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ABSTRACT 

 

The aim with the study has been to get an overview of how students perceive their 

learning in group projects. The survey has been implemented with a quantitative 

questionnaire with qualitative elements during guidance. Students in grade 9 in a 

secondary school answered a survey study where they should take side to several 

proposals about learning and group work. The result shows that students in general 

do not find learning in group as the best learning method, but instead prefer 

individual learning methods when to learn new things. On the contrary, students 

claim that they learn best when group members not think as they but think in another 

direction. Several students claim that they have experienced not being welcomed in a 

group work and that these experiences have affected upon them. Nevertheless, this 

study is not profound enough to answer how that comes, to find a more adequate 

answer to how this affect their motivation for learning would need further studies 

and depth interviews.  
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1 INTRODUKTION 

 

Under de år jag studerat till lärare och varit på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, 

har jag flera gånger mött elever i olika former av grupparbeten. Det som slagit mig är 

hur elever ser på varandra och på deras insatser när de ska arbeta tillsammans. Jag 

har upplevt att lärare planerar gruppsammansättningen efter att utjämna grupperna, 

inte efter hur eleverna själva fungerar och lär in. Vid ett tillfälle var jag själv med 

och utformade grupperna i en årskurs två. I klassen fanns en pojke med flera 

bokstavskombinationer och han var mycket utåtagerande. I samråd med klassläraren 

placerades han tillsammans med en annan pojke som vi båda ansåg lugn och 

tålmodig och som kunde vara ett bra stöd för pojken med bokstavkombinationerna. 

När jag berättade gruppindelningen blev den lugna och tålmodiga pojken alldeles stel 

och med viskande stämma hörde jag honom säga ”nej, inte nu igen, jag orkar inte”. 

Trots att han inte ville bet han ihop och de genomförde grupparbetet, men jag har 

alltid undrat vad han fick ut av det och hur kände sig pojken som han inte ville jobba 

med?  

 

I Skolverkets lägesbedömning 2008 framhåller Skolverket att ”skolans arbete bör 

baseras på kunskap om de faktorer som främjar elevers lärande och utveckling” 

(Skolverket 2008 s. 59). Vidare slår de fast att lärandemiljön ska vara så god att 

eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Med andra ord så är en god 

lärandemiljö grunden för att eleverna ska kunna lära nytt och utvecklas, valet av 

arbetsformer och arbetssätt påverkar elevernas förutsättningar att lyckas. 

 

Svenska skolans styrdokument och läroplaner har haft en varierad syn på samarbete 

mellan elever genom tiderna. Enligt Williams m.fl. (2000) uppfattades 

samverkansbegreppet mellan barn i Lgr 69 ”som något som barn gör i ’roliga’ men 

inte i ’viktiga’ ämnen” (s. 44). I Lgr 69 framgick att det var elevens individuella 

insatser som lyftes fram även i grupparbete och att samarbete var lämpligt för 

estetisk-praktiska ämnen samt i orienteringsämnen. I Lgr 80 förespråkades det att 

eleverna skulle samverka i projekt eller teman, gärna ämnesöverskridande. Här lyfte 

man även fram elevernas kollektiva ansvar genom att ”kollektiva arbetsuppgifter 

[…] är ägnade att bryta främlingskap, motverka mobbning och skadegörelse och ge 

eleverna ökat självförtroende.” (Skolöverstyrelsen s. 45). Dessa båda läroplaner är 

utförligt formulerade och ger läraren en tydlig bild av hur den pedagogiska 

verksamheten skall formas och utföras. 

 

Den läroplan grundskolan har att arbeta mot idag, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 

1994), är kortfattad och lämnar ett större ansvar till lärarna för tolkning av direktiven 

än tidigare läroplaner. I strävansmålen framgår att eleverna ska arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra, dock står det inget om att tillsammans 

innebär grupparbeten. Fokus i Lpo 94 (a.a.) är riktat mot den enskilda eleven och inte 

mot eleverna som grupp eller kollektiv. Det är alltså vi lärare som ska ta ansvar hur 

vi vill arbeta med våra elever. Jag hoppas innerligt att denna studie kan minska 

risken att åter uppleva den känsla jag kände när orden ”nej, inte nu igen, jag orkar 

inte” viskades fram. 
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2 BAKGRUND 

Det är många faktorer som påverkar oss i vår lärandeprocess, allt från olika 

individuella lärstilar till lärandemiljön. Vid grupparbete påverkas lärandet av 

grupprocessen, gruppbildandet och det sociala samspelet. Elevernas bild av lärande 

påverkar deras inlärning precis som motivation. All inlärning tar dock sin början ur 

det kommunikativa. Vi hade inte varit dem vi är om vi inte haft förmågan att 

kommunicera med varandra.  

2.1 Inlärning och lärande 

Då en person visar på färdigheter, insikter och förståelse eller på faktakunskaper för 

något den inte tidigare kunnat har personen lärt sig något (Honey & Mumford, 

2006). De menar vidare att vi lär oss nytt på två olika sätt, formellt strukturerad 

aktivitet eller informell aktivitet. Den strukturerade aktiviteten är ett formellt 

kunskapsinhämtande som kan ske genom t.ex. föreläsningar eller böcker. Det 

informella lärandet sker oftare omedvetet och genom våra erfarenheter. Honey och 

Mumford (a.a.) säger vidare ”att de flesta människor snarare förknippar ordet 

’lärande’ med att lära in fakta än att lära av erfarenheter” (a.a. s. 8). Många lösningar 

på effektivt lärande har handlat om hur stoffet ska levereras och alldeles för lite har 

handlat om individuella lärstilar. Den personliga lärstilen är en av många viktiga 

faktorer som påverkar individens lärande och utveckling. Andra faktorer är bl.a. antal 

tillfällen, arbetets behov, kultur/klimat, tidigare erfarenheter av lärande, handledarens 

inverkan samt chefens, kollegornas och underordnades inverkan. Honey och 

Mumford (a.a.) menar att lärande handlar om en livslång process och de jämför det 

livslånga lärandet med en uppåtgående oändlig spiral. Varje enskilt varv i spiralen 

kallar de för lärcykeln och den består i sin tur av fyra stadier, att uppleva, att 

observera, att dra slutsatser och att planera nästa steg. Det är inte nödvändigt att börja 

på stadium 1 som är uppleva men upplevelsestadiet leder till observationsstadiet som 

i sin tur leder till att dra slutsatser o.s.v. Inspirationen till den här modellen har de 

hämtat från den pedagogiske teoretikern David Kolbs arbeten.  

 

Svedberg (2003) talar om den lärande gruppen och beskriver även han att lärandet 

sker stegvis från ett steg till ett annat. Utifrån individens eller gruppens erfarenheter 

drar man lärdomar och slutsatser som senare övergår till individen eller gruppens 

handling. Denna handling blir till erfarenheter som ska reflekteras och bearbetas 

innan man kan dra nya lärdomar och slutsatser. Detta erfarenhetslärande eller action 

learning som han också uttrycker det är inget nytt utan ett vedertaget pedagogiskt 

synsätt. Detta synsätt utgår från arbeten av bl.a. John Dewey, Jean Piaget och Lev 

Vygotskij.  

 

När det gäller den västerländska pedagogiken har Dewey presenterat två motsatta 

riktningar. Den ena har skolämnet, med teori och praktik, i fokus medan den andra 

inriktningen har eleven som person i fokus (Egidius 2003). Dewey (1980) själv 

skriver att utbildningsprocessen hos individen har två sidor som båda är beroende av 

varandra, en psykologisk och en social. Båda sidorna är lika viktiga för att ett lärande 

ska ske. Han påstår att ”verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets 

begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation som barnet 

befinner sig i” (a.a. s. 39). Just därför måste all utbildning ta sin utgångspunkt från 

individens olika förutsättningar och möjligheter. Då man bortser från individen 

”återstår bara en trög och livlös massa”. (a.a. s. 41). De tankegångarna kan ställas 
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mot Piaget (1932/1997) som menade att det är eleverna själva som skapar och 

konstruerar sin egen kunskap. Enligt Dewey (1980) är uppfostran en ständig 

nydaningsprocess där slutmålet är att barnet ska bemästra ämneskunskaperna. 

Praktiskt arbete tillsammans med andra, som metod för kunskapshämtning, lyser som 

en röd tråd i flera av hans pedagogiska texter.  

 
”Genom att göra något som ger resultat och genom att göra detta i samverkan 

med andra, uppstår en […] träning som blir till omedelbar insikt” (a.a s. 58). 

 

Dewey har sagt att om man försöker disciplinera elevernas tänkande finns risken att 

eleverna utvecklar en motvilja mot att använda hjärnan. Eleverna skall heller inte 

släppas fria i sitt tänkande utan i stället erbjudas stöd längs med sin tankeprocess. 

Detta för att minska risken för att dra förhastade slutsatser i stället för att skapa 

reflektion. Tankar skall speglas mot något då det är det som skapar reflektion, denna 

tolkning gör Folkesson, (1998), när hon studerar Dewey, och menar att ”en reflektion 

implicerar att man antar något och att det finns en grund för detta antagande” (a.a. s 

66). Det här visar än en gång att inlärningsprocessen måste få ta tid, det tar tid att för 

varje del, för varje länk i kedjan att hitta sin plats. Eleverna behöver få pröva sina 

antaganden, pröva sina bilder av det de lär och upplever för att sedan kunna få in 

kunskaperna i sin lärandekedja eftersom  

 
det finns en sorts tankar som […] man eftertänksamt vänder och vrider på. De 

kan liknas vid en tankekedja där en tanke hör ihop med den föregående och nästa 

tanke är en konsekvens därav. Varje fas leder från en tanke till en annan och så 

småningom till en slutsats (a.a. s 66).  

 

Språket är i första hand ett socialt instrument som skall användas vid 

kommunikation, (Dewey, 1980), det är till för att ta del av andras känslor och idéer. 

Då språket används ensidigt t.ex. då man bara inhämtar information eller för att visa 

vad man lärt sig sker ingen interaktion, risken är då att språket förlorar sitt sociala 

liv. Dessa tankar delar han med Vygotskij (1934/1999) som ansåg att språkets 

huvudsakliga syfte är till för social samvaro och kommunikation. I 

undervisningssituationer är det viktigt att ha kunskap om elevernas tänkande och hur 

deras tänkande kan påverka inlärningen, både språk- och kunskapsinlärningen, 

författarens anmärkning. Vygotskij (a.a.) beskriver hur barnets språkutveckling går 

sida vid sida med tankeutvecklingen. Han ansåg att relationen mellan tanke- och 

språkprocesser har ett samband men att de inte är samma sak. Vygotskij menade att 

talet har ett förintellektuellt stadium medan tanken har ett förspråkligt stadium. Vid 

tvåårsåldern blir talet ett medel för barnets intellektuella utveckling i form av socialt 

tal medan tankarna uttalas högt och kan ses som ett egocentriskt tal. Först i 

skolåldern blir det egocentriska talet till barnets egna tankar, som nu inte uttalas 

högt, medan talet blir till ett socialt verktyg.   

 

Även Piaget har studerat hur barns tänkande utvecklas ur det kommunikativa. Då han 

studerade barns samspel vid lek (1932/1997) kom han fram till att barnen 

utvecklades både socialt och kognitivt då de lekte eller spelade tillsammans. Till 

skillnad från Vygotskij fann han att konflikter och olikheter i barnens tänkande var 

viktiga instrument som provocerade dem till nya lärdomar. Detta resulterade i en 

ökad kommunikativ förmåga där de provocerade varandra till att utveckla eller dra 

lärdom av varandras erfarenheter och genom att konfronteras vann barnet nya 

kunskaper. Det var, menade Piaget, inte tillräkligt för barn att lära i samspel med 
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föräldrar och andra vuxna utan för att barn ska utvecklas till sociala och 

rättvisetänkande individer krävs ett samspel tillsammans med andra barn. Den 

sociala individens utveckling beror på dess handling och erfarenheter, dessa är båda 

knutna till det sociala samspelet som i sin tur är ett resultat av den kultur och sociala 

miljö vi lever i. Vidare ansåg Piaget (1968) att inhämtandet av ny faktakunskap och 

faktalärande sker utifrån redan befintlig kunskap i vårt medvetande som i sin tur 

leder till nya begrepp. Det lilla barnets egocentriska tal, som kan ses i form av 

varförfrågor, innebär egentligen barnets tankeprocess och utvecklas parallellt med 

det sociala talet. När barnet ställer varförfrågor som varför då är det lika mycket ett 

tal till sig själv för att skapa sig en förståelse för tingens innebörd. När barnet sedan 

frågar ”varför har träden blad” (Piaget, 1968, s. 195) har sambandet mellan träd och 

blad infunnit sig men nu byggs kunskapen på med hjälp av det sociala talet och 

samspelet. När kunskap tas in på det viset upplever vi att vi har kontroll efterhand 

som vi lär in nytt. Dessa tankar stämmer med Vygotskijs (1934/1999) idéer om tal- 

och språkutvecklingen. Piaget var en av dem som utvecklade konstruktivismen och 

menade att det är eleverna själva som skapar och konstruerar sin egen kunskap. 

 

2.2 Elevers bild av lärande 

I en studie av Swalander (2006) där hon tittat på hur förutsättningar i hemmet, 

självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar elevers läsförmåga 

kan man även utläsa hur högpresterande elever kontra lågpresterande elever upplever 

sin inlärningsförmåga. Det framträdde skillnader mellan dessa båda elevgrupper och 

hon fann att högpresterande elever har en positivare självbild och de är mer benägna 

att använda sig av olika inlärningsstrategier för att uppnå ett bättre lärande. De 

högpresterande eleverna är även mer positiva till skolan samtidigt som de har både 

stöd och krav hemifrån. De lågpresterande eleverna saknar stödet och kraven 

hemifrån i samma utsträckning. Dessutom säger eleverna i undersökningen att de 

inte anser att det är någon mening med att anstränga sig för att försöka göra bättre 

ifrån sig. I en annan studie genomförd av Brooks (2005) menade eleverna att de lärde 

sig bäst när de var helt engagerade av uppgiften och då de hade en övergripande bild 

av nyttan med uppgiften. Vidare ansåg eleverna att inlärning kan ses som ”a fluid 

activity that naturally crossed the borders of formal, informal and non-formal types 

of learning situations” (a.a. s.131). 

  

2.3 Motivation och social struktur 

Brooks (2005) har undersökt hur elever uppfattar sitt lärande och vad som motiverar 

dem att lära genom att studera 4 klasser i årskurs 5 i två internationella skolor, varav 

en skola i Schweiz (skola A) och en i Stockholm (skola B). Hennes undersökning 

bygger på observationer, enkäter och intervjuer. På frågan What makes school so 

good for you? fick hon i huvudsak fram två svar från både de schweiziska och 

svenska eleverna. Skolan var bra dels för att man får lära sig nya saker, dels för att 

man får interagera och umgås med andra. På frågan I think I learn best by… 

framkom det en tydlig divergens mellan de båda skolorna. Av de schweiziska 

eleverna ansåg huvuddelen av dem att de lärde sig bäst genom att arbeta tillsammans 

med andra elever jämfört med att arbeta individuellt eller då läraren berättar och 

förklarar. Det här resultatet skiljer sig från de svenska femteklasserna där huvuddelen 

av eleverna ansåg att individuellt arbete var enklare och mer produktivt än 

grupparbete. I detta sammanhang ska det påpekas att i de svenska skolklasser som 
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deltog i undersökningen stannar eleverna inte lika länge utan elever tillkommer och 

lämnar i större omfattning, detta på grund av att flertalet av föräldrarna är 

gästarbetare eller diplomater. Brooks slutsats när det gäller lärprocessen härleder hon 

från respektive läroplansmodell som skolorna har att arbeta efter. Skola A arbetar 

mot en läroplan med konstruktivistiskt synsätt på lärande och ett starkt undersökande 

synsätt på undervisningen. Skola B arbetar både mot en läroplan och en 

skoladministration som inte strävar mot ett enhetligt synsätt utan lämnar till lärarna 

att välja arbetsmetoder för undervisningen. Nästan alla elever i undersökningen 

menade att inlärning och motivation för att lära sig beror på kognitiva, fysiska, 

psykiska och sociala faktorer.  

 

2.4 Social struktur i grupper 

Alla grupper har sin sociala struktur inklusive skolklassen. Strukturen i gruppen 

uppträder snabbt men den kan förändras efterhand som gruppmedlemmarna lär 

känna varandra och deras egenskaper. Det här menar Stensaasen och Sletta (1985) 

och påstår att det är troligt att de inflytelserika eleverna, de med makt, utvecklas 

annorlunda gentemot de elever som saknar inflytande och makt. Detta för att de får 

olika förutsättningar som i sin tur påverkar dem i sin utveckling. Vid sociometriska 

undersökningar av hur elever förhåller sig till varandra har man dock funnit att 

eleverna skiljer på umgänget vid grupparbete i skolan mot vänskap och samvaro på 

fritiden. Stensaasen och Sletta skriver: 

 
Tendensen att tycka om, förbise eller tycka illa om är alltid lika viktig. 

Sympatier, antipatier och likgiltighet spelar alltså en dominerande roll. Det 

innebär att en sociometrisk struktur först och främst ger en bild av elevernas 

emotionella relationer till varandra. Men värderingar som syftar till situation 

eller sak spelar samtidigt också sin roll i och med att eleverna skiljer mellan 

olika valkriterier. En hierarki som bygger på sociometriska val har i toppen de 

elever som värderas högt av klasskamraterna. (Stenaasen & Sletta, 1985, s. 66).  

 

I de fall elever ges möjlighet att välja klasskamrater är deras andel av negativa val 

(att välja bort klasskamrater, författarens kommentar), större än de positiva valen (att 

välja in, författarens kommentar). Eleverna väljer alltså hellre bort större antalet 

klasskamrater och väljer in ett mindre antal. Detta menar Stenaasen och Sletta (a.a.) 

är ett vanligt fenomen bland högstadieelever och de tror att detta kan bero på att 

lärare underskattar problem som isolering eller social utstötning i klassrummet. 

Svedberg (2003) menar att om en gruppmedlem skulle lyckas ändra på sin roll i 

gruppen så påverkar det hela gruppens samspelsmönster. Tillkommer det en ny 

individ till en redan befintlig grupp så börjar gruppbildningsprocessen om på nytt. 

 

2.5 Grupparbete som arbetsprocess 

När en arbetsgrupp tilldelas en uppgift är det gruppens medlemmar som tolkar vad 

uppgiften innebär och det är också gruppmedlemmarna som åstadkommer 

slutresultatet. Uppgiften i sig skapas utifrån ett behov som kan vara antingen reellt 

eller påhittat. I skolans värld är det vanligtvis läraren som står för skapandet av 

uppgiften medan det är eleverna som utför den. Beroende på hur uppgiften är 

utformad ger det eleverna olika möjligheter att utifrån sina förutsättningar 

tillsammans och individuellt komma fram till ett resultat. Det här framgår av en 

avhandling genomförd vid Linköpings universitet av Karin Forslund Frykedal 
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(2008). Hon menar att det finns fyra aspekter av själva uppgiften som påverkar dess 

utformning, aspekterna är karaktären, produkten, innehållet och formen. När det 

gäller variationen i utformningen kan uppgiften vara sammanhållen – delbar, 

gemensam – individuell, ospecifik – specificerad eller vag – fast. Dessa verkar i 

förhållande till varandra, t.ex. är uppgiften antingen sammanhållen eller individuell. 

Ifall den är sammanhållen krävs det samarbete för att lösa den, är den individuell kan 

uppgiften lösas utan samarbete. Karaktären är det ramverk som gör det möjligt för 

eleverna att arbeta gemensamt eller individuellt.    

 

Att grupparbeta kan betyda olika beroende på vår erfarenhet av grupparbete. Det kan 

även ha olika innebörder beroende på vad vi vill ha ut av det gemensamma arbetet. I 

sin studie Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete fann Forslund Frykedal (2008) 

fyra grundformer av grupparbete som hon benämner Gemensamt grupparbete, 

Individuellt grupparbete, Självvalt grupparbete och Individuellt arbete. Hon utgick 

ifrån kriterierna Arbetsprocess och Arbetsprodukt där arbetsprocessen är styrd av en 

viss tidsram medan arbetsprodukten är utfallet av elevernas arbete. Både processen 

och produkten kan ha olika grad av samverkan och individuellt arbete, därav de fyra 

formerna av grupparbete. Dessa former av grupparbeten ska inte ses som något 

statiskt, utan under arbetets gång kan ett arbete förändras och ta en ny form t.ex. kan 

ett individuellt grupparbete övergå till ett gemensamt eller vice versa. Nedan visas en 

sammanfattande bild av de fyra grundformerna på grupparbete hon presenterar. 

 

 
                   Process  

 Gemensam Individuell 

 

 

Gemensam 

 

Produkt 

 

Gemensamt  

grupparbete 

 

Individuellt 

grupparbete 

 

 

Individuell 

 

 

 

Självvalt 

grupparbete 

 

Individuellt 

arbete 

Figur 1. Olika former av grupparbeten sammanfattas av denna figur där det även framgår graden av 

förekomst, ju mörkare ruta desto högre förekomst. (Forslund Frykedal, 2008, s. 70). 

 

 

Gemensamt grupparbete präglas av att eleverna har ett ömsesidigt beroende av 

varandra både till form och innehåll då de samarbetar. Denna form av arbete var 

minst vanligt förekommande under Forslund Frykedals (a.a.) undersökningsperiod. 

Uppgifterna var vid dessa tillfällen utformade på ett sådant sätt att ett gemensamt 

grupparbete krävdes för att lösa uppgiften, vilket innebär att både arbetsprocess och 

arbetsprodukt var gemensam. Individuellt grupparbete innebär att eleverna delar upp 

arbetet och att varje elev tar ansvar för varsin del. Denna form var mer vanligt 

förekommande bland de elever Forslund Frykedal följde än föregående 

grupparbetsform. Då arbetet till stor del skedde individuellt fick inte eleverna 

möjlighet att diskutera och utvecklas tillsammans. ”Ur den aspekten skiljer sig inte 

den här formen av grupparbete […] från ett individuellt arbete eftersom innehållet 

inte utvecklas i interaktion med andra.” (a.a. s. 64). Det som gjorde den uppgiften till 
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ett grupparbete var att arbetsprodukten var gemensam medan arbetsprocessen tilläts 

vara individuell. Självvalt grupparbete uppstår då eleverna själva väljer att arbeta 

tillsammans. Arbetsprodukten är individuellt utformad men eleverna tar stöd och 

hjälp av varandra för att komma fram till sin individuella slutprodukt vilket innebär 

en gemensam arbetsprocess. Den här formen var både vanligt förekommande och 

uppskattad av många elever. Att den är uppskattad förklarar Forslund Frykedal med 

att eleverna skapar en egen motivation och drivkraft till samarbete när det inte 

uttrycks av läraren. Individuellt arbete, menar Forslund Frykedal, kan inte betraktas 

som ett grupparbete i egentlig mening då varken arbetsprocess eller arbetsform 

kräver någon form av samarbete. Dock menar hon att det förekommer ”social 

interaktion med både muntlig och kroppslig kommunikation.” (a.a. s. 69). Den här 

formen av social interaktion fann hon i alla ämnen och är ett resultat av hur elevernas 

arbetsplatser är placerade. Hon fann att elever spontant placerade ihop sina bänkar 

för att de ska kunna sitta intill varandra i grupper eller två och två då läraren tillät 

detta. 
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3 PROBLEM 

Denna studie syftar till att få en bild av hur elever upplever sitt lärande då de arbetar 

tillsammans med grupparbeten. En viktig komponent att ta hänsyn till när man 

arbetar med ungas lärande är just elevernas uppfattning av hur de lär, då själva 

uppfattningen påverkar deras motivation inför att lösa sina uppgifter. Ett problem 

inför förberedelserna av studien har varit avsaknaden av tidigare forskning. Det finns 

en mängd studier om motivation och lärande och det finns även en mängd studier 

som visar på hur barn lär av varandra eller interagerar med varandra. Det som saknas 

är hur elever ser eller uppfattar sitt lärande då de ska interagera med varandra i 

grupparbeten. Utifrån den vinkeln på lärande har ett antal frågor väckts.  

 

 Hur upplever eleverna sitt lärande då de arbetar i grupp?  

 Vad spelar gruppsammansättningen för roll för elevernas lärande?  

 Är eleverna medvetna om sin egen delaktighet i lärprocessen för att få till ett 

lärande i gruppen?  

 

Förhoppningen är att denna studie kan visa på hur eleverna ser på sitt lärande då de 

arbetar i grupp.  
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4 METOD 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien är genomförd utifrån ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt, 

som är en empirnära forskningsansats (Patel & Davidsson, 2003). Då den anses 

speciellt lämplig för att studera lärande utifrån vad vi upplever att vi lär ligger den 

till grund för denna studie. Syftet med undersökningen är att se hur eleverna 

uppfattar sitt lärande i grupparbete i sin omvärld. 

 
Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur fenomen i omvärlden 

uppfattas av människor … Att uppfatta något är att skapa mening och är det 

grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. Från uppfattningarna utgår vi 

också då vi handlar och resonerar. (a.a. s. 33) 

 

Undersökningen i den här studien genomförs med en kvantitativ enkät, se bilaga 1, 

med kvalitativa inslag under ledning (a.a.), vilket innebär att undersökningsledaren 

finns med på plats då enkätundersökningen genomförs. Detta dels för att kunna svara 

på uppkomna frågor men även för att få upp svarsfrekvensen. Enkätundersökningen 

kan ses som kvantitativ då mängden svar går att sammanställa kvantitativt. Enkäten 

har hög grad av standardisering, dvs. samma frågor till alla, men struktureringen 

skiftar från hög grad av strukturering med fasta svarsalternativ till låg grad av 

strukturering där det ges möjlighet att utveckla svaren, därav de kvalitativa inslagen. 

Insamling av data har genomförts med ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2006).  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningen är genomförd i årskurs 9 på en högstadieskola i södra Sverige. 

Urvalet har varit en variant av bekvämlighetsurval (Trost, 2006), i den bemärkelsen 

att eleverna fanns inom räckhåll samtidigt som de motsvarade kriteriet att de skulle 

ha erfarenhet av grupparbete. Skolan valdes då det redan finns etablerade kontakter 

med den. Undersökningsskolan har fyra parallella nior med totalt 83 elever, varav 48 

flickor och 35 pojkar. Undersökningen har genomförts i alla klasserna. I årskurs 9 

har eleverna genom sin skolgång många års erfarenhet av grupparbeten av den 

anledningen genomfördes undersökningen i årskurs 9. Högstadiet ligger i en 

kommuns södra tätort som är uppsamlingsområde för elever från flera mindre orter. 

Det innebär att eleverna kan ha erfarenheter med sig från olika former av 

grupparbeten genom tidigare skolår. Att ha medverkat i grupparbeten var en 

förutsättning för att överhuvudtaget delta i undersökningen. 

 

4.3 Genomförande 

Efter överenskommelse med skolan hade en lärare tagit ut sex elever för att 

genomföra en provenkät. Eleverna delgavs information om syftet med enkäten och 

att deras insats skulle ligga till grund för den slutgiltiga enkäten. Utifrån de 

synpunkter som kom fram från deltagarna i provenkäten förtydligas två frågor vid 

genomförandet av enkätundersökningen. Undersökningen genomfördes klassvis och 

de elever som varit med i provenkäten var inte med i undersökningen. Sammanlagt 

65 elever hade möjlighet att delta i undersökningen varav 64 besvarade enkäter 
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lämnades in till bearbetning. Undersökningen genomfördes under elevernas ordinarie 

lektioner under en och samma dag.  

4.4 Databearbetning 

All kvantitativt insamlad data har bearbetats och sammanställts i tabellform, se 

bilaga 2. Under resultatkapitlet redovisas framförallt den kvantitativa delen av 

insamlad data i diagram och utförligt med ord. Den kvalitativa delen redovisas med 

hjälp av ett antal kategorier som utformats utifrån de svar eleverna gav. Vid 

insamling och tolkning av skriftliga svar ligger det på sammanställaren att få en så 

rätt bild som möjligt av den svarandes uppfattningar (Patel & Davidsson, 2003). Vid 

kategoriseringarna finns risken att tolkningarna av elevernas svar inte stämmer 

överens med vad eleverna tänkt sig. En elev svarade ja på fråga 10 och var därmed 

berättigad att svara på fråga 11, som var en följdfråga. Eleven angav då två 

svarsalternativ som båda är medräknade, därför är det en differens på antal svarande 

på fråga 10 (16 svarande) och fråga 11 (17 svarande) i sammanställningen. 

 

4.5 Bortfall 

Trots att enkäten genomfördes under ledning upptäcktes vid bearbetning av data att 

några elever inte svarat på sådant sätt att deras svar kan behandlas, det gällde 

framförallt fråga ett och två. Det var även dessa båda frågor som diskuterades särskilt 

under genomförandet av provenkäten. Vid bearbetning av data har svaren hos dessa 

elever enbart lyfts bort vid dessa specifika frågor. Svaren av de andra frågorna från 

dessa elever är sammanställda tillsammans med övrigt material. En elev valde att 

inte svara på någon fråga, därmed finns inte den eleven medräknad. Utöver fråga ett 

och två har enstaka elever missat eller valt att inte besvara någon respektive några 

frågor, de har då registrerats som bortfall på specifik fråga, se bilaga 2.  

 

4.6 Metoddiskussion 

Inledningsvis var tanken att genomföra en mindre enkät och därefter genomföra 

intervjuer med en mindre grupp elever. Att genomföra intervjuer med en större 

mängd elever var omöjligt på grund av befintlig tidsram. Under arbetets gång blev 

det allt viktigare att få veta hur en större mängd elever upplevde sitt lärande i grupp, 

därav enkäten till en hel årskurs. Ju större mängd svaranden ju säkrare blir resultatet. 

Vid intervjuer hade resultatet enbart visat hur de intervjuade eleverna upplever sitt 

lärande inte hur eleverna som grupp upplever sitt lärande. Däremot hade en intervju 

gett en djupare och tydligare bild av hur de intervjuade eleverna upplever 

grupparbeten då man vid intervju har möjlighet att fylla på med följdfrågor för att få 

ett mer uttömmande svar. Den delen försvinner helt vid enkäter, även i det här fallet, 

trots att det gavs möjlighet att utveckla svaren skriftligt.  
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5 RESULTAT 

Här följer en sammanställning av bearbetade data från enkätundersökning av hur 

eleverna i årskurs 9 upplever sitt lärande i grupparbete. Sammanställningen med 

rådata finns att ta del av i bilaga 2.  

5.1 Elevernas uppfattning om lärande 

I undersökningens första fråga skulle eleverna uppskatta ett antal påståenden och 

rangordna dem med siffrorna 1-8, där 1 betydde bäst medan 8 innebar minst bra. På 

dessa frågor innebär ett lågt resultat att eleverna uppfattade det som ett bra 

inlärningssätt medan ett högt resultat visar på att eleverna uppfattade det som ett 

sämre inlärningssätt. I undersökningen framkommer inga större skillnader mellan 

flickor och pojkar på hur de upplever att de lär sig nya saker. Det som framträder är 

att killar föredrar att pröva sig fram medan tjejerna föredrar att arbeta ensamma eller 

då läraren berättar och visar, men som sagt, det handlar inte om några större 

skillnader. Resultatet, som framgår av diagram 1, pekar på att de flesta eleverna inte 

ansåg att de lär sig då de berättar för andra. Påståendet nya saker lär jag mig bäst 

genom att berätta för andra hamnade klart sist när eleverna fick uppskatta hur de 

bäst lärde sig nytt. Påståendet nya saker lär jag mig bäst då läraren visar och 

berättar fick klart minst poäng och därmed kan man dra slutsatsen att totalt ansåg 

eleverna det som ett bra inlärningssätt. 

 

 

 
 
Diagram 1. Diagrammet visar hur eleverna själva uppfattar att de bäst lär sig nya saker. Grafen erhölls 

genom att eleverna fick fördela 8 poäng mellan ovanstående påståenden. 1 var bäst och 8 var sämst 

varför påstående med lägst poäng är det som väger tyngst. 
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5.1.1 Gruppsammansättningens betydelse  
Drygt hälften av eleverna anser att gruppsammansättningen har betydelse för 

lärandet. På påståendet gruppsammansättningen har betydelse för mitt lärande 

svarade 56 procent att det stämde medan 44 procent svarade att det inte stämde.  Av 

pojkarna tror 57 procent att gruppsammansättningen har betydelse för lärandet 

medan 53 procent av flickorna tror det, se diagram 2. Tre flickor svarade inte på 

frågan och de har registrerats som bortfall.  

 

 
 

Diagram 2. Här framgår hur flickor respektive pojkar upplever gruppsammansättningens betydelse för 

deras lärande. Blå staplar innebär att det har betydelse medan röda staplar innebär att det inte har 

betydelse. 

 

 

På denna fråga gavs eleverna möjlighet att utveckla sina svar genom att svara på hur 

gruppsammansättningen har betydelse för lärandet. Olika svar framkom och de 

svaren har kategoriserats i 6 olika kategorier. Kategorierna är i fallande ordning 

trivsel, engagemang, kompis, komma överens, kunna förklara samt veta hur man 

grupparbetar. Några exempel på hur kategoriseringen gått tillväga: Svar som ”jag 

måste trivas med dom jag jobbar med” och ”det är inte kul om alla är arga på 

varandra” placerades in under kategorin trivsel. Svaren ”dom andra måste vara 

kreativa och vilja arbeta” och ”man kan arbeta lättare med personer som anstränger 

sig” in under kategorin engagemang. 

 

Av de 34 elever som ansåg att gruppsammansättningen har betydelse för lärandet var 

det 19 elever som motiverade hur den har betydelse, se diagram 3. Det innebär att 15 

elever inte lämnade någon motivering men att de anser att den har betydelse. Av de 

19 som motiverade hur gruppsammansättningen har betydelse för lärandet var det 37 

procent som ansåg att trivseln var den dominerande anledningen medan 32 procent 

ansåg att den var engagemang. 16 procent har kategoriserats in under kompis en 

sådan motivering kunde vara att ”det är lättare att jobba med en kompis”. Tre elever 

lämnade motiveringar som skilde sig från övriga och de har därmed fått egna 

kategorier. Det är möjligt att kategorin komma överens skulle kunna läggas till 

trivseln, dock behöver det inte handla om trivsel bara för att man är överens därför 

blev det en egen kategori. 
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Diagram 3. Diagrammet visar hur eleverna anser att gruppsammansättningen har betydelse på 

lärandet. 
 

Majoriteten av eleverna ansåg att de lär sig bäst när gruppmedlemmarna tänker 

annorlunda än de själva. Här framkom ingen skillnad mellan könen utan 63 procent 

menar att det främjar deras lärande ifall gruppkamraterna tänker annorlunda än de 

själva medan resterande 37 procent ansåg att de lär sig bättre ifall gruppkamraterna 

tänker som de själva.  

5.1.2 Utanförskapets påverkan  
Av samtliga elever uppger 25 procent att de upplevt att andra i arbetsgruppen inte 

vill att de ska vara med i gruppen medan 75 procent uppger de inte har upplevt det, 

se diagram 4. I denna fråga framträder en skillnad mellan könen, 29 procent av 

pojkarna uppger att de upplevt att andra inte vill att de ska vara delaktiga i gruppen 

medan 23 procent av flickorna. Det framgår att endast 12 procent ansåg att de lärde 

sig mer, 35 procent uppger att de lärde sig mindre, 29 procent menade att de inte 

intresserade sig för uppgiften och 24 procent angav annat som resultat av känslan för 

utanförskapet. Av de som uppgav annat var det bara tre som motiverade upplevelsen 

att inte känna sig välkommen i gruppen. Det är för få svar för att kunna kategorisera. 

En flicka skrev ”att jag blev arg och gjorde mitt arbete 2x så bra”. 

 

  
 
Diagram 4. Skillnaden mellan de som upplevt sig inte önskade i en arbetsgrupp, cirkeln tillvänster, 

respektive de som uppger att få slippa arbeta med en gruppkamrat, cirkeln till höger.  
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70 procent menade att de velat slippa ha med någon i arbetsgruppen och 30 procent 

svarade att det inte hänt att de velat slippa ha med någon. Divergensen mellan att inte 

vara önskad som gruppmedlem respektive att inte vilja ha med en gruppmedlem 

visas i diagram 4. Eleverna som ansåg att det hänt att de velat slippa någon 

gruppmedlem uppgav att det påverkat dem i grupparbetet på olika sätt. 27 procent 

uppgav att de lärde sig mindre, 14 procent uppgav att de inte intresserade sig för 

uppgiften och 36 procent uppgav annat som resultat av hur de upplevde att arbeta 

tillsammans med den de velat slippa arbeta med. 23 procent uppgav att de lärde sig 

mer.  

 

Av de 16 elever som valde annat som alternativ till hur de påverkade dem att arbeta 

med en gruppmedlem som de inte ville ha med var det 14 som valde att motivera. 

Elevernas motiveringar fick bilda underlag till fem kategorier. Enkäten saknade 

svarsalternativet att de lärde sig lika mycket, 31 procent menade att det var vad de 

upplevde. 25 procent sa att inget speciellt hände medan 19 procent blev irriterade, 6 

procent påstod ha lärt sig fel och 6 procent fick samarbeta med berörd person. De två 

som inte motiverade har registrerats som bortfall, därav de 13 procenten i 

cirkeldiagrammet. 

 

 
Diagram 5. Diagrammet visar hur eleverna påverkades av att samarbeta med person som han/hon 

ville slippa arbeta med. Deras svar har fått bilda 5 kategorier 
 

5.2 Elevernas syn på grupparbete 

Eleverna är överens om att det är viktigt vilka som ingår i gruppen vid grupparbete. 

Hela 71 procent svarade att det var viktigt eller mycket viktigt medan 29 procent 

svarade att det var lite viktigt, ingen elev ansåg att det var oviktigt. När man tittar på 

skillnaden mellan pojkar och flickor framkommer att bland flickorna är det en högre 

andel, 76 procent, som anser det viktigt eller mycket viktigt medan för pojkarna var 

det 57 procent som ansåg det. Det var alltså en större mängd pojkar, som ansåg att 

det var mindre viktigt vilka som ingår i arbetsgruppen. 

 

När det gäller möjligheten att välja gruppkamrater ansåg nästan alla att de har 

möjlighet att välja i olika hög grad. Endast en pojke ansåg att han aldrig får välja 

gruppkamrat. 5 procent av eleverna ansåg att de alltid kan välja gruppkamrater, 52 
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procent uppger att de ofta har möjlighet att välja medan 42 procent ansåg att de 

ibland har möjlighet att välja gruppkamrat.  

5.2.1 Gruppkamraters egenskaper 
En fråga i undersökningen gällde vilka egenskaper hos gruppkamraterna som 

eleverna uppskattar. Här gällde det att rangordna de egenskaper de uppskattar med 

siffrorna 1 till 8 där 1 betydde bäst egenskap medan 8 betydde mindre bra egenskap, 

se bilaga 1. Påståendet som fick högst poäng var därmed den egenskap som de 

uppskattade minst. Hög status i klassen var den egenskap som fick nära dubbelt så 

många poäng som någon annan egenskap. Oavsett kön var den egenskapen minst 

uppskattad bland eleverna. I två av påståendena kan man utläsa en liten skillnad 

mellan könen. Flickorna värdesätter egenskaperna påhittig och noggrann något mer 

än vad pojkarna gör, det här framgår i diagram 6. 

 

 
 
Diagram 6. Egenskaper eleverna uppskattar hos sina gruppkamrater, kort stapel innebär hög 

uppskattning medan lång stapel innebär låg uppskattning.  

 

 

5.2.2 Arbetsprocessen i grupparbete 
Ett påstående i undersökningen gällde ifall de upplever att de brukar dela upp arbetet 

inom gruppen när de grupparbetar och hur det i så fall delas upp. Av eleverna var det 

77 procent som ansåg att arbetet delas upp inom gruppen medan 23 procent ansåg att 

de inte delar upp utan arbetar tillsammans hela tiden.  När man tittar på skillnaden 

mellan könen är det en större andel av pojkarna, 81 procent, som ansåg att de delar 

upp arbetet medan 72 procent av flickorna ansåg det. 

 

Av de 49 elever som ansåg att de delar upp arbetet inom gruppen var det 43 som 

motiverade hur uppdelningen gick till, deras motiveringar har utmynnat i sex 

kategorier. Det var sex elever som inte lämnade någon motivering. Då majoriteten 

har uppgett att de delar upp uppgiften mellan sig har den fått bilda en kategori. 

Kategorierna är i fallande ordning uppdelning, engagemang, uppgiften styr, övrigt, 
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rättvisa och går snabbare, se diagram 7. Motiveringar som ”olika delar var, någon 

letar på nätet, en annan läser i en bok” och ”så att man gör en del var” har placerats 

in under uppdelning. Motiveringarna ”tar lite var, oftast det man är bra på och det 

man vill ha” och ”diskuterar om vilka som vill jobba med vad” har placerats in under 

engagemang. Under kategorin uppgiften styr har ”beror på arbetet” och ”man kollar 

först hur mycket arbete man har och utgår därifrån” placerats. Under kategorin övrigt 

har svaren ”oftast dom man brukar va med”, ”läraren har ofta grupper” samt ”men 

bara ibland” placerats då de egentligen inte svarar på frågan hur arbetet delas upp. 

Den dominerande kategorin med 63 procent av motiveringarna var uppdelning, 

engagemang upptog 14 procent och uppgiften styr 12 procent, övrigt 7 procent och 

rättvisa samt går snabbare 2 procent vardera.  

 

 
Diagram 6. Diagrammet visar hur eleverna anser att de brukar dela upp sitt arbete när de 

grupparbetar. Elevernas svar har fått bilda 6 kategorier. 
 

5.2.3  Flickor eller pojkar i gruppen 
De allra flesta ansåg att det spelar roll om gruppen är mixad med flickor och pojkar 

eller om den är homogen. Endast 16 procent menade att det inte spelar någon roll, 23 

procent ansåg att det inte spelar så mycket roll, 33 procent att det spelar roll ibland 

och 28 procent ansåg att det är självklart att det spelar roll. När det gäller om man 

föredrar att arbeta med sitt eget kön, motsatt kön eller om det inte spelar någon roll 

menar majoriteten att det inte spelar någon roll. Här framkom en liten skillnad 

mellan könen, 33 procent av flickorna vill i större utsträckning arbeta homogent 

tillsammans med andra flickor. 29 procent av pojkarna uttryckte att de helst arbetar 

med andra pojkar.  

Uppdelning
63%Engagemang

14%

Uppgiften styr
12%

Rättvisa
2%

Går snabbare
2%

Övrigt
7%

Av eleverna angivna
egna kategorier på fråga 5
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Diagram 5. Huvuddelen av eleverna anser att det spelar roll ifall gruppen är mixad eller homogen, 

ingen större skillnad mellan könen framträder. 

Ja, självklart
28%

Ja, ibland
33%

Inte så 
mycket

23%

Nej, det spelar 
ingen roll 

16%

Homogena eller mixade grupper
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6 DISKUSSION 

6.1 Eleverna och lärandet 

Till skillnad från forskning och den syn på lärande som lärarutbildningen förmedlat 

anser eleverna i undersökningen att de inte alls lär sig bäst när de arbetar tillsammans 

med andra. Tvärtom uppger eleverna att de lär sig bäst när de får lyssna på läraren 

och sämst när de ska berätta för andra. Dewey (1980) menade att lärande sker vid 

praktiskt arbete tillsammans med andra och Piaget (1932/1997) ansåg att när elever 

arbetar tillsammans så provocerar de varandra till nya insikter. I undersökningen fick 

eleverna ta ställning till ett antal påståenden där det gällde hur de uppfattar att de bäst 

lär sig nytt. Påståenden som innebar självständigt arbete fick bättre omdöme än 

påståenden som gällde gemensamma arbetsuppgifter. Brooks (2005) fann samma 

resultat bland de svenska elever hon undersökte. Ett alternativ till att eleverna 

uppfattar individuellt arbete som ett bättre inlärningssätt kan bero på att de inte 

uppfattar gemensamt arbete som en inlärningsmetod. De kanske helt enkelt tror att 

de lär sig bättre när de arbetar själva i stället för när de arbetar tillsammans och har 

svarat utifrån hur de tror. Det är möjligt att eleverna behöver mer träning i hur de 

hittar sin individuella inlärningsstil. Det här tar Honey och Mumford (2006) upp och 

menar att fokus i skolan har varit att leverera kunskap, inte hur eleverna tar emot 

kunskapen. De säger bland annat ”att om man tar hänsyn till individuella lärstilar kan 

lärandet bli mycket effektivare” (a.a. s. 9).   

 

När det gäller elevernas syn på gruppsammansättning och lärande är drygt hälften av 

dem överens om att gruppsammansättningen har en påverkan på deras inlärning, men 

fortfarande knappt hälften som anser att det inte påverkar. När de ska ange om det är 

viktigt för dem vilka som ingår i deras grupp svarar samtliga elever att det är viktigt i 

olika hög grad. Ingen elev ansåg att det var oviktigt. Det här resultatet kan tolkas 

som att det är viktigt vilka som ingår i gruppen men eleverna anser inte att det 

påverkar deras lärande. Samtidigt säger de att de lär sig bäst när gruppkamraterna 

tänker annorlunda än sig själva. Det kanske är så att eleverna upplever, precis som 

Piaget (1932/1997) ansåg, att nya kunskaper kommer ur konflikter och olikheter i 

elevernas tänkande. Om så är fallet så påverkar gruppsammansättningen trots allt 

elevernas lärande. Det är möjligt att det krävs en viss typ av lärandeprocess när man 

arbetar i grupp. Svedberg (2003) menar att: 

 
I en lärande grupp är tanken att det individuella kunnandet ska samverka så att 

också en ’kollektiv kompetens’ kan utvecklas. Det i sin tur förutsätter att 

människor uppfattar att det finns värden och nyttor som endast är kollektivt 

nåbara. För att utföra sina arbetsuppgifter med bibehållen arbetsglädje och 

självaktning är det värdefullt för en grupp att ha denna förmåga att systematiskt 

lära av sina erfarenheter och dela med sig av sina insikter. (a.a. s. 353). 

 

Det är möjligt att eleverna inte har givits tillräckliga förkunskaper i hur de kan 

tillgodogöra sig kunskaperna när de lär tillsammans. Det är också möjligt att 

eleverna inte inser vilka resurser de kan vara för varandras lärande utan att de bara 

tar varandra för givet. Ifall eleverna ser sina klass- och gruppkamrater som resurser i 

en lärandeprocess tror jag att de får ut mycket mer av att arbeta tillsammans. Brooks 

(2005) fann skillnader i de svenska och schweiziska läroplanerna, då den 

schweiziska läroplanen är mycket mer konstruktivistiskt utformad. I Schweiz arbetar 
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även eleverna gärna tillsammans. Det kan vara något som Sverige kan ta med sig vid 

utformning av de svenska läroplanerna.  

 

En intressant upptäckt i undersökningen var att 25 procent av eleverna upplevt att 

andra i arbetsgruppen inte vill ha dem med och 70 procent av eleverna uppger att det 

hänt att de velat slippa ha med en specifik elev. I den här frågan kunde man se en 

skillnad mellan könen. Fler pojkar än flickor uppgav att de upplevt att de inte varit 

önskade i gruppen samtidigt uppger pojkarna att de i lägre grad än flickorna vill 

slippa ha med någon i arbetsgruppen. Tyvärr framgår det inte varför i 

undersökningen, för att få ett uttömmande svar och en bredare syn på frågan hade det 

förmodligen behövt göras intervjuer. Eleverna hade möjlighet att utveckla hur de 

upplevde att inte vara önskade, dessvärre var det bara tre elever som utnyttjade det. 

Trots det behöver det inte betyda att eleverna inte brydde sig. Svaret ”att jag blev arg 

och gjorde mitt arbete 2x så bra” visar på motsatsen.  

 

6.2 Eleverna och gruppen 

Tidigare forskning visar att elever föredrar att arbeta med populära elever framför 

mindre populära, detta menar Stenaasen och Sletta (1985). De säger att ”en hierarki 

som bygger på sociometriska val har i toppen de elever som värderas högt av 

klasskamraterna” (a.a. s. 66). När eleverna i undersökningen fick rangordna vilka 

egenskaper som de uppskattar hos andra i gruppen var egenskapen hög status i 

klassen den egenskap som de uppskattade minst. Utan fördjupande intervjuer är det 

svårt att dra några slutsatser om resultatet. Det kan vara så att eleverna inte, vare sig 

för sig själva eller i undersökningen, ville erkänna att hög status var viktigt för dem. 

Det kan lika väl vara så att de helt enkelt inte reflekterar över statusfrågan i 

klasserna. Här förekom heller ingen skillnad mellan könen. Övriga påståenden om 

egenskaper vägde ungefär lika tungt men en liten skillnad kunde utläsas i att 

flickorna uppskattade egenskaperna påhittig och noggrann något mer än pojkarna. 

 

De allra flesta ansåg att de delar upp arbetet när de grupparbetar, pojkarna i högre 

grad än flickorna. Utifrån svaren eleverna gav upplever jag att de flesta eleverna inte 

reflekterar över hur eller varför de väljer att dela upp arbetet, utan att de gör det för 

att de tror att det är så ett grupparbete går till. Svaren på frågan hur uppdelningen går 

till resulterade i ett antal kategorier där uppdelning av arbetet var det i särklass 

vanligaste arbetsmetoden. Det kunde innebära att man arbetade med olika delar för 

att i slutändan sätta samman allt. En elev skrev ”olika delar var, någon letar på nätet, 

en annan läser i en bok”. Det här stämmer bra med vad Forslund Frykedal (2008) 

kallar individuellt grupparbete och hon säger: 

 
Vid uppdelning ges varje elev en enskild del och har olika ansvarsområden inom 

gruppuppgiften. Arbetet med egna innehållet sker därför utan nämnvärt 

samarbete med någon annan i gruppen. Att arbeta ensam med ett innehåll ger 

inte möjlighet till diskussion och utveckling tillsamman med någon annan. (a.a. 

s. 63). 

 

Genom att grupparbetena genomförs individuellt får inte eleverna den 

kommunikativa träningen som flera tidigare pedagogiska forskare hävdar är så viktig 

för lärandet. Dewey (1980), Piaget (1932/1997) och Vygotskij (1934/1999) menar 

samtliga att språket är till för kommunikation som i sin tur leder till nya insikter. 

Brooks (2005) fann i sin undersökning att de schweiziska eleverna var mer positiva 
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till grupparbete än de svenska som föredrog individuellt arbete, samtidigt arbetade de 

schweiziska eleverna mer interaktivt och tillsammans. Skillnaderna förklarar hon 

med de olika läroplanerna som respektive land har att arbeta efter. 

 

Vid undersökningen och framförallt vid provundersökningen framhöll flera av 

eleverna att de ansåg att dessa frågor var viktiga och de hoppades att lärarna fick 

möjlighet att ta del av resultatet. Detta vittnar om att det inte bara är lärarna och 

skolledningen som känner ansvar för hur lärandet ska gå till utan att även 

skoleleverna känner delaktighet i den processen.  

 

6.3 Slutord 

Under arbetets gång har det framkommit hur viktigt det är med kommunikation. Att 

eleverna inte ser lärande när det sker interaktivt tillsammans med andra kan bero på 

att skolan inte lyckats förmedla hur den lärprocessen går till. Jag kan som exempel 

nämna när jag satt med som föräldrarepresentant i Lokal Styrelse i början av 2000-

talet, som kan jämföras med Skolkonferens. Vid ett möte efterfrågade eleverna 

träning i studieteknik. Lärarna däremot menade att eleverna visst tränades i 

studieteknik, men att de inte uttryckte det som just studieteknik. Det beslutades att i 

fortsättningen skulle lärarna vara tydligare med att påtala att arbetet innebar träning i 

studieteknik. Vid nästa möte var eleverna positiva till förändringen och menade att 

nu förstod de bättre vad träning i studieteknik innebar. Den enda skillnaden som hänt 

var i grund och botten kommunikation.  

 

Det hade varit intressant att följa upp undersökningen med djupintervjuer för att få 

kunskap om varför det var en så stor differens mellan att inte vara önskad i 

arbetsgruppen och att vilja slippa en gruppmedlem. Flera elever uppger att de känt 

sig utanför i grupparbeten, det hade varit intressant att få större kunskap om hur 

eleverna upplevde detta utanförskap, bara tre elever svarade utförligt men det betyder 

inte att det inte är viktigt. Tvärtom är det mycket viktigt, att ta tillvara elevernas 

upplevelser ligger till grund för deras framtida motivation till ytterligare studier. 
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BILAGA 1 

Enkätundersökning om grupp och lärande i år 9 
                      
Jag läser till lärare på Kalmar högskola. Just nu skriver jag ett examensarbete som handlar om grupparbeten och 
lärande. Undersökningens resultat kommer att ingå i examensarbetet. Syftet med undersökningen är att ta reda på 
om gruppsammansättning påverkar elevers inlärning. Det är en viktig fråga att få svar på. Tyvärr är forskningen på 
det här området dåligt, därför ber jag om Din hjälp. Du deltar frivilligt och helt anonymt. Tack på förhand!  
 

Ringa in rätt alternativ.  Tjej  Kille  

 

 

Rangordna med siffrorna 1-8, där 1 betyder bäst och 8 mindre bra. En 

siffra/påstående. 

 

1. Nya saker lär jag mig bäst…    

 När jag läser  Tillsammans med andra 

 När jag lyssnar  Genom att göra och prova mig fram 

 Genom att se på bilder eller film  Då läraren berättar och visar 

 Genom att berätta för andra  Arbeta ensam 

 

 

2. Egenskaper jag uppskattar hos andra vid grupparbete…             

 Snabbtänkt  Kunnig i ämnet 

 Rolig  Bra kompis 

 Påhittig  Hög status i klassen 

 Nyfiken och vill lära nytt  Noggrann  

 

 

 

Ringa in det (ett) alternativ du tycker stämmer bäst.  

 

3. Vid grupparbete är det viktigt för mig vilka som ingår i min grupp.  

 a.   mycket viktigt 

 b.   viktigt 

 c.   lite viktigt 

 d.   oviktigt   

 

4. Vid grupparbete kan jag välja gruppkamrater.  

a.   Ja, alltid 

b.   Ja, ofta 

c.   Ja, ibland 

d.   Nej, aldrig  

 

5. Vi brukar dela upp arbetet inom gruppen när vi grupparbetar. 

 a.   Ja 

 b.   Nej, vi arbetar tillsammans hela tiden 

 

Om Ja, hur delas det upp? _______________________________________________ 



 

 

6. Gruppsammansättningen har betydelse för mitt lärande. 

 a.   Ja 

 b.   Nej 

 

Om Ja, hur? ________________________________________________________ 

 

 

7.  Jag tror att det spelar roll ifall gruppen är mixad med tjejer och killar. 

a.   Ja, självklart 

b.   Ja, ibland 

c.   Inte så mycket 

d.   Nej, det spelar ingen roll  

 

8. Jag grupparbetar helst med…   

 a.   tjejer 

 b.   killar 

 c.   spelar ingen roll 

 

9. När jag grupparbetar lär jag mig bäst när mina kamrater… 

 a.   tänker som jag. 

 b.   tänker annorlunda än jag. 

  

10. Jag har upplevt att någon/några i arbetsgruppen inte vill att jag ska vara med 

i gruppen.  a.   Ja ……..gå till fråga 11 

 b.   Nej …..gå till fråga 12 

 

11. Detta gjorde att… 

 a.   Jag lärde mig mer. 

 b.   Jag lärde mig mindre. 

 c.   Jag inte intresserade mig för uppgiften 

 d.   Annat:_______________________________________________  

 

12. Det har hänt att jag har velat slippa ha med någon i arbetsgruppen. 

a.   Ja ……..gå till fråga 13 

 b.   Nej  

 

13. Detta gjorde att… 

 a.   Jag lärde mig mer. 

 b.   Jag lärde mig mindre. 

 c.   Jag inte intresserade mig för uppgiften 

 d.   Annat:_______________________________________________ 

 

 

 

 
Stort tack för hjälpen! 

Pia 



 

BILAGA 2 

Sammanställning av rådata 
 
Fråga 
1 Nya saker lär jag mig bäst…  

     
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
Genom att berätta för andra 222 88 20 330 

 

 
Tillsammans med andra 195 84 17 296 

 

 
Genom att se på bilder eller film 196 76 22 294 

 

 
Genom att göra och prova mig fram 190 58 27 275 

 

 
Arbeta ensam 147 64 24 235 

 

 
När jag lyssnar 131 46 11 188 

 

 
När jag läser 128 44 15 187 

 

 
Då läraren berättar och visar 87 44 8 139 

 

 
Bortfall 3 7 0 10 
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2 Egenskaper jag uppskattar hos andra vid grupparbete…             

  
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
Hög status i klassen 267 107 28 402 

 

 
Påhittig 139 65 26 230 

 

 
Noggrann  146 66 18 230 

 

 
Snabbtänkt 154 59 14 227 

 

 
Nyfiken och vill lära nytt 140 52 22 214 

 

 
Rolig 137 54 16 207 

 

 
Bra kompis 142 55 9 206 

 

 
Kunnig i ämnet 135 52 17 204 

 

 
Bortfall 4 7 0 11 
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 3 Vid grupparbete är det viktigt för mig vilka som ingår i min grupp. 

  
       
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   mycket viktigt 8 3 1 12 

 

 
b.   viktigt 22 9 2 33 

 

 
c.   lite viktigt 9 9 1 19 

 

 
d.   oviktigt   0 0 0 0 

 

 

 
 

     4 Vid grupparbete kan jag välja gruppkamrater 
    

  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja, alltid 2 1 0 3 

 

 
b.   Ja, ofta 19 11 3 33 

 

 
c.   Ja, ibland 18 8 1 27 

 

 
d.   Nej, aldrig 0 1 0 1 

 

 

 
 

     



 

5 Vi brukar dela upp arbetet inom gruppen när vi grupparbetar 

  
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja 28 17 4 49 

 

 
b.   Nej 11 4 0 15 

 

 
Om Ja, hur delas det upp? 

     
       6 Gruppsammansättningen har betydelse för mitt lärande 

   
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja 19 12 3 34 

 

 
b.   Nej 17 9 1 27 

 

 
Bortfall 3 0 0 3 

 

 
Om Ja, hur? 

     
       7 Jag tror att det spelar roll ifall gruppen är mixad med tjejer och killar 

  
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja, självklart 11 6 1 18 

 

 
b.   Ja, ibland 11 8 2 21 

 

 
c.   Inte så mycket 9 5 1 15 

 

 
d.   Nej, det spelar ingen roll  8 2 0 10 

 

       8 Jag grupparbetar helst med…   
     

  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   tjejer 13 1 0 14 

 

 
b.   killar 2 6 1 9 

 

 
c.   spelar ingen roll 24 14 3 41 

 

       9 När jag grupparbetar lär jag mig bäst när mina kamrater… 
   

  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   tänker som jag. 14 8 1 23 

 

 
b.   tänker annorlunda än jag. 23 12 3 38 

 

 
Både och 0 1 0 1 

 

 
Bortfall 2 0 0 2 

 

       
10 

Jag har upplevt att någon/några i arbetsgruppen inte vill att jag ska vara med i 
gruppen 

 
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja  9 6 1 16 

 

 
b.   Nej  30 15 3 48 

 

       11 Detta gjorde att… 
     

  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Jag lärde mig mer. 1 0 1 2 

 

 
b.   Jag lärde mig mindre. 2 4 0 6 

 

 
c.   Jag inte intresserade mig för … 5 0 0 5 

 

 
d.   Annat 2 2 0 4 

 

       



 

12 Det har hänt att jag har velat slippa ha med någon i arbetsgruppen 

  
  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Ja  28 14 3 45 

 

 
b.   Nej  11 7 1 19 

 

       13 Detta gjorde att… 
     

  

Flickor Pojkar Okänt kön Summa 

 

 
a.   Jag lärde mig mer. 5 3 2 10 

 

 
b.   Jag lärde mig mindre. 4 7 1 12 

 

 
c.   Jag inte intresserade mig för …. 5 1 0 6 

 

 
d.   Annat:  13 3 0 16 

 

 
Bortfall 1 0 0 1 

  

 


