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Antal sidor: 36 

Grupparbete, eller kooperativt lärande (cooperative learning), är ett återkommande ämne i den 
internationella pedagogiska debatten. Många studier har gjorts om huruvida grupparbete är 
effektivare ur inlärningssynpunkt än traditionell undervisning eller individuellt arbete, men 
resultaten är inte alltid entydiga. Mycket kritik har förts fram vad gäller effektiviteten av 
grupparbete som undervisningsmetod, främst för högpresterande elever. 

Finns det ett samband mellan elevers prestationsnivå och deras attityd till grupparbete? För 
att klarlägga detta har vi genomfört en enkätundersökning omfattande 77 elever i årskurs 9 på en 
skola i södra Sverige. Eleverna delades in i tre olika grupper beroende på prestationsnivå och 
relationen mellan prestationsnivå och syn på grupparbete belystes. Vi genomförde uppföljande 
intervjuer med 9 av de elever som besvarade enkäten, tre elever ur varje prestationsgrupp. 

 Resultaten visar att högpresterande elever är mer kritiska till grupparbete, och således 
föredrar att arbeta enskilt, än medel- och lågpresterande elever. Vidare visar resultaten att elever 
som föredrar individuellt arbete gör så för att de anser att de lär sig mer på det sättet. För elever 
som föredrar att arbeta i grupp är det däremot den sociala aspekten som är viktigast i valet av 
arbetssätt. De väljer att arbeta i grupp för att det är roligare. 

Med tanke på styrdokumentens ambitioner om en skola för alla, där syftet torde vara att 
den enskilde individen skall mötas på de villkor som är bäst för denne, bör vi kanske i större 
utsträckning fundera över varför vi som lärare väljer grupparbete som undervisningsmetod och 
hur vi väljer att organisera och bedöma grupparbete.  
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Inledning 
Grupparbetet som arbets- och lärosätt inom skolan har ökat i omfattning allt sedan den 
mer traditionella undervisningsmetodiken fick vika på foten till förmån för den 
kooperativa metoden med socialkonstruktivistiskt fokus. I takt med att samhället har 
förändrats har också kraven på kunskaper utvecklats. Det räcker inte längre med 
memorerad fakta, utan vi måste även kunna tänka kritiskt, dra slutsatser, argumentera 
och, populärt uttryckt, ”think outside the box”. I takt med att efterfrågan av denna nya 
typ av kunskap har ökat har traditionell undervisning visat sig allt mer undermålig och 
det kooperativa lärandet har blivit allt populärare inom undervisningen (Stockdale & 
Williams, 2004). 

Kooperativt lärande har stöd i såväl den behavioristiska som den kognitiva och 
sociokulturella undervisningsteorin (Johnson, Johnson & Smith, 1998). Det är John 
Dewey, Jean Piaget och Lee Vygotsky som, med sina respektive vetenskapsfilosofier, 
lagt grunden till flertalet av de pedagogiska teorier som stipulerar kooperativt lärande 
som norm. 

Inom lärarkåren kan det naturligtvis finnas olika anledningar till att man väljer 
grupparbete som pedagogisk undervisningsmetod, och även till att man inte gör det. Hur 
det än är med den saken så stipulerar läroplanen och flera av kursplanerna att eleverna 
ska lär sig att samarbeta och att arbeta kollektivt, så till syvende och sist ska 
grupparbetet ha sin plats i undervisningen.  

Det är vår erfarenhet att inför, under och efter varje grupparbete så är det flera 
elever som av en eller annan anledning är missnöjda med gruppen. Missnöjet kan ha att 
göra med gruppens sammansättning, gruppmedlemmarnas bidragande, eller brist på 
detsamma, i arbetet eller de egna förutsättningarna att lyckas med arbetet i den aktuella 
gruppen. 

När vi diskuterar med elever hur vi ska komma till rätta med missnöjet så finns det 
heller inga entydiga svar. Det finns istället flera olika uppfattningar om hur grupper ska 
sättas samman, hur ansvaret ska fördelas och vem (elever själva eller läraren) som ska 
fördela ansvaret inom gruppen. Vi tror oss se en koppling mellan prestationsnivå och 
inställning i det här fallet, där högpresterande elever tenderar att vara mer negativt 
inställda till grupparbeten i allmänhet och prestationsmässigt heterogena grupper i 
synnerhet. Intresset för att hjälpa andra verkar vara mycket svagt och den egna 
prestationen (slutprodukten) framstår som mycket viktig. Det verkar vara så att de 
högpresterande eleverna generellt anser, eller är rädda för, att de ska prestera sämre eller 
inte lära sig lika effektivt när de arbetar tillsammans med andra, främst när det gäller 
prestationsmässigt heterogena grupper, som när arbetet är individuellt baserat. 

Tidigare studier har också visat att elever kan vara mycket olikt inställda till att 
arbeta i grupp (Cantwell & Andrews, 2002). 
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Bakgrund 
Historiskt perspektiv 

Människan har i alla tider lärt sig av varandra. Ända sedan den moderna människans 
utveckling startade för mer än 300 000 år sedan har vi använt våra sinnen för att lära oss 
sådant som vi har nytta av i livet. Under många årtusenden var detta vardagens och 
erfarenheternas lärande tillräckligt för det samhälle som människan då levde i. 
Successivt har sedan skolan, som vi idag känner den, vuxit fram i takt med att samhället 
förändrats.  

När det gäller skolans utveckling i Sverige, uppkom det under medeltiden (från år 
900 e.kr) ett intresse, hos såväl individer som hos samhället, av kunskapsutveckling 
inom teologi, medicin och juridik (Egidius, 2001). Under tiden fram till 1600-talet var 
det dock endast de bäst bemedlade som hade möjlighet att utbilda sig. Kyrkan blev den 
institution som stod för den enda form av organiserad utbildning som var tillgänglig för 
den stora allmänheten. Genom katekesläsning, först i form av utantillinlärning och 
memorering av andras högläsning, skapades ett lärande för alla. 1686 års kyrkolag 
klargjorde dock att alla, för att själva kunna ta del av Guds ord, skulle lära sig att läsa 
(Hartman, 2005). Svenskarna var således redan på 1700-talet ett läsande folk, vilket 
kom att innebära ett problem för kyrkan ur ett maktperspektiv - kan man läsa en bok så 
kan man också läsa andra böcker.  

Människor började, under 1700-talets början, att samlas och hålla egna gudstjänster 
utifrån andra skrifter än katekesen, utanför kyrkans regi (Hartman, 2005). Det egna 
läsandet och det kooperativa lärandet som skedde genom diskussioner om det lästa 
ledde till en självständighet och ett ökat ifrågasättande, vilket i sin tur födde en konflikt 
mellan folket och kyrkan. För att bibehålla och stärka kyrkans position förbjöds 1726 
sammankomster utanför kyrkans kontroll, samtidigt som läsundervisningen ökades i 
syfte att stävja villoläror (Hartman, 2005).  

År 1842 togs beslut om att införa allmän skolplikt i Sverige (Egidius, 2001). Det 
fanns flera anledningar till detta beslut. Industrialismens tidevarv medförde att andra 
kunskaper än läsning blev nödvändiga i arbetslivet. Samtidigt innebar den samtida 
moderniseringen av jordbruket att gårdarnas barn inte längre behövdes i lika stor 
utsträckning som tidigare, för den dagliga driften. Även om skolan, som fortfarande 
stod under kyrkans kontroll, blev tillgänglig för alla var inte syftet att främja fritt och 
kritiskt tänkande, utan snarare att inpränta lydnad och fromhet. Pedagogiken präglades 
av den tid som rådde och var en strikt förmedlingsundervisning där läraren stod för det 
rätta och sanna. Religiösa och moraliserande övertoner var mycket vanligt i 1800-talets 
allmänna skola (Hartman, 2005) och statskyrkan hade stor makt över utbildnings-
väsendet i sin helhet (Egidius, 2001). 

För att minska kyrkans inflytande över undervisningen, vilket måste ha inneburit en 
stor maktfaktor, antogs 1919 en utbildningsplan som innebar en förändring av 
undervisningens inriktning och syfte. Skolan skulle inte längre vara ett auditorium utan 
ett laboratorium (Hartman, 2005). Denna utbildningsplan, som hämtat inspiration från 
pedagogen Johan Dewey (Egidius 2001), var alltså det första steget mot den skola vi har 
idag där det kreativa egna tänkandet utgör själva grundtanken i lärandet. 

Tanken på den fritt, kritiskt tänkande människan som grunden i en demokratisk stat 
växte sig allt starkare i kölvattnet efter andra världskriget (Egidius, 2001). Målet med 
skolan var inte längre att skapa ett fromt och lydande folk, eftersom riskerna med en 
sådan undervisning uppdagats med all önskvärd tydlighet i det tyska riket. Samhällets 
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reaktioner på det nyss avslutade kriget öppnade dörrarna för det förslag som 
skolkommissionen 1946 lade fram i riksdagen och som baserades på utvecklingen av ett 
demokratiskt och jämlikt samhälle (Egidius, 2001). 

Skolkommissionens grundtanke var att omforma skolsystemet från den dåvarande 
uppdelningen i realskola och folkskola till en gemensam, nioårig enhetsskola (Forsell 
red., 2005). Tidigare hade folkskolan tjänat som den mindre bemedlade allmänhetens 
utbildningsmöjlighet, medan överklassen nyttjade privata förberedande skolor. Även om 
folkskolans elever teoretiskt sett hade möjlighet att, efter de tre första åren, antas till 
läroverk var det ytterst ovanligt att så skedde (Egidius, 2001). Tanken med en 
gemensam skola och därmed lika möjligheter till utbildning för alla individer, oavsett 
samhällsklass, var dock inte ny utan hade under tiden från 1800-talets slut etablerats 
inom vissa politiska kretsar (Forsell red., 2005). Denna tanke har sedan dess växt sig 
starkare och resulterat i dagens idéer om en skola för alla. Skollagen (SFS 1985:1100) 
anger att: 
 

 ”alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 
varhelst den anordnas i landet” 

 
skollagen 1 kap 2 § (SFS 1985:1100) 

 
Skolkommissionens förslag ledde 1950 till riksdagsbeslut om att anta nioårig 
enhetsskola. Till en början var det endast vissa skolor som på försök startade den nya 
enhetsverksamheten (Egidius, 2001). Det är tankarna i 1946 års skolkommissions 
förslag som ligger till grund för dagens skolsyn och de arbetssätt som idag används i 
undervisningen.  

Skolan skulle alltså, enligt skolkommissionens direktiv, ”fostra demokratiska 
människor” (SOU1 1948:27). Här handlar det således om en vilja att förändra samhället 
via skolan, där samhällets behov, eller tankarna om dess struktur, blir grundläggande för 
skolans innehåll och metoder. Vidare poängterar kommissionen (SOU 1948:27) vikten 
av att undervisningen inte får vara auktoritär, utan den ska främja elevernas egna 
sökande efter kunskap och förmåga att skapa egna bilder av det samhälle vi lever i.  

I 1940 års skolutredning (SOU 1946:31) låg fokus på skolans inre arbete och det är 
tydligt att mycket inspiration hämtats från USA. Utredningen tydliggör det som 
fortfarande idag måste anses vara den moderna tidens största trendbrott vad gäller 
synsätt på lärande och undervisning. I utredningen läggs idéer fram för undervisning i 
projektform och vad som kallas ”samlad undervisning”, vilket kan jämföras med dagens 
tematiska, ämnesintegrerade undervisning (Egidius, 2001). 

Skolkommissionen framhärdar samarbete mellan elever som grund för utveckling 
av självständigt tänkande och kritiska individer (SOU 1948:27). Redan 1948 har man 
alltså inom det svenska skolsystemet styrdokument som innebär individuell och 
samarbetsbaserad undervisning. Samtidigt klargör kommissionen i sitt betänkande 
(SOU 1948:27) att det inte är fråga om att diktera arbetssätt, utan att detta är något som 
den enskilde läraren måste ta ställning till och själv utveckla enligt egna preferenser. 

                                                 
1 Statens offentliga utredningar 
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Kommissionen var starkt influerad av USA:s utbildningsväsen och de filosofiska 
pedagoger, med John Dewey i spetsen, som var verksamma där. 

Kommissionens betänkande ledde fram till den läroplan för grundskolan som 
antogs 1962 och som kom att kallas Lgr622. Tankarna i Lgr62 har även influerats av 
idéer sprungna ur den nystartade lärarutbildningen (1956), där arbetssätt för 
enhetsskolan utarbetades och formulerades i de så kallade MAKIS-principerna (Forsell 
red., 2005). Dessa bygger på elevernas egen lust att lära (motivation), självständigt 
arbete (aktivitet), den egna upplevelsen (konkretisering), den enskilde elevens lärande 
(individualisering) och arbete i grupper (samarbete) (Forsell red., 2005). 

Under tiden före antagandet av 1962 års läroplan, och även till stor del under resten 
av 1960-talet var undervisningen influerad av det behavioristiska tänkandet, som i sin 
tur bygger på positivismens filosofi. Behaviorismen utgår från att bara det som är 
bevisat och sant kan anses vara kunskap (Sjøberg, 1998). Kunskapen anses således vara 
förutbestämd och därmed oberoende av omgivningen, vilket innebär att själva 
inlärningssituationen är av mindre, eller ingen, vikt. Innehållet i kunskapen är nyckeln i 
lärandet och detta innehåll kan och skall förmedlas från lärare till elev i undervisningen 
(Arfwedson, 2000). Behaviorismen ligger alltså till grund för det vi idag benämner 
förmedlingspedagogik. 

I Lgr62 konkretiseras arbetssätten och undervisningsmetoderna genom att man 
förordar såväl individualisering som grupparbete (Lgr62, 1962). Här ges visserligen 
utrymme för lärare att till stor del själva välja arbetssätt, men det är dock klargjort att 
samarbete mellan eleverna ska förekomma. Det finns i detta styrdokument inte någon 
konflikt mellan individualiseringen av undervisningen och grupparbete som under-
visningsmetod eftersom eleverna ska kunna bidra efter egen förmåga i det kooperativa 
lärandet (Lgr62, 1962), vilket också bygger på idéerna i skolkommissionens betänkande 
från 1946 (SOU 1948:27). 

John Deweys idéer är tydliga i såväl skolkommissionens betänkande som i Lgr62. 
Dewey var en av dem som, under 1900-talets första år, bidrog till utvecklandet av den 
pragmatiska filosofin och formulerade därefter ett reformpedagogiskt program (red. 
Forsell, 2005). Hans pedagogiska tankar var en direkt reaktion mot samtidens 
undervisningsmetoder och synen på kunskap. Istället för den mekaniska överföring av 
kunskap som var den gängse undervisningsmetoden i skolsystemet vid den tiden, 
propagerade Dewey för ett lärande där elevens egna erfarenheter och motivation ligger 
som grund för själva lärandet (red. Forsell, 2005).  

Den progressivistiska pedagogiken har dock kritiserats för att den baseras på 
elevernas fria kunskapssökande (SOU 1992:94), en aspekt som än idag är aktuell i 
diskussioner om kunskap och lärande. Dewey menade dock inte att skolan enbart skulle 
existera för individens skull, utan menade att bildningen av en kommande generation 
även var av samhälleligt intresse och att det historiska vetandet också var värdefullt 
(SOU 1992:94). 

När läroplanen för grundskolan reviderades 1969 (Lgr693) låg fokus på skolans 
organisation och inte på skolans innehåll eller undervisningsformer och arbetssätt 
(Egidius, 2001). Däremot blev frågan om arbetssätt högaktuell såväl i Sverige som 
internationellt under början av 1970-talet (Egidius, 2001). Kritik växte fram mot 
skolkommissionens motstridiga budskap, vilka kan antas ligga till grund för att så få 
förändringar av arbetssätt i grundskolan faktiskt kommit till stånd under 1960-talet.  
                                                 
2 Läroplan för grundskolan 1962 
3 Läroplan för grundskolan 1969 
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Under 1970-talets början var influenser från alternativa pedagogiska läror kraftiga och 
såväl Carl Rogers idéer om självstyrt lärande som Jean Piagets konstruktivistiska teorier 
om den egna kunskapsutvecklingen gjorde starka intryck i den pedagogiska debatten 
(Egidius, 2001). Piaget var i grunden epistemolog och studerade individens inlärning 
och kunskapsutveckling. Hans studier och teorier har gett upphov till den konstrukt-
ivistiska synen på kunskap och lärande (Sjøberg, 1998).  

De pedagogiska idéer som bygger på den konstruktivistiska teorin går ut på att 
undervisningsmiljö och lärandesituationer organiseras av pedagogen. Enligt konstrukt-
ivismen skapar individen sin egen kunskap om omgivningen (Maltén 1997). Även 
Maria Montessori och Paolo Freire, som influerade den pedagogiska debatten under 
1970-talet poängterade vikten av att eleven ställs i centrum i undervisningen, vilket 
innebär att undervisningen bör utgå från elevens erfarenheter och tidigare kunskap (red. 
Forsell, 2005).  

Den konstruktivistiska synen på kunskap kom sedan att få sociala inslag (Williams 
et al, 2000). Socialkonstruktivismen bygger vidare på den teori om lärande som 
konstruktivismen statuerat, men poängterar även vikten av undervisningens sociala 
perspektiv (Williams et al. 2000). Gruppkonstellationer och kooperativt lärande blir 
härmed viktiga inslag i undervisningen. Ytterligare en faktor som blev viktig i den 
pedagogiska reformen vid denna tidpunkt, och som kan härledas till såväl Montessori 
som Dewey, var tanken om elevernas egna intressen, om att skapa motivation för 
lärandet (red. Forsell, 2005).  

Rådande samhällsutveckling, där industri likväl som företagsvärlden alltmer 
omorganiserades till en mer gruppbaserad struktur, påverkade även allmänhetens 
intresse för, och tankar om, utbildningsväsendet (Egidius 2001). I den pedagogiska 
debatten kom grupparbete att få en mycket hög didaktisk status och ansågs överlägsen 
andra metoder (Arfwedson, 2000). Sammantaget ledde detta till att grupparbete som 
lärandeform och undervisningsmetod blev ett allmänt krav i början av 1970-talet 
(Egidius 2001). 

1970 tillsattes en utredning som kom att resultera i ett betänkande 1974, ”Skolans 
arbetsmiljö”, eller SIA, som den kom att kallas (SOU 1974:53). Denna utredning låg till 
grund för arbetet med den nya läroplan för grundskolan som blev verklighet 1980, 
Lgr804 (SOU 1992:94).  

Lgr80 genomsyras av samma tankar som 1946 års skolkommission, om än något 
tvehågset, lagt fram mer än trettio år tidigare. Den största förändringen mellan Lgr69 
och Lgr80, vad gäller skolans arbetssätt, är att tematiskt arbete, projektarbete och 
elevens fria val har konkretiserats och fått en större vikt (Lgr69, 1969 och Lgr80, 1980). 
Den socialkonstruktivistiska influensen innebär att lärandet ska ses som en process, 
vilket påverkat tankarna om skolans arbetssätt.  

Successivt, sedan skolkommissionens betänkande 1946, har läroplanerna för grund-
skolan i allt högre grad poängterat betydelsen av grupparbete, tematiska arbetssätt och 
elevernas egna aktivitet i lärandet. Vad som däremot kan konstateras är att det finns en 
påtaglig fördröjning i implementerandet av de styrdokument som är ämnade att utgöra 
grundvalen i skolväsendet. Trots att idéerna först formulerades för mer än 50 år sedan är 
de fortfarande inte allmänt förankrade hos den praktiserande lärarkåren. Det finns 
således en stor schism mellan den pedagogiska teorin och vad som faktiskt praktiseras i 
landets många skolor. 

                                                 
4 Läroplan för grundskolan 1980 
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Styrdokumenten 
Det är de rådande idéerna och teorierna om vad kunskap och lärande egentligen är som 
utgör grunden för en läroplan. 1991 tillsattes en kommitté vars syfte kom att bli att 
arbeta fram underlag till nya läro- och kursplaner för grund-, gymnasie- och 
vuxenutbildning (SOU 1992:94). Det betänkande som kommittén lade fram fick titeln 
Skola för bildning, SOU 1992:94, och kom att ligga till grund för den nu gällande 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo945.  

Enligt betänkandet (SOU 1992:94) har kunskap och fostran varit de två väsentliga 
begreppen i läroplanerna under 1900-talet. Här poängteras också den ihållande 
aktualiteten hos den utredning som påbörjades av skolkommittén redan 1946 (SOU 
1992:94). I utredningen framgår att kommitténs syn på skolväsendets nytta är såväl 
individualistisk, vilket innebär att skolan är till för den enskilde eleven, som av 
samhälleligt intresse, alltså som strävar efter samhällets bästa.  I praktiken innebär detta 
att det inte är enbart elevens personliga utveckling som ska vara grunden i 
undervisningen. Samhällets intressen ska också påverka skolans verksamhet. 

Den stora skillnaden mellan Lgr80 och Lpo94 är att den senare är målrelaterad, 
vilket innebär att det är skolans syfte och undervisningens mål som är grundstenen, 
medan vägen ditt gärna får variera. I Lpo94 förordas således inte metoder för under-
visningen, istället tillåts kommuner, skolor och enskilda lärare att avgöra vilka metoder 
som de anser vara bäst i syfte att nå de mål som anges i läroplanen. Grupparbetet, direkt 
uttalat som arbetsform, har alltså försvunnit ur styrdokumenten i och med övergången 
till målstyrning.  

Under 1980-talet började kritiska röster, från såväl elever som lärare, höjas mot 
grupparbete som undervisningsmetod (Arfwedson, 2000). Orsakerna till kritiken var 
möjligtvis den övertro som satts till metoden samt det faktum att reflektion över 
grupparbetets faktiska effektivitet och funktionalitet som undervisningsmetod uteblev 
(Arfwedson, 2000). Kanske har denna kritik också påverkat den nuvarande läroplanens 
utformning. Under 1960- och 1970-talet var konstruktivismen, och senare social-
konstruktivismen de teorier om lärande som var ledande i de pedagogiska tanke-
gångarna. Kritiken mot Piagets kliniska syn på kunskap som något förbestämt, 
oberoende av situation och omgivning, ledde under 1980-talet till att intresset för Lev 
Vygotskijs mer sociokulturella vetenskapsfilosofi, vari omgivande faktorer är av stor 
vikt för den individuella utvecklingen, ökade (SOU 1992:94).   

Varken skollagen (SFS6 1985:1100) eller grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 
anger några speciella arbetsmetoder och det är heller inte, i något av dessa dokument, 
indirekt angivet att samarbetet mellan eleverna skall eller bör förekomma. Vissa av de 
strävansmål som anges i läroplanen, Lpo94, kräver dock att eleverna på ett eller annat 
sätt arbetar tillsammans. Eleverna ska uttryckligen:  
 

”lära sig att utforska, lära och arbeta både  
självständigt och tillsammans med andra” 

 
 Lpo94, skolverket (1994) 

 
 

                                                 
5 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 
6 Svensk författningssamling 
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I Lpo94 (1994) anges också, inom ramen för strävansmålen, att eleverna skall lära sig 
diskutera och argumentera, färdigheter som kan vara svåra att tillskansa sig i en strikt 
individualistisk studiemiljö. Liknande skrivelser återfinns i flera av kursplanerna för år 
7 till 9 (Skolverket online, 20081028).  

Skolans uppdrag är också tudelat, eller har två huvudsyften. Dels ska skolan vara 
ett forum för elevernas kunskapsutveckling och dels ska skolan fostra eleverna till goda 
demokratiska medborgare (Lpo94). Tanken är inte att skolan ska undervisa om 
demokrati, utan eleverna ska, genom att undervisningen organiseras utefter en 
deliberativ demokratimodell, anamma och se demokratin som en självklar del av 
vardagen (Fritzell, 2003 och Fritzen, 2003). 

Samtidigt återfinns, i Lpo94 (1994) förordning om att undervisningen ska 
individanpassas, vilket bör tolkas som att undervisningen ska anpassas för varje enskild 
elev, på ett sätt som gagnar just denne.  

 
Undervisningsmetoder i skolan 

Grupparbete som inlärningsmetod har länge debatterats, vad gäller dess effektivitet, ur 
didaktisk synpunkt. I den pedagogiska debatten har grupparbete å ena sidan framhävts 
som en överlägsen metod för lärande och å andra sidan kritiserats för att vara ett 
ostrukturerat och pedagogiskt svårhanterbart verktyg i undervisningen.  

Vår erfarenhet av grupparbete på våra nuvarande och tidigare arbetsplatser är att 
eleverna arbetar med stora projekt där den enskilde individen ofta har lätt att försvinna 
eftersom fokus läggs på gruppens prestation. Det är också gruppens prestation, i form av 
en produkt som sedan bedöms. Forskning gällande effektivitet av grupparbete som 
undervisnings- och/eller inlärningsmetod, eller elevers attityd till grupparbete är mycket 
sparsam i Sverige. Däremot finns det mycket forskning och debatt runt grupparbete och 
dess effektivitet från många andra länder. Svensk litteratur som behandlar metoder för 
arbete i grupp och hur detta kan organiseras och struktureras finns visserligen, men 
metoderna är inte kritiskt granskade eller bevisat effektiva. 

Enligt Svedberg (2002) kan arbete i grupp ske när gruppens medlemmar 
samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Målet måste vidare vara väldefinierat och 
medlemmarna måsta vara motiverade för att nå detta (Gillies, 2004). 

Slavin (1991) definierar grupparbete (cooperative learning) som ett process-
orienterat arbetssätt där eleverna tillsammans hjälps åt för att bemästra ett givet 
studiematerial. Det finns många studier som visar att inlärning sker mer effektivt i grupp 
än enskilt (Slavin, 1996; Neber, Finsterwald & Urban, 2001; Springer, Stanne & 
Donovan, 1999; Johnson, Johnson & Skon, 1980 samt Johnson, Johnson & Taylor, 
2001), något som också länge varit det politiskt korrekta förhållningssättet.  

Det kooperativa arbetssättet har även visats ha sociala fördelar, vilket är av stor 
vikt för elevernas fortsatta liv. Avsaknad av empati, förståelse för, och acceptens av, 
andras olikheter kan leda till missanpassningar och negativa attityder (MacMullin, 
1994).  Jordan & Le Métais (1997) hävdar att elever utvecklas socialt genom att arbeta i 
grupp, genom att de lär varandra sociala koder etc. Eleverna lär sig även samarbeta med 
varandra och värdesätta andras bidrag genom att arbeta tillsammans i grupp (Lindauer 
& Garth, 1997).  

Enligt Karau och Williams (1997) främjar dock inte grupparbete lärandet, eftersom 
den enskilde eleven ofta fokuserar på den egna kunskapsutvecklingen och bortser från 
gruppens lärande. Det individuella lärandet och den individuella prestationen tenderar 
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att bli diffusa då grupparbete appliceras som metod för kunskapsutveckling, menar 
Karau och Williams (1997), som istället förespråkar individuellt lärande.  

Grupparbete som undervisningsmetod är inte problemfri. Ett problem som ofta 
associeras med grupparbete är ”snålskjuts” (free-riding), vilket innebär att en eller flera 
av gruppmedlemmarna inte tillför gruppen något, vilket i sin tur medför mer arbete för 
övriga medlemmar i gruppen, men sedan ändå får ta del av gruppens belöning, i de 
flesta fall ett betyg eller omdöme (Joyce, 1999). 

Ett annat scenario vid grupparbeten är att eleverna helt enkelt fördelar uppgifter 
emellan sig och arbetar individuellt inom gruppen (Mulryan, 1994), vilket förtar själva 
tanken med grupparbetet. 

Bedömningen av projekt som utförs genom grupparbeten är svår, med tanke på att 
alla elever kanske inte bidrar till sin fulla potential och således åker snålskjuts på andra 
elevers arbete (Joyce, 1999). Det är alltid en svårighet att bedöma enskilda elevers 
insatser i ett projektarbete som utförs av en grupp, samtidigt är det en nödvändighet att 
som lärare kunna bedöma den enskilde elevens insats och därmed också sätta betyg. 

Många studier visar som sagt på en inlärningsmässig fördel med grupparbete i 
förhållande till mer traditionell undervisning, men det är inte alltid den 
undervisningsform som elever föredrar (Greenop, 2007). Motståndet mot grupparbete 
kan bero på att det är ostrukturerat i förhållande till traditionell undervisning 
(föreläsningar och individuella studier), vilket kan leda till förvirring hos eleverna 
(Greenop, 2007). Andra anledningar kan vara att den enskilde eleven förlorar endel av 
sin absoluta kontroll över arbetet, eller att det tar värdefull tid att förklara för 
gruppmedlemmar som inte förstår, tid som annars skulle kunna ha ägnats åt den egna 
kunskapsutvecklingen (King & Behnke, 2005). 

Mulryan (1994) visar att elever uppfattar de sociala fördelarna med grupparbete 
som mer framträdande än de kunskapsmässiga. De förstår och anammar alltså de sociala 
skälen till att arbeta i grupp, men de anser inte, i lika stor utsträckning, att grupparbetet 
som undervisningsmetod är bättre än någon annan metod. I en studie av Peterson & 
Miller (2004) upplever elever arbete i grupp som mer utvecklande än individuellt 
arbete, medan Karau och Williams (1997) menar att den individuella tillfredsställelsen 
av att ha utfört ett bra arbete, eller utvecklats kunskapsmässigt, blir större om 
prestationen skett individuellt än i om den skett genom arbete i grupp.  

Ytterligare en diskussion som förs angående grupparbete rör konstruktionen av 
grupperna. Slavin (1996) och Johnson, Johnson & Taylor (2001) m.fl. menar att 
grupperna bör vara heterogena med avseende på elevernas prestationsnivå. Elever delas 
då in i tre olika kategorier, beroende på hur väl de presterar akademiskt, låg-, medel- 
och högpresterande. När det gäller låg- och medelpresterande elever är enigheten bland 
forskare relativt stor. Många anser att dessa elevers kunskapsutveckling gynnas av 
arbete i heterogena grupper. Högpresterande elever anses däremot, av flera forskare, 
hindras i sin kunskapsutveckling av att arbeta i heterogena grupper och gynnas av att 
arbeta med andra högpresterande elever, alltså i homogent sammansatta grupper.  

Homogen indelning efter prestationsnivå kan höja elevers attityd till under-
visningen och har även en positiv effekt på högpresterande elevers kunskapsutveckling 
(Kulik & Kulik, 1982). Enligt Stockdale & Williams (2004) samt Leonard (2001) är det 
låg- och medelpresterande elever som främjas av kooperativt lärande i heterogena 
grupper, medan det för högpresterande elever inte spelar någon roll, alternativt verkar 
missgynnande, ur inlärningssynpunkt. Baer (2003) visar också i sin studie att hög- och 
marginellt även medelpresterande elever gynnades av homogena gruppsamman-
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sättningar, medan det för lågpresterande elevers kunskapsutveckling inte spelade någon 
roll om grupperna var homogena eller heterogena, med avseende på prestationsnivå. 

Slavin (1996) propagerar för kooperativ inlärning i heterogena grupper för elever 
på alla prestationsnivåer. Han poängterar dock vikten av att grupparbetet struktureras på 
ett sätt så att samtliga elever blir personligt ansvariga för såväl gruppens resultat som de 
enskilda medlemmarnas resultat. Enkelt förklarat föreslår Slavin (1996) att för att en 
enskild elev skall kunna få ett bättre omdöme så måste samtliga elever i gruppen visa på 
en positiv kunskapsutveckling. Williams, Carroll & Hautau (2005) visade i en studie 
med Slavins (1996) bedömningssystem att låg- och medelpresterande elevers kunskaps-
utveckling stärktes av kooperativ inlärning i heterogena grupper, medan högpresterande 
elevers kunskapsutveckling stagnerade något. I Baers (2003) studie, där hög- och 
medelpresterande elever gynnades av homogen gruppsammansättning medan 
lågpresterande elever nådde samma resultat i homogena som i heterogena grupper, 
bedömdes inte gruppens arbete och det fanns heller inget ansvar hos grupp-
medlemmarna gällande de övriga medlemmarnas kunskapsutveckling. 

Tanken är att eleverna ska utbyta kunskaper med varandra genom att den som 
behärskar någonting kunskapsmässigt förklarar för de som inte gör det. Studier har visat 
att elever befäster sin egen kunskap och får en djupare förståelse genom att förklara för 
andra (Webb, 1985 och Wittrock, 1990). Det har också föreslagits att elever, bättre än 
lärare, blir varse vad deras jämnåriga inte förstår, och därmed kan erbjuda mer passande 
förklaringar (Webb & Farivar, 1994).  

Enligt Willis (1990) kan högpresterande elever känna sig utnyttjade och frustrerade 
när de arbetar i heterogena grupper, vilket kan medföra att dessa elever inte visar sin 
fulla potential i gruppen. Det har alltså visats i tidigare studier att motivationen att lära 
kan minska för högpresterande elever när de placeras i heterogena grupper, ”the sucker 
effect” (Robinson, 1990). Denna negativa inställning kan sedan antas av hela gruppen, 
eller flera av dess medlemmar (Neber, Finsterwald & Urban, 2001).  

Kooperativt lärande, eller grupparbete, kan också uppfattas som mindre viktigt för 
den egna kunskapsutvecklingen, i jämförelse med individuellt arbete eller föreläsningar 
(Csikszentmihalyi & Schneider, 2000). 

 

Syfte och problemställningar 
Syftet med undersökningen är att belysa elevers syn på den egna kunskapsutvecklingen 
under arbete i grupp, i förhållande till prestationsnivå. Vidare avses en problematisering 
kring elevernas syn på den egna kunskapsutvecklingen och det individfokus som 
föreligger i läroplanens "en skola för alla" med fokus på rättvis utbildning och skolans 
demokratiuppdrag. Studiens frågeställningar är:  

 
 Hur ser relationen ut mellan inställningen till grupparbete och 

prestationsnivå? 
 Hur ser relationen ut mellan föredragen gruppsammansättning och 

prestationsnivå?? 
 Hur kan synen på den egna kunskapsutvecklingen komma till uttryck i 

inställningen till att arbeta i grupp? 
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Metod 
Undersökningsdesign 

Frågeställningarna har behandlats genom en fallstudie där såväl en kvantitativ, 
enkätbaserad undersökning, och en kvalitativ, intervjubaserad undersökning, utförts. De 
två första frågeställningarna har först behandlats i den kvantitativa undersökningen, som 
varit av deduktiv karaktär, eftersom undersökningen är ämnad att ge svar på en på 
förhand given teori (Bryman, 2002). För att ytterligare förklara och möjliggöra analys 
av skälen bakom elevernas syn på grupparbete undersöktes sedan samtliga 
frågeställningar genom den kvalitativa undersökningen, med induktiv bas. Den 
induktiva undersökningen är förutsättningslös i det avseende att den är ämnad att ge 
svar på öppna frågor (Bryman, 2002). 

Studien har utförts på en mindre 6-9 skola i södra Sverige, med elever ur år 9. 
Resultat från enkäter och intervjuer ligger till grund för den problematisering kring 

syftet med grupparbete, individen i fokus och en skola för alla som utgör arbetets bas. 
 

Kvantitativ undersökning 
De två första frågeställningarna, och till viss del även den tredje frågeställningen, 
behandlades främst genom den kvantitativa undersökningen, baserad på en enkät som 
eleverna besvarade. Enkäten bestod av fyra frågor (bilaga 2) och besvarades vid ett och 
samma tillfälle av samtliga respondenter. 

Eleverna fördelades på tre grupper baserade på meritpoäng, alltså det betygssnitt de 
erhållit under vårterminen 2008. Den tredjedel som erhållit de högsta betygsgenom-
snitten behandlades som högpresterande. Den tredjedel vars betygsgenomsnitt var lägst 
behandlades som lågpresterande och den tredjedel vars betygssnitt låg emellan de två 
andra grupperna behandlades som medelpresterande. 

 
Urval 

Urvalet bestod av samtliga elever i år 9 (n = 98) på en mindre skola (ca 350 elever 
totalt). De elever som inte fyllt 16 år och vars vårdnadshavare inte besvarat utskickat 
missivbrev (bilaga 1), och således inte givit tillstånd för eleven att delta i 
undersökningen, besvarade inte enkäten (n = 17). Elever som var frånvarande (n = 4) 
vid det tillfälle då enkäten besvarades deltog heller inte i undersökningen. Totalt kom 
antalet deltagande elever att uppgå till 77 (n = 77).  

 
Analysmetod 

Utfallet från enkätundersökningen åskådliggörs i diagram, baserade på procentuella 
fördelningar. Respondenterna delades in i de tre ovan angivna grupperna, beroende på 
uppnådda meritpoäng i slutbetyget våren 2008. Skillnader i preferenser för arbetssätt, 
orsak till preferens och åsikt om gruppindelning mellan de tre prestationsgrupperna 
åskådliggörs grafiskt i studiens resultatdel. 
 

Kvalitativ undersökning 
För att ge en ytterligare förklaring till elevernas olika syn på grupparbete, som 
framkommit i den kvantitativa undersökningen, genomfördes intervjuer med 9 elever, 
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tre elever ur varje prestationsgrupp. Eleverna intervjuades var för sig av en intervjuare. 
Intervjuerna var semistrukturerade, vilket tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor 
utanför den intervjuguide (frågeschema) som ligger till grund för intervjun (bilaga 3) 
(Bryman, 2002). Respondenterna har alltså, då vi bedömt att deras svar har kunnat 
vidareutvecklas, kunnat få besvara ytterligare frågor rörande deras givna svar.  

Intervjuguiden strukturerades efter det att resultaten från den kvantitativa 
enkätundersökningen sammanställts och intervjufrågorna utformades till viss del utefter 
de resultat som enkätstudien givit.  

 
Urval 

Intervjurespondenterna valdes ut beroende på prestationsgrupp. Tre respondenter per 
prestationsgrupp har fått svara på frågor enligt en och samma intervjuguide, vilket 
innebär att totalt 9 elever har deltagit i den kvalitativa studien. 

Vilka elever i de tre prestationsgrupperna som intervjuades berodde på 
tillgänglighet, vilket innebär ett bekvämlighetsurval. De elever vi har kunnat få kontakt 
med och som har velat och haft tillfälle att ställa upp på en intervju har alltså deltagit i 
studien. 

 
Analysmetod 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats, vilket gör behandling och tolkning 
lättare. Metoden valdes eftersom inspelningen gör intervjun mer flytande och spontan, 
vilket förhindras om intervjuaren samtidigt för anteckningar (Bryman, 2002). Eftersom 
nyanser i språket, tvekande svar och pauser gör svaren tydligare transkriberades de 
inspelade intervjuerna. Det transkriberade materialet har sedan tolkats genom 
samtalsanalys (som den beskrivs enligt Bryman, 2002) där respondenternas konkreta 
svar, liksom nyanser i språket, betoningar och osäkerheter ger oss en uppfattning om 
kontexten runt respondenternas svar. Citat används för att tydliggöra respondenternas 
inställningar och attityder i studiens resultatdel.  

Den tredje frågeställningen, alltså hur synen på den egna kunskapsutvecklingen 
kan komma till uttryck i inställningen till att arbeta i grupp, var analysens utgångspunkt. 
Tyngdpunkt har lagts vid elevernas egna tankar om sin kunskapsutveckling. 

 
Etiska ställningstaganden 

Vårdnadshavare till elever som ännu inte fyllt 16 år har tillfrågats, genom missivbrev 
(bilaga 1), om deras barn får deltaga i undersökningen. Eftersom enkäterna har kopplats 
samman med elevernas meritvärde har det varit nödvändigt att eleverna angett namn på 
dem, vilket också angavs i missivbrevet. Enkäterna har behandlats med sekretess, 
liksom elevernas meritvärde. Elever som deltagit i intervjun har ej namngivits i studien. 

För att skydda individen inom forskningen anger Vetenskapsrådet (2002) fyra 
övergripande krav gällande information, samtycke, konfidentialitet, och nyttjanderätt. 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska respondenter informeras om deras roll i, syftet med 
samt de villkor som är gällande för deras medverkan i undersökningen. Samtliga elever 
och vårdnadshavare informerades om dessa punkter via missivbrev. Eleverna som 
deltog i undersökningen informerades också i samband med deras medverkan i 
enkätstudien/intervjun. 

Respondenter (och vårdnadshavare för elever som inte fyllt 16 år) fick ge samtycke 
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till att deltaga i undersökningen via missivbrev. Respondenterna kunde också välja att 
avstå från att deltaga i undersökningen vid tillfället för enkätstudien/intervjun. 
Respondenterna informerades också om att de uppgifter de lämnade skulle behandlas 
konfidentiellt och att de endast skulle användas i vetenskapligt syfte. 

 
Metodkritik 

Då urvalet är ett så kallat bekvämlighetsurval, genom att det är begränsat till att endast 
omfatta eleverna på en enskild skola, är resultaten inte allmänt gällande. Det går således 
inte att generalisera och anta att de resultat som undersökningen gett upphov till gäller 
även på andra skolor, eller elever i allmänhet. För att resultat från en kvantitativ 
undersökning ska vara generella krävs att urvalet skett slumpmässigt i hela den 
population man önskar undersöka och dra slutsatser om, ett så kallat sannolikhetsurval 
(Bryman, 2002).  

Resultaten från denna undersökning säger alltså enbart någonting om de elever som 
deltagit i den. Vidare har det skett ett bortfall av presumtiva respondenter i två steg. 
Dels besvarade inte alla elever och vårdnadshavare det missivbrev som gav tillstånd för 
eleverna att deltaga i undersökningen och dels var inte samtliga elever närvarande vid 
det tillfälle då enkäten besvarades. I det senare fallet var bortfallet så pass litet att det 
kan anses försumbart. I det fösta fallet var bortfallet förhållandevis stort och det kan 
också ha omfattat en överrepresentation av någon av de tre prestationsgrupperna, vilket 
naturligtvis kan ha påverkat indelningen av eleverna i prestationsgrupper. 

Prestationsgrupperna har, som angivits tidigare, delats in beroende på meritpoäng i 
slutbetyg. Eftersom elevunderlaget på den aktuella skolan inte kan anses motsvara 
rikssnittet, då elevernas samlade betygssnitt ligger över rikets, är denna indelning endast 
gällande för denna skola. Detta innebär alltså att de elever som placerats i gruppen 
högpresterande, med stor sannolikhet skulle hamna där på de flesta andra skolor också, 
medan endel av de elever som placerats i gruppen medelpresterande antagligen också 
skulle placeras i gruppen högpresterande på många andra skolor, eller om en 
undersökning skulle omfatta samtliga elever i riket. Även för de elever som placerats i 
gruppen lågpresterande skulle grupperingen troligtvis se annorlunda ut om samtliga 
elever i riket deltagit i studien. Flera av dessa elever hade då klassats som 
medelpresterande.  

Även när det gäller intervjurespondenter är det i det här fallet fråga om ett 
bekvämlighetsurval, eftersom de elever som intervjuats har varit de elever som varit 
lättast att komma i kontakt med. Intervjurespondenterna är dock hämtade ur de tre olika 
urvalsgrupperna och ansträngningar har gjorts för att hitta elever med varierande 
intressen och bakgrund. 

Replikerbarheten för studien är hög, vilket innebär att samma undersökning kan 
utföras i en annan miljö, av någon annan. Replikerbarhet beror på noggrannheten i 
beskrivning av tillvägagångssätt i en studie och anses, inte för en önskan att upprepa 
studien utan som ett mått på just noggrannheten och objektiviteten, påverka en studies 
validitet (Bryman, 2002).  

Validiteten anger hur väl en studie verkligen undersöker eller mäter det den avser 
att undersöka eller mäta (Bryman, 2002). Studien avser klargöra elevers attityder 
gentemot grupparbete och skälen till dessa attityder. Enkät- och intervjufrågor är enkla, 
raka och direkt kopplade till frågeställningarna, vilket minimerar utrymmet för 
misstolkningar och det finns heller ingen anledning att anta att eleverna inte svarat 
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sanningsenligt på enkäten eller under intervjuerna, eftersom det inte fanns någon 
skillnad i hur deras svar skulle komma att värderas. Validiteten bedöms således vara 
hög. 

Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten, anger hur pass väl ett resultat är gällande över 
tid och oberoende av vem som utför studien (Bryman, 2002). Reliabiliteten över tid kan 
undersökas genom att upprepa samma test en andra gång i en undersökningsgrupp. För 
att reliabiliteten ska vara hög ska det andra testet ge samma resultat som det första. 
Eftersom det i denna studie rör sig om attityder och åsikter är det rimligt att anta att 
dessa kan förändras över tid, beroende på de livserfarenheter respondenterna 
tillförskansar sig.  

Det finns också en möjlighet att elevernas svar har påverkats av deras relation till 
oss som har varit deras lärare i tre år. Naturligtvis kan det vara så att de har en 
uppfattning om hur vi förväntar oss att de ska svara och att detta också påverkar dem. 
Det är naturligtvis svårt att avgöra om elever, som trots allt alltid befinner sig i någon 
form av beroendesituation, känner sig manade att svara enligt vad de tror att deras lärare 
vill höra. I detta fall var dock frågorna inte på något sätt kopplade till elevernas 
skolarbete, vilket främjar öppna och ärliga svar. Samtidigt finns det en möjlighet att 
eleverna, i en vilja att vara till lags, velat svarar enligt det de trott var lärarens (vår) 
uppfattning. Detta kompliceras ytterligare av att den skola på vilken denna studie 
utförts, till stor del använder grupparbete som undervisningsmetod, men att vår 
inställning till grupparbete egentligen varit mer kritisk och ifrågasättande. Det är 
därmed möjligt att resultatet skulle kunna komma att bli något annorlunda med en 
annan undersökare. 

När det gäller själva syftet med studien och de frågeställningar som den ämnar ge 
svar på så är det rimligt att anta att våra egna erfarenheter, intressen och inställningar 
har påverkat utformningen. Detta gäller även enkätens och intervjuguidens utformning. 
Svårigheten att vara fullkomligt objektiv kan ha gett upphov till en formulering av 
frågor och en struktur av enkät och intervjuguide som felaktigt kan föra elever i en eller 
annan riktning. Det är möjligt att vi t.ex. låtit alternativet ”jag vill arbeta ensam” och 
”jag lär mig mer” stå överst i enkätfrågornas svarsalternativ för att vi förväntat oss just 
de svaren. Samtidigt som denna risk naturligtvis finns så var våra diskussioner runt 
enkätens utformning och runt intervjuguiden bundna till våra frågeställningar. Eftersom 
det var elevernas syn på den egna kunskapsutvecklingen som var vårt intresse var det 
också från den vi utgick när vi satte samman enkät och intervjuguide. 
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Resultat 
Elevers syn på grupparbete – kvantitativ undersökning 

Av de elever som svarade på enkätundersökningen föredrog 52 % att arbeta enskilt, 
alltså det individuella arbetssättet, och 48 % föredrog att arbeta i grupp, alltså det 
kooperativa arbetssättet. Det fanns en stor skillnad mellan de olika prestationsbaserade 
grupperna, när det gällde vilket arbetssätt eleverna föredrog (tabell 1, figur 1).  

I den högpresterande elevgruppen, som bestod av 25 elever med meritvärden 
mellan 265 och 310 poäng, föredrog 68 % det individuella arbetssättet, medan 
motsvarande procentantal för den lågpresterande gruppen, bestående av 26 elever med 
meritvärden mellan 165 och 215 poäng, var 36 %. Av eleverna i den medelpresterande 
gruppen, som bestod av 26 elever med meritpoäng mellan 215 och 260 poäng, 
motsvarade fördelningen gruppens totala fördelning, med 52 % som föredrog det 
individuella arbetssättet. 
 

Tabell 1: Fördelning av preferens för arbetssätt inom hög-, medel- och 
lågpresterande elever i år 9. Av de högpresterande eleverna märks 
en klar preferens för ett individuellt arbetssätt, medan låg-
presterande elever i högre grad föredrar att arbeta i grupp. 

 

 högpresterande medelpresterande lågpresterande totalt 

föredrar ett 
individuellt arbetssätt 68 % 52 % 36 % 52 % 

föredrar grupparbete 32 % 48 % 64 % 48 % 

  
 

Figur 1: Elever med olika prestationsnivå föredrar olika arbetssätt. 
Högpresterande elever vill i större utsträckning arbeta enskilt, 
medan lågpresterande elever föredrar att arbeta i grupp. 
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Av de elever som föredrog att arbeta individuellt svarade 23 % att deras preferens 
berodde på att de lärde sig mer genom det arbetssättet, medan 36 % ansåg att det var 
lättare att arbeta enskilt och lika många, 36 %, angav ett annat skäl i en öppen fråga 
(tabell 2, figur 2).  

De fria motiveringar som gavs som skäl till preferens för arbetssätt hos de elever 
som föredrog att arbeta individuellt kan också kopplas till att det individuella arbetet 
anses vara lättare, mer lärorikt och att eleverna då slipper ta ansvar för andra elevers 
lärande. Exempel på fria motiveringar: 

 
 

”Lärarna ser hur mycket arbete man lägger ned” 
 
”Jag slipper ta ansvar för den andres arbete om denne inte 
jobbar på.” 
 
”Betyget påverkas inte av de andra i gruppen”  
 
”Jag lär mig mer och slipper ansvara för andra.” 

 
 

Av de elever som föredrog att arbeta i grupp angav 62 % att deras preferens berodde på 
att det var roligare att arbeta tillsammans med andra (tabell 2, figur 3). Motsvarande 
andel av de elever som föredrog att arbeta individuellt var 3 %. 

 
 

 
Tabell 2: Anledning till elevers preferens för arbetssätt. Av de elever som 

föredrar ett individuellt arbetssätt anger 23 % att de föredrar detta 
för att de lär sig mer. Endast 3 % av de elever som föredrar att 
arbeta individuellt gör det för att de tycker att det är roligare än att 
arbeta i grupp. Av de elever som föredrar att arbeta i grupp gör 62 
% det för att de tycker att det är roligt.  

 
 
 

 föredrar individuellt 
arbetssätt 

föredrar kooperativt 
arbetssätt 

Totalt 

Anledning till preferens    

Jag lär mig mer 23 % 3 % 13 % 

Jag tycker det är lättare 36 % 14 % 36 % 

Jag tycker det är roligare 3 % 62 % 25 % 

Jag behöver inte jobba lika 
mycket 3 % 14 % 6 % 

Annat skäl 36 % 7 % 21 % 
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Figur 2: Bland de elever som föredrog att arbeta individuellt angav den 

största andelen att orsaken till deras preferens var att det var 
lättare, eller att det berodde på något annat. 

 
 
 
 
 

När det gäller gruppindelning och elevernas syn på hur den bör gå till ansåg 68 % av 
samtliga respondenter att det var bäst att de själva fick välja grupper. Denna åsikt var 
den vanligaste i samtliga prestationsgrupper (tabell 3, figur 4). Näst vanligast, i samtliga 
prestationsgrupper, var preferensen att läraren skulle dela in grupperna efter 
prestationsnivå (tabell 3, figur 4).  

I gruppen med lågpresterande elever var det inga som föredrog att arbeta med 
andra som kunde mer än de själva. I gruppen med medelpresterande elever förekom 
viljan att arbeta med andra som kunde mer än de själva, men endel av eleverna i denna 
grupp föredrog att arbeta med andra som kunde mindre än de själva. I gruppen med 
högpresterande elever var det ingen som ville arbeta med andra som kunde mer än de 
själva, däremot var det ett fåtal elever som ville arbeta med andra som kunde mindre än 
de själva. 

 
 
 
 
 
 
 

lär mig mer annat skäl 

det är lättare mindre jobb 

det är roligare 
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Figur 3: Av de elever som föredrog det kooperativa arbetssättet angav de 
flesta att de föredrog detta arbetssätt för att det var roligare. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3: Preferens för gruppsammansättning för elever på olika prestations-

nivå . De flesta eleverna, oavsett prestationsnivå, vill själva välja vem 
eller vilka de ska arbeta med. 

 
 

Jag vill: högprest. medelprest. lågprest. totalt 

själv välja vem/vilka jag ska jobba med  76 % 67 % 60 % 68 % 

att läraren delar in grupperna så att de andra i 
gruppen är på samma nivå som jag. 20 % 17 % 28 % 22 % 

att grupperna lottas av läraren 0 % 4 % 12 % 5 % 

jobba i en grupp med någon som kan mer 
om ämnet vi ska jobba med än vad jag kan 0 % 8 % 0 % 3 % 

jobba i en grupp där jag kan mest om 
ämnet som vi ska jobba med 4 % 4 % 0 % 3 % 

det är lättare 
lär mig mer 

annat skäl 

mindre jobb 

det är roligare 
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Figur 4: Fördelning över hur elever vill att gruppsammansättningen ska gå 

till. Inom samtliga prestationsgrupper föredrog störst andel elever 
att själva välja vem eller vilka de skulle arbeta med. 

 
 

Skäl till elevers syn på grupparbete 
Elev 1 (högpresterande) säger att gruppsammansättningen och ämnet påverkar om hon 
vill arbeta i grupp eller inte. Samtidigt som hon tycker att det är roligt att arbeta i grupp 
så anser hon att hon lär sig mer och att bedömning och betygssättning blir rättvisare 
med individuellt arbete. 

När det gäller ämne så anser hon att det kan vara lämpligt med grupparbete i t.ex. 
SO7, medan det i matte8 är bäst att arbeta individuellt eftersom det där är viktigt att man 
själv sätter sig in i och förstår alla delar. 

Hon föredrar homogena grupper, alltså grupper där de övriga medlemmarna är på 
samma prestationsnivå som hon själv, eftersom arbetsbördan blir jämnare då och ingen 
behöver göra allting själv. Hon har ingen annan preferens vad gäller gruppsamman-
sättningen, men hon tycker att variation är bra för att då får hon lära känna nya 
människor. 

 
”Nej, jag tycker bara det är roligt om... alltså om lärarna 
sätter ihop grupperna ibland, för då lär man känna någon 
ny... lite andra folk samtidigt” 

Elev 1 
 

                                                 
7 samhällsorienterade ämnen 
8  matematik 
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Elev 2 (högpresterande) vill jobba enskilt, både för att hon anser att hon lär sig mer och 
för att hon inte vill ta ansvar för andra. I de fall hon ska arbeta i grupp vill hon att 
grupperna ska vara homogena vad gäller prestationsnivå och för att de verkligen ska bli 
det tycker hon att lärarna ska sätta samman grupperna efter elevernas prestationsnivå. 

 
”För att då så kan jag... vet jag vad jag kan och inte, och 
då kan jag, vad heter det såhära, lära mig det jag inte 
kan” 
 
”Ja, lärarna ska göra grupperna och så så ska de inte 
göra så att de kommer dålig - medel - bra, utan det ska 
vara bra - bra och dålig - dålig” 

Elev 2 
 
Elev 3 (högpresterande) tycker att det är roligt att arbeta i grupp, men tycker också att 
det är viktigt att det görs en utvärdering för att se vem som gjort vad i gruppen, så att 
bedömningen blir korrekt. Han säger också att det är viktigt att det ges tid åt 
grupparbetet under den ordinarie skoldagen, så att arbetet inte tar över fritiden. 

När det gäller gruppens sammansättning anser han att det är bra med variation och 
att läraren gärna kan experimentera med sammansättningen genom att blanda kön och 
prestationsnivå. Han inser dock samtidigt svårigheten för läraren att göra en individuell 
bedömning av en elevs insats i ett grupprojekt, särskilt om gruppen är heterogen. 

Han anser att grupparbetet i sig självt är ett viktigt lärmoment och att han genom 
att arbeta i grupp lär sig att arbeta med och att handskas med olika människor. 

 
”Det handlar ju också,....... en stor del av grupparbete är 
ju att handskas med andra” 

Elev 3 
 
Elev 4 (medelpresterande) säger att det beror på vilket ämne det gäller om han vill 
arbeta i grupp eller enskilt. Han tycker att vissa ämnen är bättre lämpade för 
grupparbete än andra och att i andra ämnen lär man sig mer genom att arbeta 
individuellt. Han tycker dock att det är roligare att arbeta i grupp eftersom det blir mer 
diskussioner då.  

Samtidigt som han tycker att det är roligt att arbeta med människor han känner så 
anser han att hans egna prestation höjs om han hamnar i en grupp med människor som 
han inte har pratat med så mycket tidigare. I övrigt spelar inte gruppsammansättningen 
honom någon roll, vare sig när det gäller kön eller prestationsnivå. 

 
”Alltså helst, eller det är roligt att jobba med de man 
känner, men ska man kunna prestera som bäst själv, vad 
jag tycker, så ska man helst jobba med någon som man 
inte pratat med särskilt mycket och som man inte är lika 
nära vän med, för då vågar... då är man inte lika 
avslappnad i gruppen och det gör att man presterar lite 
bättre” 

Elev 4 
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Elev 5 (medelpresterande) tycker att det är roligare att jobba i grupp eftersom 
diskussioner leder till en möjlig högre prestation och djupare kunskap, men han anser 
att redovisningen ska vara individuell för att det ska bli rättvist. Han anser också att det 
finns vissa ämnen som passar bättre för grupparbete medan andra lämpar sig mer för 
individuellt arbete. 

Han vill helst välja själv vilka han ska arbeta med i en grupp, men om han inte får 
välja själv vill han att grupperna ska vara homogena med avseende på prestationsnivå. 
Han kan dock se en vinst med att blanda grupperna något, så till vida att en eller två 
elever på en något lägre prestationsnivå ingår i en, i övrigt homogen, grupp. Detta, 
anser han, kan leda till att de på den något lägre nivån motiveras och hjälps av de övriga 
i gruppen. Han poängterar dock att det måste vara ett överskott på gruppmedlemmar 
från den högre prestationsnivån eftersom det annars finns en risk att dessa dras ned 
istället för att de lägre dras upp. 

Bedömningen bör, för att bli rättvis, ske genom individuella tester, även om 
lärandet skett i grupp. 

 
”Jag tycker det är roligare, för att när man är fler 
kommer de andra också på idéer som man själv aldrig 
skulle komma på...” 

Elev 5 
 
 

Elev 6 (medelpresterande) tycker inte alls om att arbeta i grupp, men inser samtidigt att 
det är viktigt att lära sig. Han har insikt i att hans eget arbetssätt inte stämmer överens 
med normen, men tycker att han lär sig bäst på sitt eget sätt och därför vill arbeta så. 

Gruppsammansättningen spelar ingen större roll, men han tycker att det är lättare 
att arbeta med personer han känner, eftersom de oftast redan känner till och accepterar 
hans eget arbetssätt.  

Han anser inte att arbetssättet påverkar hur mycket han lär sig, men det går 
snabbare för honom att arbeta individuellt. Han vill att alla arbeten ska bedömas 
individuellt. 

 
”Eh, jag blir ju inte direkt glad för det, men det är ju 
ändå något, det är något som man måste kunna i 
framförallt arbetslivet, då är det ju nästan allting man 
gör tillsammans i grupp” 

Elev 6 
 
 

Elev 7 (lågpresterande) tycker att det beror på gruppmedlemmarna om hon vill jobba i 
grupp eller inte. Hon tycker att det kan vara roligt att jobba i grupp, men att hon lär sig 
bättre när hon jobbar enskilt. 

När det gäller gruppsammansättningen så vill hon i första hand välja själv för att 
hon då vågar säga till de övriga gruppmedlemmarna om de inte gör vad som förväntas 
av dem. I de fall då läraren sätter samman grupperna föredrar hon grupper som är 
homogena med avseende på prestationsnivå. 
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”Ehh, att man jobbar i grupp och sen så redovisar man 
var och en för sig så att man ser att alla i gruppen har 
gjort det man ska göra så att ingen bara slappar med och 
följer med de andra” 

Elev 7 
 
 

Elev 8 (lågpresterande) tycker att det är roligt att arbeta i grupp för att det är socialt. 
Han tycker också att det är bättre att arbeta individuellt i ämnen som han är bra på och 
en fördel att arbeta i grupp om det är stora projekt. Även denne elev tar upp matematik 
som ett ämne som är mer lämpat för individuellt arbete eftersom det har en så specifik 
inlärningsstruktur. 

Han tycker att grupperna ska indelas efter eget val och har egentligen ingen 
preferens vad gäller gruppmedlemmarnas egenskaper förutom att han inte vill jobba 
med någon som inte gör så mycket. Engagemanget från gruppmedlemmarna är viktigare 
än deras prestationsnivå. 

 
”Ja, kön spelar ju ingen roll liksom, absolut inte. Men det 
är ju självklart alltså, man vill ju ha de som liksom jobbar 
och verkligen liksom lägger ner tid på det” 

Elev 8 
 
 
Elev 9 (lågpresterande) tycker att det är roligare att arbeta i grupp än individuellt, men 
anser däremot att han lär sig mer när han arbetar själv. Han kan tänka sig att arbeta själv 
i ämnen som han är bra på för då upplever han att han har ”koll på läget”. 

När det gäller gruppsammansättningen så tycker han att det är roligare om han 
själv får välja vem han ska jobba med, men inser samtidigt att han lär sig mer i grupper 
som läraren satt samman. Han vill då att grupperna är heterogena, men gärna med 
någon eller några av hans kompisar och helst inte någon som är sämre i ämnet än vad 
han själv är, utan gärna bättre, eftersom han tycker att det går bättre för honom också då. 

 
”ehm det är väl bäst när läraren väljer men det är inte 
lika roligt, eftersom om man får välja själv väljer man 
ofta sina kompisar och då går det inte lika bra att jobba” 
 

Elev 9 
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Analys 
Enkätundersökningen visar ett tydligt samband mellan preferens för undervisnings-
metod och prestationsnivå. Det finns alltså en relation mellan synen på grupparbete och 
prestationsnivå, vilket relaterar till studiens första frågeställning. Högpresterande elever 
föredrar i större utsträckning (två tredjedelar) att arbeta individuellt, medan 
lågpresterande elever, i lika stor utsträckning, föredrar att arbeta i grupp. För 
medelpresterande elever är fördelningen jämn, vilket innebär att hälften av dessa 
föredrar att arbeta individuellt och hälften föredrar att arbeta i grupp.  

Sambandet mellan prestationsnivå och preferens för arbetssätt visar att eleverna 
själva upplever det som konstaterats i flera studier. Högpresterande elever lär sig mer, 
eller som minst lika mycket, genom individuellt arbete i jämförelse med kooperativt 
(Baer, 2003, Stockdale & Williams, 2004, Williams, Carroll & Hautau, 2005 samt 
Leonard, 2001). Intervjustudien visar vidare att även lågpresterande elever ibland anser 
att de lär sig mer när de arbetar individuellt, men att de ändå väljer att arbeta i grupp 
eftersom de tycker att det är roligare. Dessa elever verkar heller inte vara lika 
bekymrade över bedömningen av kunskapsutvecklingen i gruppen, utan anser att 
gruppens arbete gynnar dem.  

I intervjustudien finns en tydlig skillnad i hur elever på olika prestationsnivå ser på 
att arbeta i grupp, vilket vidare befäster resultaten, relaterade till den första 
frågeställningen gällande relationen mellan prestationsnivå och syn på grupparbete, i 
enkätstudien.  

Vidare ger intervjuerna en inblick i hur eleverna ser på den egna kunskapssynen 
och hur detta färgar deras inställning till att arbeta i grupp, vilket relateras till studiens 
tredje frågeställning; Hur kan synen på den egna kunskapsutvecklingen komma till 
uttryck i inställningen till att arbeta i grupp? De högpresterande eleverna är tydliga när 
de anger sin preferens för det individuella arbetssättet. De anser att de lär sig mer när de 
arbetar individuellt eftersom de upplever att de sinkas av elever som inte är lika 
ambitiösa, eller ligger på en lägre prestationsnivå, något som Willis (1990) anger som 
en av grupparbetets nackdelar när grupperna är heterogent indelade vad gäller 
prestationsnivå. För de högpresterande eleverna finns alltså en tydlig koppling mellan 
synen på den egna kunskapsutvecklingen och preferens för arbetssätt.  

Joyce (1999) lyfter problematiken med ”free-riding” i heterogent sammansatta 
grupper, något som hög- och medelpresterande elever i såväl enkät- som i 
intervjustudien också ger uttryck för. Eleverna motsäger sig helt att ta ansvar för andra 
och uttrycker oro för att bedömningen inte ska vara rättvis. 

De medelpresterande eleverna är mer kluvna när de talar om arbetssätt och framför 
fördelar och nackdelar med båda arbetssätten. Det kooperativa arbetssättet ger, enligt de 
medelpresterande eleverna, såväl sociala fördelar som läromässiga fördelar eftersom 
diskussioner med andra kan stimulera den egna kunskapsutvecklingen. Det är främst de 
medelpresterande eleverna som uttrycker de sociala vinsterna med grupparbete, vilket 
stämmer väl överens med det som Mulryan (1994) konstaterat vad gäller elevers 
uppfattningar av de sociala fördelarna av kooperativt lärande. I relation till den tredje 
frågeställningen; Hur kan synen på den egna kunskapsutvecklingen komma till uttryck i 
inställningen till att arbeta i grupp? blir det för de medelpresterande eleverna viktigare 
med social kompetens och en utveckling av den, än ren teoretisk kunskap.  

Samtidigt finns även aspekten om utvecklingen av teoretisk kunskap med även i de 
medelpresterande elevernas resonemang runt grupparbeten och det framgår genom 
intervjustudien att de är medvetna om hur den påverkar deras val av arbetssätt. Precis 
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som Lindauer & Garth (1997) hävdar att elever, genom kooperativt arbete lär sig 
uppskatta varandras bidrag, så anger flera av de intervjuade eleverna att de värdesätter 
diskussioner med andra och att dessa kan främja deras egna lärande. Det är främst de 
medelpresterande eleverna som framför sådana tankar om grupparbete.  

Intervjustudien visar också att även hög- och medelpresterande elever kan tycka att 
det kooperativa arbetssättet är roligare än det individuella, men eftersom de upplever att 
de lär sig mer, och att bedömningen blir rättvisare, så föredrar de att arbeta individuellt. 
De sätter således lärprocessen före nöjet av att arbeta tillsammans med andra, i motsatts 
till de lågpresterande eleverna som intervjuats.  

Synen på den egna kunskapsutvecklingen har alltså en stor påverkan på de 
högpresterande elevernas val av arbetssätt. Detta kan kopplas till den första fråge-
ställningen om relation mellan prestationsnivå och preferens för arbetssätt, samtidigt 
som det ger en förståelse för hur synen på den egna kunskapsutvecklingen påverkar de 
högpresterande elevernas inställning till grupparbete, och kan således även relateras till 
den tredje frågeställningen.   

När det gäller den andra frågeställningen, samband mellan prestationsnivå och 
preferens för gruppsammansättning, visas inte detta lika tydligt i studien. Enkät-
undersökningen visar att eleverna, oavsett prestationsnivå, tydligt föredrar att själva 
välja vilka de ska arbeta med, men det finns ingen markant skillnad mellan hur eleverna 
på de olika prestationsnivåerna vill att grupperna sätts samman. I intervjuunder-
sökningen framgår dock ett samband mellan hur eleverna vill att grupperna ska sättas 
samman och vilken prestationsnivå de befinner sig på. De hög- och medelpresterande 
eleverna lägger större vikt vid gruppsammansättning och vill i större utsträckning arbeta 
i homogena grupper, än de lågpresterande som poängterar vitsen med att arbeta med 
dem som kan mer än de själva. Det finns således en koppling mellan föredragen 
gruppsammansättning och prestationsnivå, något som kan förklaras genom att 
högpresterande elever lär sig bättre i homogena grupper än i heterogena (Willis, 1990). 
Även när det gäller gruppsammansättningen så spelar alltså synen på den egna 
kunskapsutvecklingen en roll för elevernas val.  

När det gäller den första frågeställningen, alltså relationen mellan prestationsnivå 
och inställning till att arbeta i grupp, och även till viss del den tredje frågeställningen, 
alltså, hur synen på den egna kunskapsutvecklingen kan komma till uttryck i 
inställningen till att arbeta i grupp, så kan svaren på dessa ses utifrån samtliga elever 
och hur dessa sedan är representerade i prestationsgrupper. Av de elever, oavsett 
prestationsnivå, som föredrar att arbeta individuellt så gör en stor majoritet det för att de 
anser att det är lättare, eller för att de lär sig mer genom enskilt arbete. Dessa elever är 
överrepresenterade i gruppen högpresterande. Av de elever, oavsett prestationsnivå, som 
föredrar att arbeta i grupp så gör en majoritet det för att de tycker att det är roligare. 
Dessa elever är överrepresenterade i gruppen lågpresterande.  

I intervjuerna framgår det att flera av respondenterna är kluvna i sina tankar om 
grupparbete, just för att de anser att det är roligt att arbeta i grupp, men att de lär sig mer 
genom att arbeta själva. Flera av dem ger också uttryck för att de föredrar homogena 
grupper, just för att de inte vill ta ansvar för andras arbete, men vissa av dem uttrycker 
också ett intresse och en vilja att arbeta med olika typer av människor just för att lära 
sig. Det finns en medvetenhet om nyttan med grupparbete per se, samtidigt som det 
egna lärandet är viktigt.  

När det gäller högpresterande elever verkar de ha ett tydligare fokus på, och 
prioritera, den egna kunskapsutvecklingen, vilket medför att de väljer att arbeta 
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individuellt eller, om de ska arbeta kooperativt, i homogena grupper. Lågpresterande 
elever lägger inte lika stor vikt vid den egna kunskapsutvecklingen, utan väljer 
arbetssätt efter intentionen att göra skolarbetet roligare. De verkar dock, även de, 
medvetna om den egna kunskapsutvecklingen och i intervjustudierna nämns att det kan 
vara en fördel att arbeta med de som kan mer, vilket innebär en preferens för heterogena 
grupper. Heterogena grupper har visats vara effektiva ur inlärningssynpunkt, i synnerhet 
för lågpresterande elever (Williams, Carroll & Hautau, 2005). 
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Diskussion  

Svårigheten med att genomföra studier av det här slaget är att finna situationer med 
identiska förutsättningar, där den enda variabeln är undervisningsmetoden. Vidare 
tenderar studierna att visa skillnader i medelresultat för hela undervisningsgruppen, 
vilket inte ger någon uppfattning om hur bilden egentligen ser ut. Det som kan utläsas 
ur många av de studier som gjorts är att själva strukturen för grupparbetet är avgörande 
för lärandet (Slavin, 1996).  

Eftersom denna undersökning baseras på elever inom en och samma skola är 
resultaten också knutna till skolan i fråga. Det är dock troligt att de resultat som denna 
studie visar även är gällande som tendenser i samhället i stort, om än inte med samma 
värden och proportioner. 

 
Relation mellan prestationsnivå och preferens för arbetssätt 

Mulryan (1994) hävdar att elever inte, ur lärandeaspekt, föredrar en viss undervisnings-
metod, vilket på sätt och vis skulle stämma även för denna undersökning om ingen 
hänsyn togs till prestationsnivå. Då hade lika många föredragit grupparbete som 
individuellt arbete och studien hade inte visat att en undervisningsmetod var populärare 
än den andra. I denna studie finns dock en klar koppling mellan prestationsnivå och 
preferens för arbetssätt. Högpresterande elever föredrar i stor utsträckning att arbeta 
individuellt eftersom de uppfattar grupparbete som hämmande för deras kunskaps-
utveckling.  

Studien visar tydligt att en övervägande majoritet av de högpresterande eleverna 
föredrar att arbeta individuellt, eftersom de anser att det är lättare och att de lär sig mer 
och effektivare, vilket stämmer överens med de studier, Baer (2003), Stockdale & 
Williams (2004), Williams, Carroll & Hautau (2005) samt Leonard (2001) som visat att 
högpresterande elevers kunskapsutveckling främjas av individuellt arbete. Det framgår 
också att de inte vill ta ansvar för andra elevers lärande och därför, om de arbetar i 
grupp, föredrar prestationsmässigt homogena grupper.  

För vissa elever finns en intressekonflikt mellan värnandet om det egna lärandet 
och insikten om nyttan med grupparbete ur social synvinkel. Samtidigt ser endel elever 
nyttan med att arbeta i grupp just för att det blir ett utbyte av kunskaper, så som 
Lindauer & Garth (1997) också visat. Den mentala intressekonflikten mellan värnandet 
om den egna kunskapsutvecklingen och nyttan av grupparbete är tydligast hos de 
medelpresterande eleverna. 

Hos de lågpresterande eleverna är förhållandet det motsatta mot de högpresterande. 
En övervägande majoritet av dessa föredrar att arbeta i grupp. Elevernas inställning till 
grupparbete varierar alltså, precis som Cantwell & Andrews (2002) hävdar, och denna 
variation kan till stor del kopplas samman med elevernas prestationsnivå. Karau & 
Williams (1997) hävdar, att grupparbete inte främjar lärandet eftersom den enskilde 
eleven fokuserar på det egna lärandet, och även i denna studie uttrycker eleverna just 
problematiken med det egna lärandet som skäl till att vilja arbeta, och framför allt 
bedömas, individuellt. 

Det finns således en tydlig koppling mellan vilken prestationsnivå eleven befinner 
sig på och dennes preferens för arbetssätt. Högpresterande elever föredrar att arbeta 
individuellt, medan lågpresterande elever föredrar att arbeta i grupp. Flera faktorer 
påverkar elevernas inställning till grupparbete, men det finns en samsyn på arbetssätt 
inom de tre olika prestationsnivåerna.  
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Synen på den egna kunskapsutvecklingen 
Faktorer som kan påverka vilket arbetssätt eleverna föredrar är synen på den egna 
kunskapsutvecklingen, behovet av rättvis bedömning, gruppsammansättning, sociala 
aspekter och viljan av att ha roligt i skolan. 

Synen på den egna kunskapsutvecklingen spelar stor roll när det gäller de 
högpresterande elevernas vilja att arbeta individuellt. De anser att det är lättare och att 
de lär sig mer när de arbetar enskilt. De är medvetna om de sociala vinster som finns 
med grupparbete, men värnar mer om det egna lärandet än om social kompetens. När 
det gäller de medelpresterande eleverna får de sociala fördelarna större plats i 
resonemanget och det verkar finnas en konflikt mellan värnandet om den egna 
kunskapsutvecklingen och intresset av att få ta del av de sociala vinster som förknippas 
med grupparbete. Det ter sig ganska självklart att de elever som prioriterar den egna 
kunskapsutvecklingen väljer det arbetssätt som de själva uppfattar som mest effektivt ur 
lärandesynpunkt. 

De lågpresterande eleverna ser inte den egna kunskapsutvecklingen som lika viktig 
som de högpresterande eleverna gör. Det är inte kunskapsutvecklingen som prioriteras 
högst när de väljer arbetssätt. De anser att grupparbetet är roligare eftersom de vill 
arbeta tillsammans med andra människor. Till skillnad från de medelpresterande 
eleverna så verkar det dock inte vara ett medvetet strategiskt val för att utvecklas 
socialt, utan röra sig om elevernas intresse av att göra undervisningen rolig. De 
högpresterande, och till viss del även de medelpresterande, eleverna prioriterar således 
den egna kunskapsutvecklingen och väljer därför att arbeta individuellt eller i grupper 
som är homogena med avseende på prestationsnivå.  

Flera av intervjurespondenterna svarar på frågan om ämnet påverkar deras 
preferens för arbetssätt genom att jämföra SO och matte. De tycker att det är lämpligt 
att arbeta i grupp i SO, men inte i matte. Flera av dem nämner också diskussioner i 
grupp som något mycket givande, men poängterar samtidigt att det då handlar om 
ämnen som t.ex. SO. Det verkar alltså vara så att eleverna inser vilken metod, 
grupparbete eller individuellt arbete som fungerar bäst för dem själva i ett visst ämne.  

Det framgår också genom intervjuerna i undersökningen att eleverna lägger stor 
vikt vid att bedömningen av deras lärande ska vara rättvis och de föredrar därför en 
individuell bedömning. De inser samtidigt svårigheten med att bedöma den typ av 
grupparbete som de är vana vid individuellt för de enskilda gruppmedlemmarna. 
Bedömningsproblematiken påverkar deras inställning till grupparbete på ett negativt 
sätt. 

 
Gruppsammansättning 

Slavin (1996) och Johnson, Johnson & Taylor (2001) propagerar starkt för att 
gruppsammansättningen ska vara så heterogen som möjligt vad gäller elevernas 
prestationsnivå. Denna studie visar dock att eleverna själva inte vill arbeta i heterogena 
grupper. De vill antingen själva välja vilka de ska arbeta med, eller, om läraren delar in 
grupperna, arbeta i homogena grupper. Det framgår genom intervjuerna att både 
högpresterande och medelpresterande elever upplever att de får ta ansvar för andras 
lärande i heterogena grupper, något de bestämt motsätter sig.  

Elevernas egna inställningar stämmer överens med det som Baer (2003) och Kulik 
& Kulik (1982) visat, att i synnerhet högpresterande elevers lärande gynnas av 
homogena gruppsammansättningar. Eleverna i denna studie ger uttryck för att inte vilja 



29 
 

ta ansvar för de andra elevernas lärande, något som Slavin (1996) anser ska vara 
grunden i det kooperativa lärandet. Han anser att eleverna, endast genom att hjälpa 
andra elever i gruppen, ska kunna nå ett högre betyg, vilket innebär att den individuella 
strävan efter bra betyg kommer att bero av elevens möjligheter att lära andra.  

Det kan rimligen inte anses försvarbart att förflytta ansvaret för elevers lärande till 
andra elever, något som eleverna också uttryckligen ställer sig emot. Syftet är 
naturligtvis att eleverna, genom att hjälpa andra, samtidigt ska lära sig själva. Ur en 
social synvinkel kan det vid första anblicken verka vara en fungerande taktik för att 
överbygga sociala gränser och öka empati och acceptens för olikheter hos eleverna, men 
risken är att resultatet blir det motsatta. Genom att tvinga eleverna att ta ansvar för, och, 
på bekostnad av den egna kunskapsutvecklingen, lära andra, är risken stor att eleverna 
istället blir negativt inställda till såväl grupparbete som undervisningsmetod, som till de 
elever som kräver mycket tid och engagemang i form av hjälp och handledning från 
sina kamrater, något som enligt Willis (1990) kan leda till att högpresterande elever inte 
visar sin fulla potential i gruppen. Homogena gruppindelningar kan, å andra sidan, ge 
högpresterande elever en mer positiv attityd till grupparbeten (Kulik & Kulik, 1982).  
 

En skola för alla 
De genomförda intervjuerna visar att eleverna förstår de sociala fördelarna med 
grupparbete som undervisningsmetod, som tidigare visats av Jordan & Le Métais (1997) 
och Mulryan (1994). Eleverna inser vikten av att kunna samarbeta med olika typer av 
människor. Denna insikt eller förståelse för de sociala vinster som kan göras står dock, 
för en del elever, i konflikt med värnandet om det egna lärandet. Den sociala aspekten är 
också den som är tyngdpunkten i läroplanen (Lpo 94), där det är just att arbeta 
tillsammans med andra som är målet, inte att grupparbete som undervisningsmetod 
skulle vara överlägsen någon annan metod. Ända sedan skolkommissionens utredning 
1946 (SOU 1948:27) genomsyras styrdokumenten av tankar om det gemensamma 
lärandet och det deliberativt demokratiska samhället. Trots att det är över 60 år sedan 
som betänkandet publicerades har det ännu inte blivit verklighet. 

Vi upplever att det fortfarande finns stora brister i hur grupparbete struktureras och 
att det är långt ifrån ett självklart och okomplicerat arbetssätt. Denna bild förstärks av de 
splittrade meningar, när det gäller kooperativt lärande, som framförs i litteraturen såväl 
som av elever. En skola för alla är det uttryck som används i läroplanen (Lpo94) för att 
illustrera skolans skyldighet att ta hänsyn till varje elevs individuella behov. Kanske är 
det så idag att skolan i första hand anpassar sig efter lågpresterande elever, något som 
till viss del kan urskiljas i Slavins (1996) teorier om att de högpresterande eleverna, för 
att uppnå höga betyg, ska ta ansvar för, och lära de lågpresterande.  

Vi skulle vilja se att de intentioner som så tydligt uttrycks i Lpo94 förverkligas i 
större utsträckning. Detta skulle kunna ske genom att låta de elever som är 
högpresterande och anser att de lär sig mer genom att arbeta individuellt göra så. 
Givetvis har det kooperativa lärandet en given plats i skolan, eftersom det även handlar 
om att eleverna ska utvecklas inom det sociala området, men kanske måste vi tänka i 
helt andra banor när vi strukturerar grupparbeten.  

Vi förespråkar också arbete i homogena grupper då högpresterande elever på detta 
sätt kan trigga varandra att komma längre i sin kunskapsutveckling, vilket också visats 
tidigare av Williams, Carroll & Hautau (2005) och Baer (2003). Samtidigt möjliggör 
homogena gruppsammansättningar att mer tid frisätts för läraren att arbeta med de 
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elever som presterar på en lägre nivå så att dessa kan få sina behov tillgodosedda. 
Av de elever i denna studie, oavsett prestationsnivå, som föredrog att arbeta i grupp 

framför individuellt arbete, angav en övervägande majoritet (62 %) att anledningen till 
deras preferens var att de tyckte att grupparbete var roligare. Eftersom denna grupp till 
största delen består av lågpresterande elever är det rimligt att anta att de inte lägger lika 
stor vikt vid det egna lärandet som de högpresterande eleverna. De föredrar att arbeta i 
grupp för att det är roligare, inte för att de lär sig mer. De intervjuade, lågpresterande 
eleverna anger också att även om de lär sig mer genom att arbeta individuellt så föredrar 
de grupparbete eftersom det är roligare.  
 

Grupparbete – på vems villkor? 
De erfarenheter av grupparbete som elever som deltagit i undersökningen har, eftersom 
det är det arbetssätt som i stort sett uteslutande används på den aktuella skolan, är i 
projektform. Det går ut på att eleverna ska konstruera någon form av arbete eller projekt 
som sedan redovisas i grupp. Eleverna blir sedan bedömda utifrån hur arbetets totala 
resultat ser ut och den individuella bedömningen uteblir, vilket kan leda till att vissa 
elever bara flyter med och inte aktivt deltar i arbetet, vilket Joyce (1999) benämner som 
the free-riding effect. Detta kan sedan leda till att mer ambitiösa elever som verkligen 
vill arbeta förlorar motivationen, ett fenomen som Robinson (1990) kallar the sucker 
effect.   

Slavin (1996) anser att det hela tiden måste finnas ett individuellt incitament för att 
eleverna skall kunna delta fullt ut i ett grupparbete och för att de ska ta ansvar för sitt 
och andras lärande. Troligen är elever och lärare så inkörda på rutiner när det gäller 
grupparbete att de inte tar sig tid att titta på alternativa sätt att arbeta i och med grupper.  

Ett relativt tydligt exempel som dykt upp i denna undersökning och framförallt i de 
intervjuer som gjorts är att eleverna inte upplever att de arbetar i grupp när de arbetar 
med matematik, men att de ofta arbetar i grupp när de arbetar med samhällsorienterande 
ämnen. Eleverna anger framförallt att de behöver tänka själva när de arbetar med 
matematik och att de behöver lära sig att göra uträkningar och dylikt.  

Det intressanta i detta sammanhang är att eleverna, när vi observerat hur de arbetar 
med matematik, arbetar på ett sådant sätt som måste anses vara ett bra exempel på hur 
kooperativt lärande kan gå till. Eleverna arbetar ofta ovetande i grupp, då de inte alltid 
kan få lärarens hjälp utan frågar varandra och diskuterar olika sätt att tänka och olika 
sätt att lösa samma uppgift. Eleverna har också ett individuellt incitament att lära sig så 
mycket som möjligt då deras kunskaper sedan testas med ett individuellt prov. Denna 
typ av spontant kooperativt lärande måste vara värt att sträva emot, just eftersom det 
sker naturligt och av elevernas egna val.  

En möjlighet att organisera lärandet i frivilliga studiegrupper där gruppens roll inte 
är att producera utan att verka stöttande för medlemmarnas individuella lärande, kan 
vara lösningen på många av de problem som grupparbete som undervisningsform för 
med sig. Precis som eleverna i denna undersökning tydligt förmedlar så måste 
naturligtvis all bedömning inom skolans värld vara individuell. När det gäller 
grupparbeten så som de, i vår erfarenhet, oftast struktureras idag, så är det inte möjligt 
att bedöma eleverna individuellt, något som varje elev naturligtvis har rätt till. En 
gemensam produkt för gruppen som sedan bedöms öppnar vägen för det som Joyce 
(1999) kallar free-riding och det som kan följa i dess kölvatten. 

Med detta resonemang som språngbräda kan det vara dags att titta lite närmare på 
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begreppet kooperativt lärande och hur det kan organiseras för att eleverna själva ska 
uppfatta undervisningen som främjande för den egna kunskapsutvecklingen. Samtidigt 
skulle det vara intressant att undersöka hur grupparbete organiseras generellt sett i 
Sveriges skolor och varför lärare har valt att organisera det på ett visst sätt. 

Enligt Lpo 94 skall eleverna lära sig att arbeta i grupp, samtidigt som 
undervisningen ska individanpassas. Detta kan i vissa fall leda till en intressekonflikt då 
det bevisligen är så att elever lär sig bäst på olika sätt. Konflikten kan bestå i att det 
anses mer politiskt korrekt att arbeta i grupp med projekt av olika slag och detta blir då 
det gängse sättet att arbeta. När det är produkten av projektet som ligger till grund för 
bedömning mäts inte den enskilde elevens insatts eller lärande vilket går stick i stäv 
med de riktlinjer som finns i Lpo 94, och som naturligtvis upplevs orättvist av eleverna.  

Kooperativt lärande bör istället organiseras på ett sådant sätt att det är det 
individuella intresset att lära som ligger till grund för arbetet i grupp. Det kooperativa 
lärandet skall alltså vara ett sätt att stärka det individuella lärandet och inte ett mål i sig. 
Även när det gäller de sociala vinsterna av arbete i grupp är det ju inte gruppen som 
enhet som ska lära sig att samarbeta utan egentligen varje enskild elev som ska 
utvecklas socialt genom samarbetet.  

Det gäller således att ge det kooperativa lärandet ett individuellt perspektiv, att 
eleverna ska kunna dra nytta av gruppens bidrag i deras egna lärande. När det 
kooperativa lärandet blir gynnsamt för den enskilde eleven kan det också bli ett naturligt 
val för denne att arbeta i grupp. För att arbetet i grupp ska upplevas som gynnsamt för 
samtliga elever krävs också att bedömningen är individuell. För att säkerställa 
korrektheten i bedömningen är det därför tillrådligt att denna sker i form av en separat 
redovisning för var och en av eleverna, där de får möjlighet att visa sitt lärande. Målet 
med det kooperativa lärandet är således inte en produkt, i form av en uppsats, ett collage 
eller en rapport, utan den egna kunskapsutvecklingen. 

Det är uppenbart att det råder en tröghet i skolutvecklingen som helhet. Redan i 
skolutredningen från 1946 (SOU 1948:27) är strävan en icke auktoritär skola där 
elevernas egna aktivitet ska leda till lärande och social utveckling. Många av de tankar 
som genomsyrar skolkommissionens utredning (SOU 1948:27) lever kvar i dagens 
styrdokument och är fortfarande inte införlivade i utbildningsväsendets själ, på det sätt 
som kanske var meningen.  

Förhoppningen att förändra samhället genom att förändra skolväsendet och 
utbildningens natur har väl till viss del blivit verklighet under de gångna 60 åren, men 
fortfarande finns en tveksamhet och en motvilja hos såväl lärare som elever att förändra. 
Traditionen är en så stark kraft att den överlever generationsbyten och omorganisa-
tioner, men en märkbar förändring har ändå skett. När det gäller elevers attityder till 
förändringar och införande av olika arbetssätt, som t.ex. grupparbete, är det viktigt att se 
orsakerna till deras inställningar.  

Även om skolan inte per se är till enbart för den enskilde individens lärande och 
utveckling, utan även fyller ett samhällspolitiskt syfte genom att vara basen för 
samhällets fortsatta utveckling, så upplevs skolan ur ett egenintresse för många elever. 
De har det egna lärandet i fokus under sin skolgång och det är detta fokus som ligger till 
grund för de attityder de har gentemot olika undervisningsformer. De förändringar som 
ska kunna komma till stånd inom skola såväl som samhälle måste därför bygga på 
elevernas egna intresse för lärande. Kort sagt: det går inte att förändra genom att tvinga 
eleverna att gå omvägar. 
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Studiens kärna och framtida forskning 
Vi upplever att våra frågeställningar har besvarats under denna studie.  Högpresterande 
elever är enligt vår undersökning mer kritsikt inställda till att arbeta i grupp och de 
föredrar också, om de ska arbeta i grupp, att arbeta i homogena grupper. För 
medelpresterande elever är fördelningen jämn. Ungefär hälften föredrar att arbeta i 
grupp och hälften föredrar att arbeta individuellt. Intervjuerna visar att de 
medelpresterande eleverna verkar uppskatta de sociala vinster som kommer av 
grupparbete på ett annat sätt än de högpresterande eleverna. Hos de lågpresterande 
eleverna föredrar majoriteten att arbeta i grupp. Dessa elever prioriterar inte den egna 
kunskapsutvecklingen, utan väljer grupparbete för att de tycker att det är roligare. De är 
också betydligt mindre nogräknade när det gäller gruppsammansättningen. Det verkar 
inte spela dem så stor roll hur grupperna sätts samman och de uttalar inga bestämda 
åsikter om gruppmedlemmarnas prestationsnivåer, utan nämner bara att det kan vara en 
fördel att arbeta med dem som kan mer än de själva. 

Flera av de elever vi intervjuat verkar vara väl medvetna om sin egen kunskaps-
utveckling, men de skiljer sig i det avseende att de inte prioriterar kunskaps-
utvecklingen i sin undervisning lika högt. De högpresterande eleverna väljer medvetet 
att arbeta individuellt då de anser att de lär sig mer då, medan de lågpresterande ofta 
väljer att arbeta i grupp för att det är roligare, trots att även de upplever att de lär sig 
bäst när de arbetar individuellt. För de högpresterande eleverna är det således synen på 
den egna kunskapsutvecklingen som till stor del ligger till grund för deras preferens för 
individuellt lärande. 

Vi upplever också att vi fått en fördjupad insikt i vad det innebär att arbeta i grupp 
för de enskilda eleverna. För eleverna ska den egna kunskapsutvecklingen stå i centrum 
och undervisningen måste då stödja denna. Innehållet i de artiklar som vi har läst har 
diskuterats flitigt oss sinsemellan och vi har efter mycket funderingar och argumen-
terande kommit fram till att vi delar åsikt både med varandra och med de författare som 
argumenterar för arbete i homogena grupper, samtidigt som vi ser tydliga vinster med 
att arbetet i grupp genomförs med de premisser som Slavin (1996) för fram, nämligen 
att det alltid måste finnas ett individuellt incitament för inlärning när elever arbetar i 
grupp. Vi anser däremot att detta incitament måste grunda sig i intresse för det egna 
lärandet och individuella bedömningar. Ansvaret för andra elevers lärande får aldrig, 
som Slavin (1996) förespråkar, läggas på elever. Det måste alltid vara den enskilde 
elevens och lärarens ansvar att främja just den elevens kunskapsutveckling.  

Dessa insikter innebär att vi framöver kommer att arbeta för att, på våra respektive 
arbetsplatser, försöka förändra det sätt att undervisa genom kooperativt lärande, som 
idag verkar vara det rådande, det vill säga där eleverna arbetar tillsammans med ett 
projekt som sedan bedöms som en färdig produkt. 

 Vi skulle vilja se variation i lärares val av undervisningsmetod där såväl 
individuellt arbete som arbete i grupp förekommer. När det gäller grupparbete så vill vi 
att fokus läggs på att säkerställa varje individs utvecklingsmöjligheter utifrån 
individuella premisser, och självklart måste bedömningen vara individuell. Det är varje 
enskild elevs rättighet att bli bedömd utifrån den egna prestationen. 

Studien har också väckt nya frågor, som skulle vara intressanta att belysa i fortsatta 
forskningsprojekt. Dels skulle det naturligtvis vara av intresse att genomföra en större 
undersökning, med ett slumpmässigt urval, för att ta reda på om de resultat vi kommit 
fram till är allmängiltiga.  

En annan intressant aspekt som har tydliggjorts är elevernas, i synnerhet de 
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medelpresterandes, avväganden mellan de vinster ur social synpunkt som de är 
medvetna om att de gör genom att arbeta i grupp, och den utveckling av rent teoretisk 
kunskap som de anser att de bättre kan följa genom individuellt arbete. Det vore 
intressant att fördjupa forskning inom denna avvägning och belysa hur eleverna tänker 
runt sin utveckling mer komplext än vad som berörs i denna studie. 

Ytterligare en intressant aspekt för fortsatt forskning, och kanske den som vi själva 
finner mest lockande, vore att studera lärares syn på grupparbete och kunskaps-
utveckling och hur den överensstämmer med elevernas. Är grupparbete i den form som 
vi så ofta stött på den som också oftast implementeras i skolorna? Skulle den vara det så 
vore det också intressant att ställa sig frågan varför det har blivit så. Är det ett medvetet 
val att arbeta i grupp på det sätt som man idag gör och vilka avväganden har detta val i 
så fall baserats på? För skolutveckling i sin helhet och elevernas kunskapsprogression i 
synnerhet är det också viktigt att fundera över hur undervisning görs så effektiv som 
möjligt för den enskilde individen. 
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Bilaga 1 - missivbrev 
 
 

Hej! 
 
Vi läser nu en kurs på Växjö Universitet inom vilken vi vill undersöka elevers 
inställningar till grupparbeten. När vi arbetar med gruppsammansättningar i 
undervisningen får vi ofta höra olika synpunkter från elever om hur de tycker att 
grupparbetena fungerar. Vi har uppfattat det som om eleverna ofta har skilda önskemål 
om arbetssätt och gruppsammansättning och för att tydliggöra elevernas ståndpunkter 
vill vi nu genomföra en enkätundersöknig med samtliga elever i årskurs 9 på Friskolan 
Galären.  
Enkäten kommer inte att vara anonym, eftersom vi önskar följa upp resultatet med 
intervjuer för endel av eleverna. Elevens namn kommer dock inte att kopplas till svaren, 
utan endast användas för statistiska grupperingar. Inga namn kommer att förekomma i 
den rapport som undersökningen kommer presenteras i. Frågorna kommer inte vara av 
känslig karaktär, utan handlar om elevernas syn på grupparbete och gruppsamman-
sättning.  
 
 
Talongen nedan lämnas till Martin eller Johanna. Eftersom vi vill ha ett brett urval är det 
viktigt att så många elever som möjligt deltar i undersökningen. Har ni frågor så är ni 
välkomna att höra av er till oss. 
 
 
 
Med vänlig hälsning / Martin & Johanna 
 
 
martin.holsbrink@galaren.nu 0455-78889 
johanna.fors@galaren.nu 0455-368850 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i enkätundersökning och efterföljande intervju. 
 
 
Elevens namn:____________________________________________ 
 
 
Målsmans namnteckning:____________________________________ 
 
 
Namnförtydligande:_______________________________________ 
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Bilaga 2 - enkät 
 

Vad tycker du om grupparbete? 
 

- Enkätundersökning om elevers attityder till grupparbete - 
 

 
Vi (Martin och Johanna) undersöker vad ni (elever i årskurs 9 på friskolan Galären) 
tycker om grupparbete och gruppsammansättning. Resultaten från denna enkät kommer 
vi att använda oss av i vårt examensarbete på Växjö universitet. Ditt namn kommer 
endast användas för statistiska beräkningar och kommer inte att kopplas till ditt svar. 
Namnet kommer heller inte att förekomma i den skriftliga rapporten som 
undersökningen kommer presenteras i. 
 
Ta god tid på dig och var noggrann när du svarar på frågorna. Fundera igenom frågorna 
så att ditt svar verkligen stämmer överens med dina åsikter. 
 
 
 
 
 
1. När du ska göra ett arbete i skolan, hur vill du helst jobba? Kryssa endast i ett 

alternativ. 
 
 Jag vill arbeta ensam 
 
  Jag vill arbeta i grupp, tillsammans med andra 
 
 
 
 
2. Vad är anledningen till att du vill jobba på det sätt som du angett i fråga 1. Här kan du 

välja att kryssa i flera alternativ. Om du gör det, rangordna dem där 1 är viktigast för 
dig. 

 
  Jag lär mig mer 
 
  Jag tycker att det är lättare 
 
  Jag tycker att det är roligare 
   
  Jag behöver inte jobba lika mycket 
 
  Annan anledning..................................................... 
 
  ................................................................................ 
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3. När du jobbar i grupp, hur vill du att gruppsammansättningen ser ut? Kryssa endast i 

ett alternativ. 
 
  Jag vill själv välja vem/vilka jag ska jobba med 
 
  Jag vill att läraren delar in grupperna så att de  
  andra i gruppen är på samma nivå som jag själv. 
 
  Jag vill att grupperna lottas av läraren 
 
 
  Jag vill jobba i en grupp med någon som kan mer  
  om ämnet vi ska jobba med än vad jag kan 
 
  Jag vill jobba i en grupp där jag kan mest om  
  ämnet som vi ska jobba med 
 
 
 
4. Vad är anledningen till att du vill jobba på det sätt som du angett i fråga 3. Här kan du 

välja att kryssa i flera alternativ. Om du gör det, rangordna dem där 1 är viktigast för 
dig. 

 
  Jag lär mig mer 
 
  Jag tycker att det är lättare 
 
  Jag tycker att det är roligare 
   
  Jag behöver inte jobba lika mycket 
 
  Annan anledning..................................................... 
 
  ................................................................................ 
 
 
 
 
 
Namn:.................................................................... 
 
Klass:.................................................................... 
 
 
 
Tack för att du svarade på frågorna/Martin & Johanna 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
 
 

Intervjufrågor 
 

Uppföljning av enkät som tidigare genomförts med 77 elever. Dessa elever har 
grupperats i tre grupper beroende på prestationsnivå (genom meritpoäng). Ur varje 
grupp kommer tre elever även att få deltaga i en intervju. Syftet med intervjun är att 
ytterligare belysa och utröna skälen till de skillnader i attityd vad gäller kooperativa 
inlärningsmetoder som resultaten av enkätundersökningen visar på. Totalt kommer 
alltså nio intervjuer att genomföras, med tre elever ur varje prestationsnivå. 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och baseras på tre huvudfrågor som 
är desamma för samtliga intervjupersoner. Här nedan anges de tre huvudfrågorna och 
förslag på följdfrågor, som kan användas för att förtydliga intervjupersonernas svar. 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas av i sin helhet, för att underlätta 
tolkning och sammanställning. 

 
 
Hur reagerar du när en lärare säger att ni ska arbeta i grupp med ett projekt? 

 
 Är det roligare att arbeta i grupp? 
 Spelar det någon roll om arbetet redovisas som ett gruppprojekt, eller om 

själva redovisningen eller kunskapskontrollen är individuell (var och en 
för sig)? 

 Lär du dej mer när du jobbar individuellt? 
 

Är det bättre att jobba i grupp i vissa ämnen och bättre att jobba individuellt (själv) i 
andra? 

 
 Vilka ämnen lämpar sig bättre för individuellt arbete och vilka är bättre 

lämpade för arbete i grupp? 
 Varför är det så tror du? 

 
Hur skulle du vilja att grupperna är sammansatta om du ska göra ett grupparbete? 
 

 Hur stora bör de vara? 
 Vilka gruppmedlemmar vill du ha med? Tänk på kön, prestationsnivå, 

engagemang etc. 
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