägde ändå att 
behålla de öppna frågorna för att komma åt de egna erfarenheter och upplevelser som 
eleverna hade. 

Intervjuer 
Enligt Svenning (1996) finns det olika sätt att genomföra intervjuer på. Metoderna kan 
variera genom det sätt som frågorna ställs på, antalet personer som ska intervjuas samtidigt 
och om intervjuerna har en direkt eller indirekt natur. Vid en strukturerad intervju är frågorna 
och svaren på förhand systematiskt ordnade. Denna information går inte i efterhand att 
justera och det krävs att intervjuaren på förhand har klart för sig vilka svar som förväntas 
erhållas. Vid en ostrukturerad intervju (intervju med öppna frågor) antecknas svaren så 
noggrant som möjligt. Vid personliga intervjuer får man som regel tillgång till information 
som exempelvis enkäter missar. Detta kan vara sådan information som ges via kroppsspråk 
och sinnen. Dock finns även negativa aspekter av denna metod, t.ex. kan den som blir 
intervjuad bli påverkad av intervjuaren. Dessutom kan den som intervjuar själv styra den 
intervjuades svar genom bland annat kroppsspråk som visar på gillande eller ogillande. Detta 
kan resultera i att svaren inte blir tillförlitliga. Vid en kvalitativ intervju måste de personer 
som blir intervjuade tillföra något till undersökningen. Det är av vikt att fråga ”rätt frågor till 
rätt person” (s. 121) men även att finna personer som ger ett så korrekt och ärligt var på 
frågorna. Dock måste den som gör intervjun ta hänsyn till att de få personer som blir 
intervjuade inte utgör en allmän åsikt. Trost (2005) menar att det är en fördel om den som 
intervjuar själv utför alla intervjuer eftersom minnet är en viktig del vid analys och tolkning. 
Bandspelare, anteckningar eller utskrifter kan aldrig ersätta de känslor, intryck och det som 
sägs mellan raderna som intervjuaren får vid en personlig intervju. Vid analys av 
informationen är känslorna lika viktiga som frågorna. Denna metod använde vi oss av i syfte 
att ta reda på vad lärarna hade för upplevelser och erfarenheter av att använda sig av 
grupparbeten som arbetsmetod. Vid intervjuer erhålls information som annars kunnat gå 
förlorad i en enkät. Följdfrågor har ställts och diskussioner har uppstått vilket varit givande 
för vår studie.  

Material 
Vår empiriska studie genomförde vi med hjälp av enkäter (se bilaga 1), ett 
observationsschema (se bilaga 2) och en diktafon som spelade in våra intervjuer.  

Genomförande  

Genomförande av enkäter 
För att få svar på vår frågeställning angående vad eleverna har för upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta i grupp använde vi oss av en enkätundersökning. Vi ville få så 
många elevers uppfattningar kring detta som möjligt och därför var enkäter vårt enda 
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alternativ eftersom det inte fanns tid för personliga intervjuer. Innan vi delade ut enkäterna 
hade vi skickat ut ett brev med information om vår undersökning till alla elevers målsmän. 
De målsmän som motsatte sig att deras barn skulle medverka i studien skulle meddela oss 
detta. Eleverna som fyllt 18 berördes dock inte av detta. Ingen målsman motsatte sig detta så 
vi delade ut 30 enkäter i grundskolan och lika många på gymnasieskolan. Enkäten 
utformades med ett antal öppna frågor (se bilaga 1) för att komma åt elevernas egna 
associationer och tidigare upplevelser. Vi fanns hela tiden närvarande i klassrummet för att 
besvara och förtydliga eventuella frågor, eftersom vi var närvarande samlade vi också in 
enkäten under samma lektion. Enkäterna gjordes inte samtidigt i alla klasser, utan vi gjorde 
enkätundersökningen under tre dagar. 

Genomförande av observationer 
Observationer genomfördes för att få svar på vår tredje frågeställning; vilket lärande sker när 
individer arbetar tillsammans? Är det ett socialt lärande eller kunskapslärande som hamnar i 
fokus? Eftersom vårt problemområde var väl preciserat samt att eleverna bara arbetade i 
grupp under vissa lektioner, bestämde vi oss för att genomföra en strukturerad observation 
med hjälp av ett observationsschema. Vi valde att vara anonyma för eleverna när vi 
observerade men lärarna var medvetna om vad vi gjorde. Observationerna utfördes under en 
period på fem veckor för att kunna följa gruppernas utveckling. Eftersom vi ville studera 
olika grupper var vi begränsade till att observera vid vissa tillfällen när eleverna arbetade i 
grupp. Vi begränsade varje observationstillfälle till 40 minuter och under dessa 40 minuter 
skrev vi ner på schemat exakt vad som pågick i gruppen varannan minut (se bilaga 2). Efter 
observationen skrev vi ner en kort sammanfattning om hur vi uppfattat arbetet.  

Genomförande av intervjuer 
För att dokumentera lärarnas uppfattningar och erfarenheter beträffande grupparbeten som 
arbetsmetod valde vi att göra fyra djupintervjuer. Dessa intervjuer ägde rum på respektive 
skolan under en vecka mars. Vi hade på förhand bestämda frågor (se bilaga 3) som skulle 
ställas till lärarna men det fanns inga färdiga följdfrågor utan dessa ställdes under intervjuns 
gång och varierade därför mellan lärarna. Alla intervjuer bandades med diktafon för att vi 
inte skulle behöva anteckna och istället kunna fokusera på intervjupersonen och dennes svar. 
Fördelen med detta var att det fanns ett fullständigt material att gå tillbaka till istället för 
anteckningar som snabbt blir obegripliga och bortglömda. Även tonfall och ordval kunde 
uppmärksammas, vilket inte är möjligt vid anteckningar.   

Bearbetning av data 
När all data var insamlad började vi med att bearbeta våra enkäter. Eftersom alla frågor utom 
en var av öppen karaktär kunde vi inte strukturera upp resultatet med hjälp av statistik. 
Istället valde vi att sammanfatta elevernas svar under varje fråga och på så sätt få en 
överblick av deras svar. Syftet med enkäterna var att ta reda på elevernas egna upplevelser 
och erfarenheter av att arbeta i grupp.  
 
Observationerna var sammanfattades i en flytande text direkt efter observationstillfället i 
enlighet med Patel & Davidson (1998). De påpekar vikten av att analysera det kvalitativa 
materialet medan det fortfarande är i färskt minne. Syftet med observationerna var att se 
vilket lärande skedde när eleverna arbetade tillsammans. Observationerna från grundskolan 
ställdes emot observationerna från gymnasieskolan för att se huruvida det fanns skillnader 
och likheter på elevernas sätt att arbeta i grupp.  
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Syftet med intervjuerna var att få reda på vad lärarna hade för upplevelser och erfarenheter 
av att använda sig av grupparbeten som inlärningsmetod. Intervjuerna skrev vi ut på papper 
och gjorde sammanfattningar i textform, därefter kategoriserade vi intervjuerna och tolkade 
enligt Hartman (1998) samband och mönster som vi uppfattat. 
 

Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de resultat som framställts från enkäter, observationer 
och intervjuer.  

Enkäter – elevernas upplevelser och erfarenheter av att arbeta i grupp 
Enkäten bestod av nio frågor. Frågorna var öppna i syfte att få reda på vad eleverna har för 
upplevelser och erfarenheter av att arbeta i grupp. Med öppna frågor ges stort utrymme för 
utförliga svar. Totalt delade vi ut 60 enkäter till elever i åldrarna 10 till 19. Nedan följer en 
sammanställning av elevernas svar på enkätundersökningen.  
 
Fråga 1; Vad upplever du vara positivt med gupparbeten? 
Majoriteten av eleverna svarade att om det är en seriös grupp så leder detta till bra och 
givande diskussioner. I och med att de besitter olika kunskaper och åsikter som delges under 
arbetes gång så erhåller de nya kunskaper. De ansåg att det var bra att det finns andra som de 
kan bolla tankar och idéer med. Eleverna menade även att det är positivt när de hjälper och 
stöttar varandra och på så sätt lär känna varandra bättre. Även orsaker som att arbetet blir 
roligare då de får arbeta med andra och med andra personer som de inte förut arbetat med 
lyftes fram. De ansåg också att det är viktigt att träna sin sociala kompetens och få kunskaper 
om ledarskap. Tidsmässigt ansåg eleverna att detta arbetssätt var det bästa eftersom det går 
fort. Det fanns även några avvikande svar på denna fråga t.ex.;  
 

”Man kan lata sig och låta någon annan jobba” 
”Jag som individ får order och utför dom. Man slipper helt enkelt tänka”. 

”Allvarligt tala… så INGET” 
 

Fråga  2; Vad upplever du vara negativt med grupparbeten?  
Många elever ansåg att om inte alla är motiverade och tar sit ansvar så blir resultatet sämre. 
De menade på att det är jobbigt att behöva ta ansvar för andra gruppmedlemmar som inte 
arbetar eller har samma ambitioner. Det kan även lätt uppkomma missförstånd som kan leda 
till problem i gruppen och dess resultat. Elevernas ansåg även att det lätt kan uppstå slams 
och bråk mellan medlemmarna. En elev tog upp mobbningsproblematiken som kan uppstå i 
en grupp om de andra eleverna stänger ute enskilda individer. 
 

”Att ibland så jobbar bara en del och resten ‘slappar’ och tror att snålskjuts blir deras 
räddning” 

”Vissa i gruppen bara sitter och inte gör något” 
”Svårt att organisera vilket upptar onödig tid, det går ju fortare att göra allt själv” 

 
Fråga 3; Hur ofta arbetar du i grupp? 
Denna fråga gav varierande svar. En del ansåg att de arbetade i grupp ganska ofta medan 
elever i samma klass sade att de inte arbetade i grupp ofta. Detta kan kanske bero på vad 
eleverna uppfattar som grupparbete. 
 
Fråga 4; Lär du dig mer om du jobbar i grupp än om du arbetar självständigt?  
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Svaren varierade i denna fråga. Ungefär hälften av eleverna tycker att de lär sig mycket 
genom ett grupparbete medan den andra hälften anser att det individuella arbetet är mer 
givande. Faktorer som vem de arbetade med, hur stökigt och oorganiserade gruppen var och 
ämnet hade betydelse för hur eleverna svarade på frågan.  
 
Fråga 5; Arbetar alla lika mycket vid ett grupparbete?  
Majoriteten av eleverna säger nej. De menar att oftast är det de seriösa och duktiga eleverna 
som får ta ett större ansvar så att arbetet blir gjort och för att resultatet ska blir bra.  

 
”Nope. Det finns alltid nån som inte gör något i princip, om det är fler än tre”. 

 
Någon påpekar att det är viktigt att ta sitt ansvar så att inte övriga gruppmedlemmar får lida.  

 
”Det är ju från person till person, men man känner ju sig mer ‘tvingad’ att få det färdigt i 

tid, så att de andra i gruppen inte ska lida.” 
 
Fråga 6; Varför tror du att ni i skolan arbetar i grupp? 
Många elever ansåg att orsaken var att de skulle lära sig samarbeta, lära känna varandra och 
kunna ta ett gemensamt ansvar. De menade att utbyta kunskaper och diskussioner var andra 
anledningar. Eleverna kunde även se detta i ett framtida perspektiv då de ansåg att de måste 
kunna samarbeta på sin framtida arbetsplats.  

 
”Ta lärdom av varandra och för att lära sig att lyssna och respektera andra” 

”För att lära oss samarbeta och inte vara rädd för att säga sina åsikter” 
”Man blir klokare med alla kloka huvuden” 

 
Fråga 7; Är det effektivare att arbeta i grupp än att arbeta själv? 
Många elever tyckte att de hann mer när de jobbar självständigt. De flesta svaren började 
med; om…, det beror på…, ifall… Dessa svar var svåra att tolka eftersom det fanns olika 
förutsättningar som var avgörande för hur eleverna uppfattade om de var effektivare när de 
arbeta själv eller tillsammans med andra. Förutsättningarna var allt från vilken grupp de 
hamnade i till vilket ämne som skulle behandlas. 
 

”Ja, dvs. om man har hamnat i en ‘samarbetsvillig’ grupp” 
”Vanligtvis får man mindre att göra så det kan gå snabbare men om det rör lärandet så nej” 
”Det beror på gruppen och ämnet, och från person till person. Alla måste vilja vara med” 

 
Fråga 8; Vilken undervisningsform tycker du bäst om? 
Majoriteten av eleverna föredrar katederundervisning samt katederundervisning kombinerat 
med egen fördjupningsuppgift.  
 
Fråga 9; Anser du att det går åt mer tid till att ”lära känna” gruppen/hur den fungerar än 
till kunskapsinlärning?  
Majoriteten av eleverna säger nej. En del känner varandra sedan tidigare och andra menar att 
de lär känna varandra under arbetets gång. Några sade att det ändå går åt tid till strukturering, 
organisering och motivering av andra elever, tid som annars hade kunnat användas till 
kunskapsinlärning.  
 
Sammanfattning 
Det allra flesta eleverna hade inget emot att jobba i grupp men föredrog ändå klassisk 
katederundervisning kombinerat med en egen fördjupningsuppgift. Hälften av eleverna ansåg 
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att de lärde sig mer om läraren höll i lektionerna medan den andra hälften tyckte att 
grupparbeten kunde vara lika lärande, men de påpekade att det givetvis berodde på vilken 
grupp de hamnade i. Eleverna var överens om att alla inte arbetar lika mycket i ett 
grupparbete och detta belystes som något negativt hos de allra flesta. Däremot upplevde 
eleverna arbetet i grupp som positivt om gruppen fungerade bra. Stödet från klasskamraterna, 
kunskapsutbytet och de givande diskussionerna var några av anledningar till ett lärande 
grupparbete. Syftet med grupparbeten var också förankrat hos de flesta eleverna, de förstod 
vikten av att kunna samarbeta med andra människor i skolan men även på sin framtida 
arbetsplats.  

Observationer – vad är det för lärande som sker 
Vi observerade åtta olika grupper i grund- och gymnasieskolan. Grupperna bestod av fem till 
sju elever och syftet med observationerna var att se hur eleverna fördelade sin produktiva tid 
under lektionen. Vi har valt att presentera observationerna var för sig. Grupperna är i sig helt 
unika och det går inte att göra någon generell sammanfattning utan att mista viktig 
information som är relevant för vår studie.    

Observationer från grundskolan 
Observation 1 
Gruppen bestod av sex elever men eftersom influensatider rådde var det två som saknades. 
Observationen startade första lektionen efter lunch, vi började observera första gruppen fem 
minuter efter lektionsstart och det dröjde hela åtta minuter innan arbetet kom igång. Totalt 
tog det 13 minuter innan gruppen kom igång med arbetet. Gruppen började försiktigt 
resonera kring olika roller till sin redovisning, men det dröjde inte mer än en minut innan 
delar av gruppen började slamsa med rekvisitan. Under de 40 minuter som gruppen 
observerades så arbetade de aktivt i mindre än 10 minuter. Gruppen saknade en tydlig ledare 
och vi förstod fort att arbetet var beroende av de två personer som vid detta tillfälle var 
frånvarande. Enda gången det arbetades ”flitigt” var de gånger läraren tittade in i rummet. 
Det fanns en i gruppen som vid några tillfällen försökte styra upp arbetet, men detta utan 
gensvar. Lektionen fortsatte efter att vi avslutat vår observation, vi valde att sitta kvar en 
stund för att se om arbetet kom igång. Men det verkade som om gruppen också avslutat 
dagens lektion då de resten av lektionen diskuterade om veckopeng och mobiltelefoner. 
 
Observation 2 
Samma arbete om Globen observerades, men nu en ny grupp. Den här gruppen bestod av sex 
elever och de startade omedelbart med att prata om arbetet. Det var lugnt och tyst till en 
början sedan började det prata i mun på varandra men det handlade hela tiden om sådant som 
var relevant för gruppens arbete. De arbetade aktivt under hela vår observation och även den 
stund av lektionen som var kvar. Det fanns två tydliga ledare som drev arbetet framåt. 
Gruppen hade börjat träna på en redovisning och det gjordes med inlevelse och rekvisita. 
Under vår observation hann de träna på sin redovisning flera gånger och den förändras och 
förbättras hela tiden. 
 
Observation 3 
Samma arbete observerades igen, ännu en ny grupp som bestod av fem elever. När 
observationen startade var läraren i rummet och försökte få sig en överblick av deras arbete. 
Läraren försökte starta upp arbetet men det gick väldigt långsamt. Eleverna visade inget eget 
initiativ eller engagemang till att börja arbeta. Tjejerna i gruppen försvann och några av dem 
som blev kvar började skriva ner några ord på ett papper. Det fortsatte vara lugnt och tyst i 
gruppen men det skedde ingen aktivitet. Efter 12 minuter kom tjejerna tillbaka, vi fick inte 
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någon uppfattning om vad de hade gjort medan de varit borta. Läraren kom in i rummet och 
eleverna började snabbt diskutera hur redovisningen skulle gå till. Efter att läraren gått så 
arbetade gruppen en stund, men arbetet avtog snabbt. Enskilt hade var och en fått ner några 
ord i sina skrivböcker men som grupp hade det inte hänt så mycket. De hade varit så när som 
tysta i 40 minuter, och vi såg en svårighet med att bedriva ett grupparbete utan 
kommunikation. Vi fick information om att gruppen haft en kris en vecka innan, där flera 
medlemmar varit väldigt otrevliga mot varandra. Detta kan ha varit en faktor till den låga 
aktiviteten, men missnöjet var också stort hos några av deltagarna över att de var tvungna att 
hamna i samma grupp.  
 
Observation 4 
Denna observation startade efter halva lektionen. Vi började observera en grupp på sex elever 
som hade börjat träna på sin redovisning inför globenprojektet. Gruppens redovisning tog 
inte mer än tre minuter, och det hade mycket svårt med att bestämma hur de skulle använda 
sig av sin rekvisita. Efter att vi observerat 10 minuter förstod vi att de vill sluta och gå hem. 
En lärare kom in och talade om för dem att det såg bättre ut om de kunde allt som de ska säga 
utantill istället för att stå och läsa från ett papper. Gruppen hade arbetat tillsammans en 
månad men vi kunde inte se att de hade kommit så långt. Det fanns en eldsjäl i gruppen, men 
denna elev hade tyvärr ingen påverkan på de övriga. Efter 30 minuter packade eleverna ihop 
sitt material och började driva omkring i korridoren och i klassrummet där de andra 
grupperna arbetade. Egentligen var det 20 minuter kvar av lektionen.  
 
Observation 5 
Ytterligare en grupp som arbetar med Globen observerades. Det var då en vecka kvar till 
redovisning inför hela skolan och gruppen började sitt genrep men blev avbrutna när läraren 
kom in med alla de andra grupperna i klassrummet. Läraren kände sig lite förtvivlad över 
detta projekt och hade tänkt att alla grupper skulle få göra en provredovisning inför klassen. 
Gruppen som observerades började om igen, de kunde allt utan manus men pratade lite för 
fort. När gruppen var klar fick de feedback av läraren och de övriga klasskamraterna. Efter 
att de tagit emot kritik, beröm och tips satte de sig vid sina bänkar, och vi avslutade 
observationen eftersom redovisningar från hela klassen började.  

Observationer från gymnasieskolan 
Observation 6 
Eleverna arbetade i grupp om ideologier och politiska partier. De skulle samla information 
som rörde det parti som de valt att arbeta med, sedan skulle detta redovisas i tvärgrupp så alla 
klasskamrater skulle få information om alla partier. Observationen varade i 40 minuter. 
Under dessa 40 minuter arbetade eleverna bra. Dock tog det lite tid åt till att komma igång 
med arbetet, men diskussionerna rörde endast det ämne som de skulle arbeta med. Mycket av 
tiden gick åt till att planera inför telefonsamtal. Efter detta gick resterande tid åt till 
informationshämtning. I denna grupp fungerade arbetsfördelningen bra. Dock var detta första 
lektionen som de började arbeta med detta projekt så mycket tid gick åt till att fundera ut vem 
som skulle göra vad. Alla i gruppen kände varandra eftersom de går i samma klass. Vet dock 
inte hur bra de kände varandra men det verkade fungera bra emellan dem och alla kom till 
tals och lyssnade på varandra.  
 
Observation 7 
Denna grupp hade lite svårigheter att komma igång med arbetet. Diskussioner om privata 
händelser och annat varierat med uppgiften skedde i början. Ibland var gruppen väldigt 
sammanlänkad, dvs. de försökte strukturera upp arbetet, vem ska ringa, vad ska sägas, vad 
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vill vi ha reda på osv. men detta blandades med personliga samtal om allt annat. Endast tre av 
fyra gruppmedlemmar var aktiva under dessa 40 minuter. Den fjärde gruppmedlemmen sade 
inte ett enda ord eller tillförde gruppen med någon idé eller kunskap som kunde ha varit till 
nytta för deras arbete. Denna person bara hakade på resterade gruppmedlemmar när de 
försökte få fram fakta.  
 
Observation 8 
Arbetet kom igång snabbt. Det var diskussioner om de olika frågeställningarna – vad de 
skulle ta reda på. Denna grupp var i princip klar med sitt arbete, hade endast en punkt kvar att 
sammanställa. I denna grupp var alla medlemmar aktiva och hjälptes åt med 
informationshämtning och att sammanställa all information de fått på datorn. Arbetet verkar 
fungerat väldigt bra. Gruppen var samlad under de 40 minuter som vi observerade dem. Det 
var inga diskussioner om personliga ”saker” utan bara om den uppgift de fått och hur de 
skulle lösa den. Det som kan ha påverkat detta resultat kan ha varit våran närvaro. Kanske 
kändes det olustigt att samtala om privata saker när eleverna visste att de blev observerade, 
men gruppen verkade ambitiös och vi vet inte om de brydde sig om att vi var där?  

Sammanfattning 
De fanns tydliga skillnader mellan grupperna på grundskolan och gymnasieskolan. Det var 
bara en grupp i grundskolan som startade sitt grupparbete direkt när lektionen började. För de 
övriga grupperna på grundskolan tog det upp till 13 minuter efter lektionens start till dess att 
eleverna satt sig i sina grupper. Dessutom så började inte grupperna prata om det berörda 
arbetet på en gång utan småpratade om privata saker och händelser en stund. På 
gymnasieskolan var eleverna betydligt bättre på att snabbt komma igång med sitt arbete. Här 
var det bara en grupp som hade lite svårt att starta upp sitt arbete, diskussioner om privata 
händelser och annat varierat med uppgiften skedde i början. Grupparbetena på grundskolan 
var i de flesta fall väldigt ostrukturerade och arbetet stagnerade ofta för eleverna. Det var 
tidvis slamsigt och grupperna var helt klart beroende av att det fanns någon tydlig ledare för 
att arbetet skulle fortskrida. Gymnasieeleverna var mer samarbetsvilliga och inte lika 
beroende av en tydlig ledare. I dessa grupper tog alla ett gemensamt ansvar för att arbetet 
skulle bli klart. Gymnasieeleverna var dessutom bättre på att strukturera upp arbetet. I alla 
grupper oavsett skola förekom det samtal om annat än det ämne som gruppen arbetade med 
vilket i sig är väldigt naturligt. Dock var det vissa grupper som snabbt fortsatte tillbaka till 
arbetet medan andra grupper speciellt på grundskolan helt kom av sig från det egentliga 
arbetet.  

Intervjuer - lärarnas upplevelser och erfarenheter  
Syftet med intervjuerna var att ta reda på lärarnas upplevelser och erfarenheter av att använda 
grupparbeten som inlärningsmetod. 

Grupparbetens positiva och negativa sidor 
Några av lärarna ansåg att grupparbeten är positivt eftersom eleverna måste lära sig att arbeta 
med olika människor vare sig de vill eller inte. De tyckte också att det är nödvändigt för 
eleverna att kunna dela upp ansvarsbiten mellan varandra, samtidigt som de tror att vissa 
elever alltid tar ett visst ansvar och andra inte hur mycket de än grupparbetar. En annan lärare 
tillägger att det positiva med grupparbeten är att eleverna ibland arbetar över klassgränserna. 
Hon tycker att det är härligt att se att de äldre eleverna lär sig av det yngre och inte bara tvärt 
om, hon menar att de lär känna varandra bättre på det sättet och de yngre behöver inte vara 
rädda för de äldre eleverna. En av lärarna påpekade att grupparbete är ett bra inlärningssätt då 
elever kommer ihåg vad andra elever sagt och på så sätt kan knyta ihop informationen till 
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olika personer. Lärarna är överens om att många elever tycker att det är roligt att arbeta i 
grupp vilket de ser som något positivt. En annan anledning till att de anser att grupparbete är 
bra, är att eleverna blir tryggare som grupp. För elever som har det lite jobbigt privat men är 
ambitiösa i klassrummet kan grupparbete vara bra då kompisarna kan fungera som draghjälp 
och stöd.  
 
Det lärarna anser vara negativt med grupparbeten är att vissa elever får dra ett större lass än 
andra, de säger att detta är jättejobbigt för elever med hög arbetsmoral eftersom de hela tiden 
måste säga till sina arbetskamrater. En av lärarna känner sig även stressad när tiden bara 
rinner iväg. Hon är väl medveten att grupparbeten är en process, men när veckorna rullar 
iväg utan att eleverna egentligen presterat något undrar hon hur mycket mer de kunnat lära 
sig med något annat arbetssätt. Trots detta tycker hon att grupparbeten kan vara bra och 
arbetssätten måste varieras för att passa alla. Lärarna på grundskolan upplever att 
grupparbeten kan vara negativa när flera elever som bara vill sitta av tiden hamnar i samma 
grupp samt allt bråk och slams som uppstår runt omkring gruppen. På gymnasiet upplever 
inte lärarna att bråk och slams är något stort problem, däremot anser en av lärarna att 
grupparbeten ofta inte fungerar på grund av sociala orsaker som gör att elever inte kan arbeta 
tillsammans. Hon påpekar dessutom att det inte är ett grupparbete ifall eleverna delar upp 
arbetet och sedan byter papper med varandra. Det fanns en lärare som inte kunde se något 
negativ med detta arbetssätt, men hon inser att det kan ta tid. Hon är medveten att när elever 
arbetar i grupp går det tid till att lära känna varandra, grupprocesser tar tid. Därför anser hon 
att det är viktigt att samtala med eleverna om att alla arbeten ska vara seriösa oavsett moment 
eller arbetssätt. 

Effektivitet och produktivitet  
En av lärarna på grundskolan tycker att det är mycket viktigt att arbetssättet grundläggs på ett 
korrekt sätt redan när eleverna är unga. Hon säger att grupparbetena i år fem och sex kan 
kännas meningslösa och ineffektiva men att hon senare får bekräftelse från högstadiet att 
eleverna samarbetar och producerar ett bra resultat, då känns det bra att hon har kämpat 
vidare med grupparbeten. Hon är övertygad om att elever inte producerar lika mycket i ett 
grupparbete, men det beror inte alltid på att de är svaga. Många gånger är det mycket duktiga 
elever som ser sin chans att glida undan när det är dags för ett grupparbete. Två andra lärare 
som inte heller tycker att alla elever arbetar lika effektivt tror att en anledning till detta kan 
vara den gruppkonstellation som eleverna hamnar i. De kan se att alla elever inte går ihop 
och då är det onödigt att föra ihop dem för det kan skapa problem. Vet lärarna däremot att 
några elever fungerar bra tillsammans så har de ofta försökt att hålla ihop dem och ibland har 
de gjort så att eleverna fått välja själva och det har fungerat bra. En av gymnasielärarna har 
haft klasser med många ambitiösa elever och några få mindre ambitiösa. De mindre 
ambitiösa eleverna har oftast sökt sig till varandra och då har hon låtit dem vara en grupp för 
de andra eleverna tidigare blivit så frustrerade när de varit tvungna dra ”dököttet”. 
 
Två av lärarna ansåg inte att grupprocessen ”stjäl” tid från kunskapsinlärandet eftersom de 
menade att det är en kunskap i sig. De andra lärarna sade att grupprocessen ”stjäl” tid från 
kunskapsinlärningen eftersom det tar tid att reda ut bråk och missuppfattningar. 

Lärande 
Vissa klarar av att arbeta i grupp och vissa inte. En av grundskolelärarna uppfattar att 
majoriteten av eleverna lär sig mer när de jobbar självständigt. För elever upp till år sex är 
det den individuella insatsen som är avgörande för kunskapsinlärningen eftersom de ännu är 
lite för att små för att klara av att utbyta kunskap med varandra. Två av lärarna tror inte 
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kunskaperna blir bättre eller sämre i ett grupparbete, det beror istället på elevens personlighet 
och egenskaper och om denne gillar att jobba tillsammans med andra. En av lärarna tror dock 
att elever som är inriktade på att lära sig saker själv har svårt att få något utbyte med andra i 
ett grupparbete. Kunskapen de får från grupparbeten kommer ofta fram i redovisningen, men 
en av lärarna säger att hon inte vet vad det skulle bli för resultat om de gjorde ett test bland 
eleverna om vad de lärt sig några veckor efter ett avslutat grupparbete. En av lärarna anser 
inte att gruppövningar är en universal medicin för allting och därför är det viktigt att läraren 
ska kunna se varje elevs individuella behov. Vidare menar hon att inlärning av stoff är en sak 
och kunskapsinhämtning en annan sak. När eleverna lärt sig ett visst stoff leder detta till 
diskussion som i sin tur leder till inlärning via samtal. Människan är en social individ och 
fungerar bra i grupp och lär sig inte ensam. I andra ser vi oss själva och våra förmågor och vi 
prövar insikter och kunskaper hos andra. 
 
Alla lärare var överens om att det ena arbetssättet inte kan vara allena rådande utan att man 
som lärare måste välja det arbetssätt som passar just för den gruppen. Alla elever är olika och 
lär sig på olika sätt så därför är det av vikt att variera undervisningen.  

Sammanfattning 
Lärarna vi intervjuat har alla en lång erfarenhet av undervisning i skolan. Svaren skiljer sig 
en aning från lärare till lärare men man kan tydligt se att det ändå finns en röd tråd dem 
emellan. Lärarna är ganska eniga om de positiva effekterna som ett grupparbete kan vara 
källan till, ansvar och samarbete löper som en röd tråd genom alla fyra intervjuer. Likaså är 
det också relativt överens om att bråk, tidsbrist och elever som inte tar sitt ansvar kan vara 
grupparbetens negativa konsekvenser. Majoriteten av lärarna anser att det finns olika faktorer 
som påverkar gruppens effektivitet och produktivitet, de nämner bland annat 
gruppkonstellationen och elevernas ambitioner som orsaker. Det råder inte någon enighet om 
eleverna lär sig mest genom grupparbete eller enskilt arbete, två av lärarna tror att eleverna 
lär sig mer genom enskilt arbete medan en av lärarna tror att de lär sig mer om de får arbeta i 
grupp. De finns inget mönster som visade att grundskolelärarna hade en annan åsikt kring 
detta ämne än vad gymnasielärarna hade och därför har vi inte heller gjort någon jämförande 
studie dem emellan. 
 
Diskussion 

En undersökning kan mer eller mindre bidra till en bild av verkligheten. Observationer, 
frågeformulär och intervjuer ska i bästa fall leda till ett helhetsintryck. Dock är det många faktorer 
som har en avgörande roll i hur resultatet blir (Svenning, 2003). 

Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att man undersöker det man från början avser att undersöka (Patel & 
Davidson, 2003) men även mätinstrumentens giltighet och det upplägg man haft för 
undersökningen (Svensson & Starrin, 1996). Det är ett begrepp som förknippas med kvantitativa 
metoder. Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att få reda på vad den intervjuade menar men 
även hur denne uppfattar företeelser eller ord (Trost, 2005). För att få svar på vår undersökning 
använde vi oss av intervjufrågor som var väl kopplade till vårt syfte. Vi ville komma åt lärarnas 
egna tankar och erfarenheter och valde därför att använda oss av intervjufrågor med öppna 
följdfrågor, för att minska att intervjuerna skulle bli för styrda och därmed gå miste om värdefull 
information. Följdfrågorna gjorde intervjuerna mer till samtal, dessa samtal gjorde att intervjuerna 
blev mer djupgående och personliga. I och med att vi använt oss av en diktafon har vi inte gått 
miste om värdefull information och risken för feltolkningar minskades. Eftersom vår undersökning 
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är baserad på flera inhämtningsmetoder; enkäter, observationer och intervjuer vars resultat har 
sammanfallit väl, anser vi att vår undersökning är trovärdig. 
 
Med reliabilitet avses att resultaten ska vara pålitliga (Svenning, 2003). Hög reliabilitet betyder att 
man vid upprepade undersökningar av beständiga föremål ska får samma resultat. För att få en så 
sanningsenlig bild som möjligt valde vi ut de lärare som vi fått kontakt och förtroende för via vår 
verksamhetsförlagda utbildning och samtliga lärare fick samma intervjufrågor. Frågorna gavs inte 
ut på förhand, detta för att fånga lärarnas befintliga tankar och inte få ett i förväg konstruerat svar. 
Under observationerna fördes noggranna anteckningar som vi kunde gå tillbaka till under vår 
analys, detta har lett till en god reliabilitet. Vi hade ett stort underlag av undersökningspersoner till 
vår enkät, frågorna var dessutom kopplade till en frågeställning vilket gör att reliabiliteten är stor. 
Dock var fråga nummer nio i enkäten svår för en del elever att förstå, våran ovana att intervjua och 
observera kan också ha påverkat resultaten. Samma resultat av denna studie kan inte uppnås igen 
eftersom kvalitativa intervjuer är beroende av bl.a. person, situation och tidpunkt. 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka var fokusen hamnar i ett grupparbete, om det var i 
den sociala processen eller i den kunskapsmässiga lärandeprocessen? 

Enkäter 
Olika teorier menar att individer lär genom att socialiseras med andra individer. Vygotskij 
anser att kunskap inte skapas endast mellan lärare och elev utan i sociala situationer (Dysthe, 
1995). Detta stämmer väl överens med elevernas åsikter. Enkätundersökningen visar att 
eleverna anser att grupparbeten kan vara effektivt om gruppen är seriös i den mening att alla 
arbetar mot samma mål. Studien visar även att elever ser vikten av andras åsikter och idéer 
som kan leda till större kunskaper. Dock har även eleverna uppmärksammat vissa problem 
vad gäller grupparbeten. Vissa av dem är väl medvetna om att detta arbetssätt lätt kan ge dem 
ett bra resultat som de egentligen inte förtjänar. De ser tillfället att kunna ”åka snålskjuts” på 
sina kamrater utan att behöva prestera och ta något ansvar för arbetet. De ambitiösa eleverna 
upplever detta som det största problemet med denna arbetsmetod. De känner frustration och 
uppgivenhet när alla medlemmar inte deltar aktivt. Elever behöver social träning, de ska 
kunna samarbeta, respektera andra och lyssna på varandras åsikter. Eleverna inser vikten av 
social träning och anser att grupparbeten är ett viktigt inslag i skolan. Flertalet av eleverna är 
väl medvetna om varför lärarna använder sig av denna arbetsmetod. De förstår att de måste 
kunna samarbeta med olika människor för att fungera ute i arbetslivet. 
 
Fråga nummer nio; Anser du att det går åt mer tid till att ”lära känna” gruppen/hur den 
fungerar än till kunskapsinlärning? var inte tydlig nog. I de yngre åldrarna tolkades denna 
fråga som om de enbart rörde de grupparbete och de grupper det arbetade med just nu. Därför 
fick vi som svar att de redan kände varandra, de förstod inte att de i framtiden kommer att 
byta grupper vid ett flertal tillfällen. De äldre eleverna svarade på liknande sätt som de yngre, 
de ansåg att de redan kände varandra när de gick i samma klass. Det som inte framgick var 
att eleverna inte är medvetna om varandras svagheter och styrkor. Man kan inte utläsa hur en 
person arbetar i grupp bara för att man vet vad personen har för intressen. Eleverna 
missuppfattade och lade för stor tyngd på ordet ”lära känna”. Med detta begrepp menade vi 
hur lång tid det tar att organisera sig i gruppen, hitta sina roller, komma överens om 
arbetsfördelning, precisera gruppens mål och hur de ska nå dessa. Vi märker tydligt att 
eleverna föredrar olika arbetssätt, det är inte alla som föredrar att arbeta i grupp. Ungefär 
hälften av de undersökta eleverna anser att de lär sig mer vid individuellt arbete och att det 
tidsmässigt är mer lönsamt att jobba själv. Majoriteten av eleverna föredrar vanlig klassisk 
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katederundervisning, gärna kombinerat med en fördjupningsuppgift. Att eleverna har olika 
åsikter om arbetssätten kan bero på att alla lär på olika sätt.  

Observationer 
Observationerna visar tydliga skillnader mellan äldre och yngre elever. De yngre eleverna 
saknar ofta struktur och ordning i sitt arbete. Det dröjde väldigt lång tid för vissa grupper att 
komma igång med arbetet, även när de satt sig tillsammans var produktiviteten låg om inte 
läraren kom in i rummet. Det fanns grupper som inte arbetade mer än 10 minuter av de 40 
minuter som observerades. I en grupp syntes tydliga spänningar pga. av en gammal konflikt. 
Konflikten var löst men känslorna från gruppmedlemmarna var tydliga, de ville helst av allt 
inte arbeta tillsammans. Detta resulterade i att de jobbade på var sitt håll med olika delar av 
grupparbetet, ett grupparbete som kom att bli väldigt osammanhängande. Det är tydligt att 
yngre elever visar sina känslor på ett mer öppet sätt än äldre elever (Nilsson, 1993). Trots att 
det ibland finns eldsjälar i en grupp som vill driva arbetet framåt kan det vara svårt om 
individen inte har någon status eller makt. Även om en elev har goda kunskaper och 
ambitioner men saknar status i klassen kommer denne elev att ha svåra problem att få sin röst 
hörd och sin vilja igenom. Ofta är det populära elever som tar ledarrollen, dessa får respekt 
pga. sin status och popularitet (Nilsson, 1993). Det arbete som fungerade bra i de lägre 
åldrarna karaktäriserades av två tydliga ledare med hög status bland de övriga 
gruppmedlemmarna. Dessa två elever drev arbetet framåt tillsammans med de andra eleverna 
och det fick ett mycket lyckat resultat.  
 
Vi märkte tydligt att det gick lättare för äldre elever än för yngre elever att arbeta 
tillsammans, detta kan bero på att de har större erfarenhet av att arbeta i grupp. Av de tre 
observationer vi genomförde på gymnasiet var endast en grupp där enstaka elever inte 
presterade något till gruppen under de 40 minuter vi observerade. Denna elev kan ha haft 
olika orsaker till sin passivitet; eleven kan medvetet ”åkt snålskjuts” på de andra 
gruppmedlemmarna eller så kanske personen upplevde sig sämre begåvad än de andra och på 
så sätt blivit passiv.  Enligt Vygotskij sker lärandet och utveckling i sampel med andra 
människor, detta ses som en nödvändighet för att kunskaper och insikter ska erhållas 
(Lindqvist, 1999). Alla individer besitter olika kunskaper och färdigheter och dessa delges till 
varandra när människor arbetar tillsammans (Dysthe, 2003). I de flesta fall blev slutresultatet 
bra, vissa skillnader kunde utläsas från de grupper som vi sett arbetat tillsammans för att lösa 
uppgiften, medan grupper som delat upp arbetet mellan varandra och sedan sammanställt 
dem visade en ojämn kvalitet på arbetet.  

Intervjuer 
Intervjuerna med lärarna var väldigt intressanta och givande för vår studie. Första läraren 
som vi intervjuar har efter sina 18 år i yrket börjat tvivla på grupparbete som arbetssätt. Det 
är inte arbetssättet i sig som hon ifrågasätter utan elevernas förmåga att arbeta tillsammans. 
Hon tycker att elever generellt blivit sämre på att samarbeta genom åren. Trots detta ger hon 
inte upp, medvetenheten om grupparbetens positiva effekt driver henne framåt även om hon 
inte alltid kan se resultatet av sitt arbete. Det är för henne viktigt att eleverna klarar av att 
samarbeta med vem som helst. Hon anser att lärarna ger eleverna ett ansvar som de inte är 
mogna för. Barn i de lägre åldrarna har inge djupare insikt om vad ett grupparbete är, mer än 
att det ofta är en uppgift som ska redovisas för lärare eller klasskamrater. Ända upp till 
årskurs sex anser hon att det är den individuella insatsen som är källan till lärandet. 
Gruppuppgiften blir ofta komplementär, dvs. att eleverna genomför olika delar av uppgiften 
på var sitt håll och summan av allas insatser blir sedan produkten. Under intervjuns gång 
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skrattar hon flera gånger, hon har en stor portion humor och räds inte för att kritisera dagens 
skolutveckling.  
 
Den andra klassläraren hade en mer positiv syn på grupparbete som arbetssätt. Hon ser att 
äldre elever lär yngre elever och på så sätt överförs kunskaper och ett lärande sker. Denna 
lärare var ganska neutral i sina åsikter kring grupparbete som arbetsmetod och hon ville inte 
framställa metoden som varken bra eller dålig, utan som något nödvändigt för att variera 
undervisningen. Det hon nämnde flera gånger under intervjuns gång var att gruppen är 
beroende av sina medlemmar, de är de som utgör förutsättningen för om ett arbete fungerar 
eller inte. Denna lärare anser att grupprocesser tar tid från lärandet medan den första läraren 
vi intervjuade anser att grupprocesser inte tar tid från lärandet eftersom det är en kunskap i 
sig.  
 
De båda lärarna på gymnasieskolan hade stor erfarenhet av utbildningsväsendet men hade 
olika uppfattningar vad gällde grupparbete som arbetsmetod. Ena läraren ansåg att 
grupparbete är mer vanligt i skolan idag än förut då läraren använde sig av mer bestämda 
material som frågor efter mall och band. Den andra läraren ansåg att grupparbete inte är 
något nytt fenomen eller någon metod som just nu är mycket populärt att använda, utan ser 
detta arbetssätt som återkommande inslag i skolan. Denna lärare är oerhört positiv till 
grupparbete, då hon inte ser något negativt alls med denna metod. Dock är hon medveten om 
att det finns en viss tid när eleverna lär känna varandra, men detta ser hon inte som något 
problem. Hon har ett socialkonstruktivistiskt synsätt på lärandet och anser att människan är 
en social varelse och lär tillsammans med andra. Den andra läraren har inte en lika positiv 
inställning till grupparbete utan ser även negativa aspekter, som t.ex. att vissa ambitiösa 
elever får göra större delen av arbetet och andra mindre ambitiösa elever kan bara ”glida 
med”. De två lärarna är överens om att det är av vikt att variera arbetssätt eftersom ingen elev 
är den andre lik och alla lär på olika sätt. De menar att det inte finns någon universalmetod 
som fungerar för alla utan man som lärare måste prova sig fram. Båda inser vikten av att 
eleverna ska få träna sig att samarbeta med alla och att denna metod är bra för eleverna så att 
de får möjlighet att lära känna varandra. Det som skiljer dessa två lärare åt är synen på 
bedömning av elever. Ena läraren ser inte något problem att bedöma eleverna efter vad de har 
presterat i gruppen då elevernas prestationer synliggörs när de arbetar. Den andra läraren ser 
problematiken i att bedöma elever efter de arbetar i grupp tillsammans. Hon menar att har 
hon haft eleverna en längre tid ser hon efter ett tag ett mönster som gör det lättare för henne 
att bedöma.   

Sammanfattning av resultat 
Efter vår empiriska studie har vi kommit fram till att grupparbete kan vara en bra metod för 
elevers lärande. Läraren måste dock ha klara mål om vad de vill att eleverna ska ha uppnått 
efter avslutat arbete. Vi har uppfattat att yngre elever inte är mogna att ta det ansvar som 
grupparbete kräver som äldre elever gör. Vi har tydligt uppfattat att yngre elever tenderar att 
slamsa, bråka och inte vara fokuserad på den uppgift som de ska utföra. De yngre eleverna 
kräver mer stöd, uppmuntran och hjälp från läraren. De äldre eleverna har nått en viss 
mognad och tar ansvaret för sina och gruppens uppgifter. Detta kan bero på att de har 
tydligare mål att sträva mot, många elever som går på gymnasiet är måna om sina betyg för 
att komma in på högskolan eller universitet. De yngre eleverna har ofta inte en lika klar 
framtidsvision.  
 
Tar grupprocesserna tid från lärandet? 
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Syftet med vår studie var att undersöka var fokusen hamnar i ett grupparbete, om det är i 
grupprocessen eller i själva inlärningsprocessen? Vi anser att det finns två olika sätt att se på 
saken. Anser man att grupprocesser är ett lärande i sig så tar inte grupprocesser tid från 
lärandet. Grupprocessen gör eleverna uppmärksamma på hur de fungerar i en social situation. 
De får kunskaper om vilken eller vilka roller de erhålls i olika grupper samt lära sig att lyssna 
och respektera andras åsikter. Anser man däremot att lärandet är ”kursplanernas mål” så tar 
grupprocesser tid från lärandet. Det går tid till att komma igång med arbetet, strukturerar upp 
det, hitta sina roller och leda arbetet framåt.  Det är inte tidsmässigt lönsamt att arbeta i grupp 
men det kan ändå vara lika lärorik beroende på vilken syn man har.   

Egna reflektioner 
Resultatet av denna undersökning överraskade oss på ett positivt sätt. Vi har i och med denna 
studie fått ett annat synsätt på grupparbete som arbetsmetod. Innan studien startade var vi av 
den åsikt att grupparbeten inte var en gynnsam arbetsmetod för eleverna eftersom den mesta 
tiden gick åt till annat än kunskapsinlärning. En annan åsikt vi hade var att grupparbeten 
gynnar elever som inte orkar eller har lust att anstränga sig och det blir de ambitiösa eleverna 
i gruppen som får ro arbetet i land. Nu när arbetet är avslutat har vi en mer positiv inställning 
till arbetsmetoden, vi har tagit del av andra människor erfarenheter och upplevelser och även 
själva studerat denna metod. Vi har förstått att grupprocesser är en kunskap och lärande i sig 
som är avgörande för att människor ska klara av att samarbeta och ta ansvar i skolan men 
också utanför denna verksamhet. Trots att vi har fått en annan inställning till grupparbeten 
kvarstår dock vissa fakta, det kommer alltid att finnas vissa elever som ”glider med” och 
grupparbeten är för det mesta inte tidsmässigt lönande. Våra observationer styrker detta och 
visar att grupprocessen tar tid eftersom eleverna måste lära känna och respektera varandra. Ju 
fler man är i grupp desto fler relationer måste man ta hänsyn till. Även Husén bekräftar i sin 
teori om undervisningsmönstrens sex faser att grupparbeten tar tid. Med denna arbetsmetod 
genomgår eleverna fler faser än vid klassundervisning, arbetet ska inte bara genomföras efter 
instruktioner från läraren utan måste även planeras, struktureras, genomföras, redovisas och 
utvärderas. Vi har från vår empiriska studie förstått att läraren har ett lika viktigt ansvar när 
elever jobbar i grupp som när de undervisar i helklass. Som lärare kan man inte starta upp ett 
arbete och tro att det ska flyta på av sig själv, många elever, särskilt de yngre behöver stöd 
och hjälp för att klara av arbetet. Vårt argument styrks av Sydney Farivar (1995) som skriver 
i en artikel att lärarens roll är av vikt för att en grupp ska vara produktiv. Utan tydliga 
instruktioner och stöd sjunker gruppens motivation och arbetsförmåga till lägsta nivå. Vi har 
sett att yngre elever i regel har svårare att ta ansvar för sitt eget och gruppens arbete och 
många gånger tenderar elevernas fokus att hamna utanför arbetet. Vi noterade att de yngre 
eleverna inte överhuvudtaget var källkritiska, detta kan bero på att det inte fått kunskap i hur 
man granskar sina källor. De äldre eleverna var betydligt mer källkritiska vilket förbättrar 
kvalitén på arbetet. Dock är kvalitén vanligtvis inte lika hög som när läraren bedriver 
klassundervisning. 
 
Det sociokulturella synsättet utesluter inte ett individuellt lärande men förespråkar ett socialt 
lärande tillsammans med andra individer. Vi anser inte att detta synsätt är felaktigt, 
människor behöver varandra för att utvecklas. Däremot funderade vi i studiens början på hur 
mycket grupparbeten som ska ske i skolan. Vi var av den åsikt att grupprocesserna tog för 
mycket tid från kunskapsinlärningen. Efter vår studie har vi reflekterat och kommit fram till 
att man generellt inte kan säga huruvida grupparbete är en bra eller dålig arbetsmetod. Det 
finns olika faktorer som man måste ta hänsyn till som; när, hur och under vilka 
förutsättningar som en grupp fungerar bra eller dåligt. Vi anser att faktorer som elevers 
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sociala bakgrund och personlighet, gruppsammansättning, uppgiftens utformning och 
ledarskap har stor betydelse för grupproduktiviteten.  
 
De kunskaper som denna studie bringat oss kommer vi att ta med i vår blivande yrkesroll. Vi 
tycker efter denna studie att grupparbeten är en bra arbetsmetod men den kräver god 
planering och struktur från både lärare och elever. Vi kommer under våra yrkesverksamma år 
att använda oss av grupparbeten men under kontrollerade former. Det bästa arbetssättet är 
enligt oss själva och de lärare vi intervjuat en blandning av många olika metoder, detta för att 
alla elever lär sig på olika sätt. Majoriteten av eleverna som medverkat i denna undersökning 
vill dock undervisas på ett traditionellt sätt; katederundervisning kombinerat med en 
fördjupningsuppgift. Detta skall inte underskattas! 

Vidare forskning 
Vi har varit tvungna att begränsa vår studie till att undersöka var fokusen hamnar i ett 
grupparbete, om det är i grupprocessen eller i inlärningsprocessen eftersom ämnet är stort. 
För att få en djupare och bredare kunskap i ämnet kan vidare forskning vara att belysa 
området ur ett genusperspektiv. Arbetar män eller kvinnor mer effektivt i grupp, eller enskilt? 
Vad kan detta bero på? Man kan även undersöka om det föreligger någon skillnad mellan 
olika åldrar. Vilket lärande sker när individerna är yngre respektive äldre? Vad kan detta bero 
på?  
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Bilaga 1 
Elevenkät 

Pojke     Flicka 

1. Vad upplever Du vara positivt med grupparbeten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Vad upplever Du vara negativt med grupparbeten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Hur ofta arbetar Du i grupp? 

________________________________________________________________________ 

4. Lär Du dig mer om du jobbar i grupp än om Du arbetar självständigt? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Arbetar alla lika mycket vid ett grupparbete? 

________________________________________________________________________ 

6. Varför tror Du att ni i skolan arbetar i grupp? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Är det effektivare att arbeta i grupp än att arbeta själv? 

________________________________________________________________________ 

8. Vilken undervisningsform tycker Du bäst om? 

Katederundervisning 

Katederundervisning kombinerat med egen fördjupningsuppgift? 

Projektarbete i grupp 

Enskilt projektarbete 

Eget alternativ: _________________________________________________ 

9. Anser Du att det går åt mer tid till ”att lära känna” gruppen/hur den fungerar än till 

kunskapsinlärning?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 

Bilaga 2                                              (1/2) 
OBSERVATIONSSCHEMA – OBSERVATION AV EN GRUPP 
 
Gruppen observeras varannan minut, vi skriver ner exakt vad som sker i gruppen 
under 40 minuter. 
 
00.00 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.02 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.04 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.06 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.08 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.10 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.12 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.14 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.16 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.18 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.20 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.22 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.24 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.26 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.28 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



 

 

(2/2) 
__________________________________________________________________________ 
00.30 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.32 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.34 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.36 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.38 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
00.40 _____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
Intervjufrågor till lärare 

1. Hur länge har Ni arbetat som lärare? 

2. Är grupparbete ett vanligare arbetssätt idag än förr? 

3. Om ja, varför? 

4. Vad tycker Ni är positivt med grupparbete? 

5. Vad tycker Ni är negativt med grupparbete? 

6. Varför använder Ni dig av grupparbete? Vad är Erat syfte? 

7. Hur ofta använder Ni dig av grupparbete som arbetssätt? 

8. Upplever Ni att eleverna lär sig mer när de arbeta i grupp eller självständigt? 

9. Hur bedömer Ni alla elevers prestationer vid ett grupparbete? 

10. Arbetar alla elever lika mycket? 

11. Har eleverna bättre kunskapsbehållning efter ett grupparbete än vid självständigt 

arbete? 

12. Anser Ni att grupprocesserna stjäl tid från kunskapsinlärningen?  

13. Hur gör Ni när Ni delar in elever i grupper? 

 
 




