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ABSTRACT 

 
Huvudsyfte med vår rapport var att ta reda på hur lärare ser och använder sig av 

grupparbete som en pedagogisk metod. Vi vill också undersöka hur de ser på 

kunskap och hur de tror eleverna lär sig, och om det finns en koppling mellan deras 

kunskapssyn och hur de använder sig av grupparbete.  

 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa djupintervjuer, där vi har intervjuat tre 

högstadielärare om vad de har för syn på grupparbete och hur de använder sig av 

grupparbete.  

 

Vårt resultat visar att lärarna hade både en positiv och en negativ syn på grupparbete. 

Lärarnas positiva syn bottnade sig i de egenskaperna om att kunna utrycka och ta 

emot åsikter från andra. Denna lärdom ger eleverna erfarenheter till hur deras 

framtida yrkesliv kan bli enligt lärarna. Någon poängterade att det är positivt att 

elever som är lite svagare kan med hjälp av grupparbete öppna sig och lättare ta till 

sig kunskap. Den negativa synen bottnade sig i att lärarna var osäkra på att alla 

eleverna hade förstått och om att arbetet i gruppen var lika uppdelat mellan alla 

medlemmar.     

 

Det framgick även att samtliga lärare var influerade av skolverkets syn på kunskap 

som konstruktivistiskt. Rekonstruktionistiska teorier präglade också lärarnas tankar 

kring synen på grupparbete. Vårt resultat visar att lärarnas kunskapssyn hänger ihop 

med deras syn på grupparbete som pedagogisk metod. 

 

Resultatet visade också på hur de använde sig av grupparbete, där vissa lärare 

använde diskussioner, laborationer, fria undersökningar där eleverna få välja ämne 

utifrån deras intressen. Vissa använde sig av att först ge en föreläsning och sen låta 

eleverna arbeta och diskutera ämnets problematik i smågrupper. 
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1 INTRODUKTION 

 

Vårt intresse för att undersöka lärares syn på grupparbete dök upp efter att vi läst 

forskaren Karin Forslund Frykedals doktorsavhandling Elevers tillvägagångssätt vid 

grupparbete, (2008). I sin avhandling har hon observerat elevers grupparbete och 

intervjuat ett antal elever i årskurserna 7-8 om hur de arbetar i grupp. Syftet med 

Fyrkedals studie är att öka kunskapen och förståelsen för grupparbete. Hon har också 

valt att lyfta fram hur gruppuppgiften och sammansättningen av grupper påverkar 

arbetet. Resultatet visade på att det finns tre viktiga aspekter för att få fram ett 

fungerande samarbete; gruppens sammansättning, gruppuppgiftens påverkan och att 

läraren undervisar om olika samarbetsprocesser. Vi fastnade för Fyrkedals ide om att 

göra en studie där man se på grupparbete som arbetsmetod, men istället för att se hur 

eleverna arbeta i grupp har vi koncentrerat oss på att undersöka hur lärarna ser och 

arbetar med grupparbete som pedagogisk metod. 

 

I vårt intresse för hur lärare använder sig av grupparbete som pedagogisk metod, 

växte även tankar fram om hur olika lärare har olika syn på kunskap och hur man 

förvärvar denna. En nyfikenhet kom fram om vad lärarna hade för syn på 

grupparbete och om man kan se kopplingen mellan synen på kunskap och synen på 

grupparbete i deras svar i intervjuerna. Vår tanke är att hur man faktiskt använder sig 

av grupparbete som metod grundar ju sig i hur man ser på grupparbete och hur man 

ser på kunskap 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning stött på både positiva och negativa 

åsikter om hur grupparbete fungerar som pedagogisk metod. Det positiva kan vara att 

genom grupparbete lär eleverna sig samspela med andra och det är en viktig 

erfarenhet även i framtiden. De negativa åsikterna kan vara att olika lärare har varit 

osäkra på att kunskapen har nått ut till alla i gruppen och om gruppen har delat på 

ansvaret.   

 

Med dessa tankar i bakhuvudet har vi funnit det intressant att undersöka  hur tre 

högstadielärare ser på grupparbete och hur de då använder sig av grupparbete som 

pedagogisk metod. 
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2 BAKGRUND 
 

Vi kommer i bakgrunden att belysa vad litteraturen säger om grupparbete som 

pedagogisk metod. Först kommer vi att behandla det övergripande ämnet om 

epistemologi som är filosofin om kunskap och vetande. Vi redogör för hur Stensmo, 

(1994) beskriver de fyra olika utbildningsfilosofier som har dominerat 1900-talet. 

Detta för att se om vi kan koppla lärarnas svar till de fyra utbildningsfilosofierna och 

de olika grenarna inom epistemologi. Efter det redogörs för vad skolan har för 

kunskapsuppdrag, vad de olika kunskapsformerna säger, vad skolan har för 

kunskapsuppgifter samt vad som står i styrdokumenten. 

 

Där efter följer teorier om hur ett grupparbete kan se ut, vad det finns för situationer 

för grupparbete, hur grupparbetens innehåll och struktur kan se ut, vad man ska tänka 

på när man sätter ihop grupper följt av olika typer av grupparbeten och vad 

grupparbetens mening och komplexitet kan vara.   

 

2.1  Kunskap och vetande 

 

Begreppet epistemologi förklarar Stensmo, (1994) som kunskap och vetande. Tankar 

om hur man genomför utbildning och inlärning i förhållande till tre typer av 

epistemologiska frågor som handlar om kunskapens väsen, kunskapens uppkomst 

och kunskapens giltighet. Det finns enligt Stensmo, (1994) två huvuduppfattningar 

inom epistemologi. Den ena är rationalism där synen på kunskap är att den är 

medfödd och man kan skapa sann kunskap genom matematiskt och logiskt tänkande. 

De centrala delarna är filosofi, tänkande och utredande samtal i en pedagogik som 

har sina rötter i rationalistisk epistemologi. Den andra huvuduppfattningen är 

empirism som står för synen att kunskap kommer från erfarenheter. Genom 

observation får man kunskap och genom att pröva den mot erfarenheter fastställer 

man kunskapens giltighet. En pedagogik som bygger på detta använder ett 

experimentellt arbetssätt och arbetar med systematisk observation och reflektion över 

egna erfarenheter. Det finns enligt Stensmo, (1994) även en modern 

kunskapsuppfattning som är en blandning av rationalism och empirism, 

konstruktivism. Där kunskapssynen står för att kunskapen kommer ur människans 

konstruktion av sina erfarenheter. Det är ett samspel av förnuft och sinnesintryck och 

människan strävar efter en balans mellan det inre och yttre. Konstruktivism kan 

enligt Stensmo, (1994) härledas till Piagets (1896-1980) pedagogik där kunskap är 

föränderlig och provisorisk och konstrueras ur en aktiv process. Pedagogiken baseras 

på människans naturliga nyfikenhet i att förstå omvärlden (Stensmo, 1994).  

 

2.2  Utbildningsfilosofier 

 

De fyra största utbildningsfilosofierna som har varit utmärkande i 

utbildningsdebatten under 1900 – talet är enligt Stensmo, (1994); Essentialismen, 

Perennialismen, Progressivismen och Rekonstruktionismen (Stensmo, 1994). 
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Inom Essentialismen fokuserar man på det väsentliga, den ärvda vetenskapliga 

kunskapen som är prövad. Skolan är ämnesindelad och strävar efter de avlägsna och 

långsiktiga målen. Det fokuseras på elevernas intellekt och den primära uppgiften för 

skolan är att lära eleverna att tänka. Undervisningen ska vara lång och systematisk 

och undervisningsmetoden är teoretiskt traditionell. Läraren är auktoritär och tar 

initiativ till lärande. Eleverna lär sig genom ansträngning, disciplin och förväntas 

arbeta hårt (Stensmo, 1994). 

 

Perennialismen hävdar att människan är ett rationellt djur och delar eviga mänskliga 

frågor oavsett vilken tid, dåtid eller nutid. Därför ska skolan lyfta fram bestående 

sanningar och värden. Undervisningen ska vara bred allmänbildande och 

livsförberedande, ej specialiserad och yrkesförberedande. Genom klassiska verk i 

kulturarvet ska eleverna tillgodo se sig kunskap, odla sitt tänkande. Eleverna lever i 

fantasins värld och ska genom sagor, myter och berättelser närma sig den rationella 

världen och utveckla sitt intellekt. Läraren ska fungera som det dynamiska centrum i 

undervisningsprocessen samt hålla i en disciplinerad undervisning utan att vara 

auktoritär. Den förnuftiga lärarens ska ha en klassisk bildning och fungera som ett 

föredöme (Stensmo, 1994). 

 

I Progressivismen ser man på människan som en social, nyfiken varelse och synen på 

barn är att de har en naturlig spontan drivkraft att skapa. Skolan ska fokusera på 

eleven som helhet och dess behov och intressen. Undervisningen ska vara 

ämnesöverskridande och ska behandla övergripande problemområden istället för 

uppdelade ämnen. Skolan ska även vara demokratisk och uppmuntra samarbete. 

Därför ska undervisningen präglas av aktivitetspedagogik där eleverna får direkta 

erfarenheter genom experimentella egenvalda projektarbeten i grupp. Utvecklingen 

planerar eleven själv och läraren ska stimulera, ge råd och vägleda denna process. 

Det viktiga är inte att eleven lär sig vad den ska tänka utan hur, problemlösning 

(Stensmo, 1994). 

 

Inom Rekonstruktionismen vill man rekonstruera och förbättra samhället genom 

kritisk granskning och utopiska visioner om framtiden. Det ska ske genom ett 

symmetriskt reflekterande samtal, elever och lärare tillsammans. Skolan ska vara en 

sann demokrati och ska bygga på gränsöverskridande aktivitetspedagogik, projekt 

och tema där eleverna, genom vetenskaplig metod, undersöker effekterna av deras 

handlingar. Undervisningen ska ta utgångspunkt i elevernas kontext och istället för 

olika ämnen ska det finnas integrerade helheter. Eleverna ska påverkas i skolan och 

det är lärarens uppgift att påverka dem genom att fungera som en vital ledare för det 

pedagogiska samtalet. Skolan ska verka för att eleverna ska bli förberedda för att 

delta i morgondagens samhälle och att kunna föra sin talan och ta ansvar 

(Stensmo, 1994). 

 

2.3  Skolans kunskapsuppdrag  

 

Enligt skolverkets skrift ”Bildning och kunskap, (1995)” går vårt samhälle dagligen 

igenom förändringar både genom volym och genom struktur. Tekniken kan vara 

komplicerad och det kan hända att vi behöver en betydande kunskap för att kunna 

förstå den tekniska utvecklingen. Eftersom vi lever i en tid där arbetsmarknaden är 



6 

väldigt internationell, så kan också de politiska processerna vara invecklade. De 

internationella utvecklingarna ställer nya anspråk på våra färdigheter i språk, historia, 

samhällsutvecklingen, kulturfrågor, religioner, geografiska förhållanden med mera. 

Våra framtida arbetsliv går också igenom förändringar, vilket i sin tur gör att allt mer 

krav ställs på vilken kunskap vi bär på. Dagens miljöfrågor har också satt våra 

färdigheter på spel. Med dessa förändringar understryker grundläggande 

läroplansfrågor kring hur mål ska utformas, vilka kriterier som ska gälla för urval av 

kunskap och hur kunskap ska organiseras för lärande (Skolverket, 1995) 

 

2.3.1  Skolans kunskapsuppgifter 

 
Historiskt sett har den svenska skoldebatten kring skolans syn på kunskap, uppgifter 
och mål sett olika ut. Under 30-talet med bakgrund av kriget skulle skolan fostra 

demokratiska människor. Under 40-talet och 50-talet ändrades skoldebatten och detta 

medförde att skolans väsentligaste roll var att ge alla elever lika möjligheter. 

Kunskapen som förmedlades skulle vara fri från värden, kunskapen skulle ge 

eleverna en objektiv bild av världen (Skolverket, 1995).  

 

Kommissionen lämnade 1946 ett betänkande förslag om de ”allmänna riktlinjerna för 

en demokratisering av det allmänna skolväsendet”. I centrum av det förslaget stod 

det fyra utvecklingsmål: 

Mål 1: skolan skulle vara jämlik, alla elever skulle ges lika möjlighet att utveckla sin 

egen förmåga och om de ville så skulle de få chansen att studera vidare. 

Mål 2: skolan skulle fostra alla individer till demokratiska medmänniskor och ge 

dem resurser till att delta i demokratiska beslutprocesser. 

Mål 3: skolan skulle lära ut kunskaper som skulle leda till ”vardagskunskaper”, dvs. 

kunskaper som var praktiska i elevernas vardagsliv. 

Mål 4: skolan skulle använda sig av olika pedagogiska arbetsätt, lektionerna skulle 

vara mer laborativa och inte lika styrda av läromedlen (Dahlgren, 1995). 

 

Skolan har sen dess under en lång tid i historien fått nya uppgifter och mål tilldelade. 

Samhällets problem överfördes till skolan för hantering och lösning. De nya 

uppgifterna och målen integrerades inte utan blev bara nya kunskapsområden att 

undervisa i (Skolverket, 1995). 

 

Jämlikhetsmålet var i teorin uppnådd, men statistiken visade annat, elever som hade 

det mindre ställt ekonomiskt fick sämre betyg. Skolan försummade sitt demokratiska 

uppdrag, elevernas arbete med politiska beslut försvann (Dahlgren, 1995). 

Kunskapssynen förändrades, de gamla arbetssätten bestod och kunskapssynen blev i 

stor utsträckning läroboksfixerad (Skolverket, 1995). 

 

1970 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att granska skolans arbete, den så 

kallade SIA – utredningen. Resultatet av utredningen ledde till beslutet om att införa 

en ny läroplan. 1980:s läroplan för grundskolan (Lgr 80) infördes.  Med Lgr 80 

betonades en verksam kunskap - och människosyn. Synen utgick från att eleverna 

hade en aktiv kunskapsbyggande natur och i och med det skulle skolarbetet 

organiseras efter att ge eleverna möjligheten att skapa ett mer effektivt 

kunskapsbyggande. Därefter betonades varierande arbetssätt där eleverna med hjälp 
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av sina egna kunskaper och erfarenheter fick chansen att utvidga och fördjupa sig i 

sina kunskaper i andra sammanhang och använda dem flexibelt (Skolverket, 1995).  

Skolväsendet omvandlades till ett mera målstyrt system där professionella pedagoger 

under deras rektors ledning bar ansvar för hur utvecklingen av verksamheten i skolan 

utformas (Dahlberg, 1995).  

 

Skolverket skriver i Lpo 94 om att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper i 

samarbete med hemmet och att skolan ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande samhällsmedborgare. Skolan har som uppgift att överföra de 

kunskaper som utgör den gemensamma referensramen som alla i vårt samhälle 

behöver. Eleverna ska få lärdom i olika studiefärdigheter och metoder för att i 

framtiden hämta mer kunskap, de ska också utveckla sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden. Med sin kunskap ska eleverna utveckla sin förmåga att arbeta 

självständigt och kunna ta initiativ och ansvar. Skolan har också i uppdrag att 

förmedla vad som är viktig kunskap idag, i framtiden och hur kunskapsutvecklingen 

sker. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskap (Lpo 94). 

 

Den nya skollagen lägger tonvikten på att elevernas harmoniska utveckling ska 

gynnas. Det kan innebära att elevernas olika begåvningar – intellektuella, praktiska, 

fysiska och konstnärliga – måste utvecklas allsidigt (Skolverket, 1995).  

 

2.3.2  Kunskapsformerna 

 

Enligt skolverkets ”Bildning och kunskap, 1995” finns det många olika slag av 

kunskap. Kunskap kan till exempel vara; hur saker förhåller sig, hur man gör något, 

och ha färdighet att göra det, en djupare förståelse i ett sammanhang och kunna 

orientera sig med hjälp av förståelsen. Detta är olika former av kunnande  

(Skolverket, 1995). För att beskriva olika former av kunnande delar skolverket upp 

kunskapsformerna i de så kallade fyra F:n: Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet. Dessa former samspelar med och är beroende utav varandra. 

Fakta: Kunskap som information och regler. Den formen kan mätas i termer av 

mycket eller litet, något vi bejakar eller inte bejakar eller kunskap som vi bär på eller 

har förlorat.  Formen faktakunskap är av den kvantitativa karaktären.  

Förståelse: Formen som har en karaktär av kvalitativ dimension. Samma företeelser 

kan förstås på olika sätt. Förståelsekunskapen kan bedömas i termer av mycket eller 

lite förståelse i förhållande till uppgiften. Att förstå är likadant som att begripa, man 

uppfattar betydelsen eller kontentan i en händelse.  

Färdighet: Kunskap är en färdighet när vi vet hur något skall göras och kan 

genomföra det. Färdighet är en praktisk kunskapsform, där man ibland med hjälp av 

teoretiska kunskaper utför praktiska saker. Det finns också intellektuella färdigheter 

som till exempel i matematik där du utför tankeoperationer.  

Förtrogenhet: Formen som är ofta förenad med de sinneliga upplevelserna. 

Förtrogenhetskunskapen är den kunskapsform som står för det tysta omfånget. 

Kunskapen du lärt dig blir till din egna som du kan använda dig av i olika unika 

situationer. 

 

Alla dessa fyra former finns inom alla kunskapsområden, men dessa former kan se 

annorlunda ut inom olika områden och mellan olika personer (Skolverket, 1995).   
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2.4  Grupparbete 

 

Enligt Forslund Frykedal, (2008) är ett grupparbete en metod där individer 

samarbetar i en grupp där alla ska kunna delta för att lösa en uppgift  

(Forslund Frykedal, 2008). I boken ”Arbete i lag och grupp, 1992” skriver 

författarna Arfwedson och Arfwedson, (1992) att ett grupparbete ska innehålla tydliga 

inslag av samarbete. Det innebär att gruppmedlemmarna måste under arbetets gång 

ha en öppen kommunikation i arbetet med en uppgift. Det är nödvändigt att varje 

gruppmedlem har någon form av fakta som är relevant för uppgiften. Fakta samlar 

varje enskild medlem in via något individuellt instuderingsarbete innan grupparbetet 

startar. Det är viktigt att alla medlemmar i gruppen så tidigt som möjligt har klart för 

sig vad arbetet syftar till. Detta innebär att eleverna har klart för sig hur det färdiga 

resultatet ska se ut, hur redovisningen ska se ut och helst också några idéer om hur 

utvärderingen av arbetet ska gå till (Arfwedson & Arfwedson, 1992).  

I boken ”Att lära i samarbete, 1996” skriver Gröning, (1996) att grupparbete är när 

elever deltar i ett samtal där de tillsammans ska lösa en gemensam uppgift. Då får de 

tillfälle att vara språkligt aktiva, öva på sina sociala färdigheter och med hjälp av de 

andra eleverna i gruppen utveckla sina ämneskunskaper (Gröning, 1996). 

 

2.4.1  Situationer för grupparbeten 

 

Arfwedson & Arfwedson, (1992) anser att när man som lärare bestämmer sig för att 

låta sina elever arbeta i smågrupper är det intressant att hon eller han har uppsikt på 

vad det finns för olika typer av undervisningssituationer som kan vara lämpade att 

arbeta med grupparbete (Arfwedson & Arfwedson, 1992). De redogör för sex stycken 

exempel på hur en undervisningssituation kan se ut och hur läraren kan med hjälp av 

ett grupparbete utforma sin undervisning.  

 

1. Planeringssituationer:  

Kan man ta hjälp av eleverna att komma med synpunkter på undervisningens 

innehåll. Eleverna kan med hjälp av utdrag ur läroplanen och den lokala arbetsplanen 

samtala i grupp om intresse och behov kring hur planeringen kring undervisningen 

skall se ut. Läraren kan få stor hjälp av eleverna som också medverkar aktivt och 

konstruktivt i undervisningens utformning (Arfwedson & Arfwedson, 1992). 

2. Frågesituationer:  

Ibland kan det vara nyttigt för läraren att efter en genomgång med hela klassen veta 

om alla förstod eller om det finns luckor som kvarstår. Utifrån det kan man låta 

eleverna sitta i grupper och samtala kring genomgången och tillsammans formulera 

eventuella frågor som läraren sen kan svara på. På det sättet kan läraren känna sig 

trygg i att informationen har kommit ut till eleverna (Arfwedson & Arfwedson, 1992).  

3. Kontrollsituationen: 

När eleverna har löst någon individuell arbetsuppgift, kan de i gruppen jämföra och 

kontrollera varandras lösningsförslag. Där med kan eleverna lära sig av varandra och 

kanske nå längre i sin kunskapsutveckling än vad de kanske hade gjort av sig själva. 

Finns det fortfarande olösta uppgifter och frågor tar läraren upp dem i en gemensam 



9 

genomgång antingen med gruppen eller hela klassen (Arfwedson & Arfwedson, 

1992). 

4. Problemlösningssituationer: 

Utredande – och problemlösande uppgifter kan oftast vara lättare att klara av i en 

grupp än om man skulle lösa dem själv. Vissa uppgifter som är till för ett individuellt 

arbete kan ibland visa sig vara bättre lämpade att lösa i grupp (Arfwedson & 

Arfwedson, 1992).  

5. Diskussionssituationer: 

Att utväxla erfarenheter och synpunkter sker oftast med fördel i en grupp. När det är 

mindre grupper får eleverna betydligt större möjligheter att aktivt delta än vad de får 

i en helklassituation. Uppgifterna som är tillämpade i en diskussionssituation får 

gärna vara öppna och frågorna får också gärna ha fler än ett rätt svar, då får man 

lättare igång en diskussion. Eleverna får under sina diskussioner öva på att ge och ta 

argument, lyssna och träna sig på att hålla en riktig diskussion (Arfwedson & 

Arfwedson, 1992). 

6. Produktionssituationer: 

Uppgifter som bygger på elevernas produktivitet lämpar sig bättre för grupp - och 

individuella arbeten än vad det tillämpar sig i en helklassundervisningssituation. Ren 

informationssökning kan också gynna elever som arbetar i grupp. Uppgifter som 

innehåller jämförelser, bearbetning och komplettering av given fakta är också väldigt 

lämliga för att arbeta i grupp med. I produktionssituationen kan man placera de flesta 

och de mer avancerade grupparbetena samt tema- och projektarbeten (Arfwedson & 

Arfwedson, 1992).  

 

Grupparbete är en arbetsform som inte ska eller kan ersätta andra arbetsformer. Man 

kan inte överdriva användandet av en viss arbetsform, då blir undervisningen 

ointressant och ineffektiv. Lärare i sin undervisning måste ge eleverna omväxling 

med varierade arbetsformer. Dessa sex ovan beskrivna undervisningssituationerna 

kan sägas vara bäst lämpade till arbete med grupparbete, men det är inget som säger 

att man ibland också kan använda sig av andra arbetsformer vid dessa situationer 

(Arfwedson & Arfwedson, 1992). 

 

2.4.2  Gruppuppgifternas innehåll och struktur  

 

Man måste tänka på att alla ämnen, uppgifter, undervisningsinnehåll, klasser och 

lärare inte alltid passar för grupparbete, åtminstone inte i början utan en försiktig 

start. Det är därför viktigt att som lärare börja med små och korta grupparbeten så 

eleverna kan få en mjuk start (Arfwedson & Arfwedson, 1992).  

 

Innan man startar ett grupparbete i en klass är det viktigt att eleverna vet och förstår 

hur de ska gå tillväga i hur man arbetar i en grupp. Eleverna kan behöva anvisningar 

och modeller över hur man konkret arbetar med de aktuella uppgifterna. Ibland också 

som lärare låta eleverna själva besluta hur innehållet och strukturen i arbetet ska se 

ut. Eftersom stora delar av lärarens ledarroll då överlåts till eleverna, ställs högre 

krav på gruppen. Det kan vara svårt att organisera, samverka, fördela arbeten, ta 

initiativ och fatta nödvändiga beslut när man som eventuell ovan elevgrupp får så 

mycket ansvar. Av den orsaken kan det vara lättare om läraren istället strukturerar 

upp gruppuppgiften och steg för steg övar upp eleverna i hur man arbeta i ett 
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grupparbete. Gruppuppgifternas struktur kan se olika ut beroende på hur vana 

eleverna är vid arbetsformen samt hur motiverade de är. Det är viktigt att 

gruppuppgifterna alltid anpassas till läraren, ämnet och eleverna och deras kunskap. 

(Arfwedson & Arfwedson, 1992). 

 

Uppgifternas struktur i undervisningen påverkar gruppsamarbetet. Därför är det 

viktigt att utforma dem rätt. De vanligaste uppgifterna hittar vi i elevernas 

läroböcker, de uppgifterna är inte utformade så att eleverna måste samarbeta för att 

nå en lösning. Sådana uppgifter är individuella och stimulerar inte elevernas 

samverkan. Andra vanliga typer av uppgifter är de som kan brytas ner i delar för att 

sen sammanfogas till en gemensam helhet. Detta innebär att eleverna individuellt 

hittar sin fakta, senare samlas de individuella resultaten in och sätts ihop. Arbetena 

kompletterar varandra men arbetet har egentligen inte inneburit någon 

gruppinlärning. Eleverna har på egen hand sökt kunskap, det har inte inneburit något 

samarbete i grupp. Vill man hitta samarbete mellan eleverna i en grupp ska man 

använda sig av uppgifter där eleverna måste lösa problemet tillsammans och arbetet 

är inte klar förrän alla gruppmedlemmarna är klara (Arfwedson & Arfwedson, 1992). 

 

Enligt Gröning, (1996) är problemlösningsuppgifter väldigt bra att använda när man 

ska arbeta i en grupp. Med problemlösning menas att man med öppet formulerade 

frågor som inte bara kan lösas på ett sätt och som inte har ett givet svar. 

Problemuppgifterna kan vara öppna både när det gäller formulering, genomförande 

och lösning. Ju öppnare frågorna är desto större är chansen att eleverna 

kommunicerar och samarbetar med varandra. Svaren på frågorna till uppgiften står 

inte att läsas direkt som i en lärobokstext, utan eleverna måste söka sig fram till 

exempel genom att fråga och förklara för varandra, jämföra företeelser, förstå och 

förklara orsakssammanhang, göra hypoteser för att slutligen komma fram till en 

lösning (Gröning, 1996). 

När det gäller uppgifternas innehåll i ett grupparbete är det viktigt att ge eleverna 

utrymme för egna synpunkter och låta dem ta egna initiativ (Arfwedson & 

Arfwedson, 1992).  

 

2.4.3  Sammansättning av grupper  

 

När klassen ska sättas samman för att arbeta i olika smågrupper kan det vara 

intressant att veta vad man ska tänka på innan självaste grupparbetet. Det finns tre 

typer av val som man kan tänka på vid planering av ett grupparbete. Valen innehåller 

till exempel hur stora grupperna ska vara, vem som ska arbeta med vem och vem det 

är som bestämmer gruppsammansättningen (Dahlgren, 1995). 

 

Hur stor en grupp ska vara kan vara olika från gång till gång men en lämplig 

gruppstorlek är i de flesta fall 3,4 eller 5 elever. Dahlgren, (1995) påstår att 3 till 5 är 

fullkomliga och att andra pedagoger hävdar att det ska vara jämt antal per grupp. Ju 

större gruppen blir, desto större blir risken att någon deltagare lämnas utanför och 

inte få sin röst hörd. Detta kan i sin tur ha en medelbar effekt på inlärningen 

(Dahlgren, 1995). 

 



11 

Vem som ska arbeta med vem beror på vad man har för syfte med grupparbetet. Att 

låta eleverna själva välja gruppmedlemmar kan innebära att de populära eleverna 

väljer sina klasskompisar och kvar blir de opopulära eleverna som inte fick välja fritt. 

Därför anser Gröning, (1996) att det är lämpligare att läraren ibland väljer att dela in 

eleverna och bestämma vilka som ska samarbeta. På det sättet kan det bli mer 

variation av indelning i klassen. 

 

Vill man att gruppen ska vara ”jämnstarka” och väljer att följa principen ”stark 

hjälper svag” då kan blanda ”svaga” elever med de ”starka” eleverna i hopp om att 

de ska bli färdiga samtidigt. Detta förutsätter att läraren leder grupparbetet på ett fast 

sätt så att inte de ”starka” eleverna tar överhand (Gröning, 1996).  

 

En annan modell kan vara att man grupperar dem med avsikten att de skall träna det 

sociala samspelet, där elever med vissa motsättningar mot varandra tvingas 

samarbeta. Detta förutsätter att eleverna är tränade i att arbeta i grupper, annars kan 

det finnas en risk att det sociala samspelet utvecklas på ett oönskat sätt. Man kan 

också gruppera eleverna efter deras förutsättningar, då får gruppen olika 

kompetenser. Grupperna ges olika uppgifter, som anpassas till vad just den enskilda 

gruppen kan prestera och behöver lära och träna (Dahlgren, 1995).  

 

Vem som bestämmer gruppformen beror också på vad man vill komma med 

grupparbetet. Läraren kan ta på sig hela ansvaret, han bestämmer gruppstorleken och 

vem som ska arbeta med vem. Han eller hon bestämmer hur många uppgifter de ska 

göra, hur lång tid de har på sig, hur de skall ombildas och hur olika funktioner skall 

fördelas i gruppen (Dahlgren, 1995). Eller så tar läraren och eleverna och bestämmer 

hur grupperna ska sättas ihop tillsammans. Han eller hon gör gruppindelningen till 

ett gemensamt beslut för sig och klassen. Detta kräver att läraren tydligt redogör för 

syftet med gruppbildningarna och vilka eventuella begränsningar som gäller eller vad 

eleverna bör sträva emot (Gröning, 1996).  

 

Ett tredje alternativ är att man låter eleverna bilda intressegrupper kring olika 

bestämda ämnen. Här behövs det dock ställas upp regler för hur många deltagare 

varje grupp maximalt får bestå av (Gröning, 1996).  

 

2.4.4  Olika typer av grupparbeten 

 

I ett grupparbete är det enligt Dahlgren, (1995) gruppens ansvar att gemensamt 

arbeta tillsammans för att nå det eventuella målet. Begreppet grupparbete täcker 

olika aktiviteter i olika gruppsituationer, från pararbete under en kortare tid till mer 

komplicerade uppgifter under en längre tid. Det finns olika betydelser på grupparbete 

som anpassas sig för flera olika syften. Varje syfte ger en speciell typ av grupparbete. 

Dahlgren, (1995) redogör för olika typer av grupparbeten, dess användning och 

begränsningar.  

 

Inlärningsgrupp: I en inlärningsgrupp hjälper eleverna varandra med inlärningen. 

Ett välstrukturerat gruppsamarbete är en viktig del i vägen mot en effektiv inlärning. 

När eleverna arbetar i grupper får det inte bara hjälp med sin inlärning utan de övar 

samtidigt på sina sociala färdigheter som att lyssna och diskutera. Att arbeta med 
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inlärning genom grupparbete krävs det enligt Dahlgren att arbetsgången är lärarstyrd 

och att läraren har ett färdigt arbetsmaterial. Läraren har ett utgångsmaterial som 

gruppen hämtar en bestämd fakta ur. Arbetsuppgifterna ska vara noga genomtänkta 

med klara instruktioner och som lärare ska man ha en tydlig målsättning i sitt arbete 

med grupparbete (Dahlgren, (1995).   

Undersökande grupparbete: När eleverna arbetar i ett undersökande grupparbete få 

de en viss tid och en viss frihet (under handledning av läraren) att välja ett 

arbetsområde att undersöka. Eleverna skaffar sig kunskap genom att själva 

undersöka det område, verksamhet eller ämne som de tycker är intressanta. Oftast 

redovisas den inhämtade kunskapen genom att eleverna t.ex. har en utställning eller 

en lektion för de andra eleverna i klassrummet (Dahlgren, (1995).  

Projektgruppen: I ett projekt har eleverna möjlighet att välja ett intresseområde 

fritt. Projektet greppar tag i verkligheten och åstadkommer oftast någon form av 

större framställning. Det kan handla om insamlingsaktivitet, en kampanj, en 

föreställning eller en förändring i skolans fysiska miljö. Ibland kan ett undersökande 

grupparbete gå över i ett projekt. Där kan eleverna använda sin inhämtade kunskap 

till olika sammanhang för att förbättra skolan (Dahlgren, (1995).  

Överläggningsgrupp: Är att eleverna får delta demokratiskt i olika former av 

överläggningar i klassråd, elevråd och arbetsenhetskonferenser osv. Att arbeta med 

överläggningsgrupper kräver träning både i gruppsamarbete och i 

sammanträdesteknik (Dahlgren, (1995).  

Samtalsgrupper: En speciell form av grupparbete är gruppsamtal, där syftet ofta är 

att klargöra motiv, tankar, viljor, känslor, relationer och konflikter för att hjälpa 

elever både i deras kunskapsutveckling och i deras sociala färdigheter 

(Dahlgren, 1995). 

 

Gröning, (1996) talar om Pararbete som den enklaste samarbetsformen. 

Formen där elever arbetar två och två tillhör den mest vanliga formen inom 

grupparbete.  Eleverna får vid det tillfället arbeta med utdelade uppgifter – 

lärobokens eller lärarens egna. Om pararbetet ska bli meningsfullt är det viktigt att 

båda eleverna för med sig någon egen kunskap till grupparbetet. Först så samlar 

eleverna in kunskap individuellt, sen samarbetar eleverna för att hitta en lösning på 

deras gruppuppgift. Gröning, (1996) hävdar också att det sällan är svårt att hitta 

material och arbeta i par i ämnen som ingår i So, kultur och allmänna ämnen. Värre 

kan det vara i ämnena som ingår i No, teknik och andra liknande ämnen. Utanför 

klassrummet kan det passa bra med pararbete vid studiebesök, biblioteksbesök samt 

exkursioner av olika slag. Men pararbete har sina begränsningar och sina nackdelar. 

När man säger att eleverna ska arbeta två och två och får friheten att själva välja 

partner, så väljer de oftast de kamrater som de känner sig trygga med. Detta kan 

resultera i att de eleverna som är populära och har många kompisar i klassen får 

chansen att välja fritt medans de andra eleverna som blir över inte få sin chans att 

välja fritt. Risken finns att om man låter eleverna arbeta mycket i par kan det 

förstärka skillnader och motsättningar inom klassen (Gröning, 1996). 

 

2.4.5  Grupparbetets mening  

 

Genom att arbeta i en grupp måste man på något sätt samarbeta med de andra 

gruppmedlemmarna för att nå målet som man sikta på. Förmågan att kunna 
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samarbeta är något som är högt eftertraktat i en elevs framtida yrkesliv och andra 

områden i och utanför skolan. När eleverna samarbetar och kommunicerar för att 

hitta lösningar på olika uppgifter främjas deras kognitiva utveckling. Eleverna blir 

medvetna om sin kunskap när de på något sätt synliggör sina tankar i ord för andra 

runt omkring dem (Gröning, 1996).    

 

I Bråtens bok ”Vygotskij och pedagogiken, 1998” ger författaren oss sin tolkning i 

vad Vygotskij har kommit fram till i sina studier om att sociala inlärningsprocesser 

hade en stark betydelse i barns utveckling.  

Vygotskij ansåg att samarbete och samspel mellan människor hade en avgörande 

betydelse. Vygotskij menar på att elever som samarbetar med någon vuxen eller en 

mer kompetent klasskamrat kan prestera mer än vad han hade kunnat prestera på 

egen hand. Att samspela i en problemlösning innebär inte bara att eleven får hjälp av 

någon annan med mer kompetens, utan Vygotskij menade på att det var viktigt att 

lära sig genom samspel. När eleverna samarbetar med vuxna eller andra elever, styrs 

eleverna mot högre nivåer i sin egen utveckling. I och med detta hävdar Vygotskij att 

utvecklingen sker genom lärandet (Bråten, 1998). 

 

 

Det kan finnas olika skäl till varför man väljer att inte utnyttja denna arbetsform till 

fullo. Ett skäl kan vara att läraren känner sig osäker på grupparbete som pedagogisk 

metod. Läraren kan också vara osäker på sina egna kunskaper kring arbetsformen. 

Grupparbete är en arbetsform som ställer höga krav på både lärare, elever och 

läromedlen (Gröning, 1996)   

 

2.4.6 Grupparbetens förändring i styrdokumenten   

 

Om man jämför den gamla läroplanen för grundskolan, Lgr 80 och dagens läroplan, 

Lpo 94 så kan man se skillnader i styrdokumenten.  

 

I Lgr 80 under rubriken ”Metoder” upplyser de att elever kan arbeta i helklass, i 

mindre grupper, två och två eller helt enskilt. Läraren kan handleda hela klassen eller 

välja att handleda eleverna gruppvis eller individuellt. Det står också i läroplanen att 

eleverna måste vänja sig vid ett arbetssätt som låter dem ta del av andras erfarenheter 

och i och med det inse samarbetets värde. Att stödja elever med svårigheter 

rekommenderas att de få arbeta i mindre grupper. Det är betydelsefullt att låta 

eleverna göra temauppgifter och andra uppgifter i skilda elevgrupper (Lgr, 80).   

 

I 1994:s läroplan för det obligatoriska skolväsendet står det under rubriken ”Mål att 

sträva mot” att skolan ska sträva efter att varje elev ska känna trygghet genom att 

lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samarbete med andra elever och varje elev 

ska också lära arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpo, 94). 
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3 PROBLEM 

 

Syftet med vår undersökning är att se hur tre lärare mot grundskolans senare år, ser 

på och använder sig av grupparbete som pedagogisk metod. Vi vill även se om vi i 

vår undersökning kan dra några paralleller mellan lärarnas kunskapssyn och hur de 

ser på och använder sig av grupparbete.  

 

 

Vår frågeställning är; 

 

Hur ser lärare på kunskap och hur tror de att eleverna lär sig? 

 

Hur ser lärare på grupparbete som pedagogisk metod? 

  

Hur använder de sig av grupparbete i sin undervisning? 
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4 METOD 

I metoden kommer vi att redogöra för vårt val av metod och varför. Därefter följer en 

beskrivning av undersökningsgruppen och hur genomförandet av intervjuerna har 

gått till samt hur bearbetningen av detta material har behandlats. Avslutningsvis 

problematiserar och diskuterar vi våra val och hur metoden föll ut. 

 

4.1  Undersökningsmetod 

 

Vår undersökning bygger på hermeneutisk ansats med en kvalitativ undersökning där 

vi hämtar material från lärares tankar om grupparbete som pedagogisk metod. Inom 

hermeneutik är förståelsen huvudpunkt och man tolkar resultatet (Patel, Davidson, 

1994). Eftersom vår undersökning är kvalitativ så har vi valt kvalitativa 

djupintervjuer som materialinsamlingsmetod. Detta för att få uttömmande svar och 

en inblick i de intervjuades tankar. Med enkäter hade enbart mängden av tyckande 

uppnåtts utan några intressanta sidospår. 

 

Vi är inte ute efter att generalisera i vår undersökning utan har valt att gör tre nedslag 

om hur tre lärare ser på och använder sig av grupparbete som pedagogisk metod.  

 

4.2  Undersökningsgrupp 

 

Eftersom vi undersöker lärarens syn på grupparbete så har vi har valt att intervjua tre 

lärare mot grundskolans senare år. Urvalet skedde slumpvis och lärarna arbetar på 

högstadieskolor i sydöstra Sverige. Vi har valt att inte ta hänsyn till varken kön eller 

om deras arbetsplats är på en kommunal skola eller en friskola. Det är inte syftet med 

vår undersökning att jämföra dessa faktorer så därför har vi valt att inte ta någon 

hänsyn till detta. Ålder är också en faktor som vi har valt bort eftersom vi anser att 

det är irrelevant för vår undersökning. Däremot betyder inte det att vi har en 

heterogen grupp respondenter, en spridning finns vad det gäller kön, ålder och antalet 

verksamma år för att få en allmän uppfattning om grupparbete som pedagogisk 

metod ute på skolorna. 

 

4.3  Genomförande 

 

Vi konstruerade frågor utifrån vårt syfte och vår teoribildning i bakgrunden. I vår 

studie vill vi få en uppfattning om hur lärarna tycker om grupparbete som 

pedagogisk metod och vi ställde även frågor om deras syn på kunskap för att se om 

synen på kunskap påverkade lärarnas arbetsmetoder. I vilken följd frågorna ställdes i 

våra intervjuer bestämdes även av bakgrundens följd, detta för att underlätta en 

kategorisering och jämförelse av svaren. Frågorna är standardiserade och 

formulerades exakt likadant till alla respondenter (Ejvegård, 2003). Vi blandade 

öppna frågor med slutna och frågorna syftade till både helheten och delarna. Därav 



16 

kan man säga att våra intervjuer har låg grad av strukturering (Patel, Davidson, 

1994). 

Vi kontaktade lärare på olika högstadieskolor i slumpmässig ordning per telefon där 

vi presenterade oss och förklarade syftet med vår undersökning. Alla som vi ringde 

ville vara delaktiga så vi bokade tider som de kände sig bekväma med och vi åkte ut 

till skolorna för att intervjua. Vi såg till att vara i god tid så att vi inte verkade 

stressade för att få en så bra miljö för intervjun som möjligt och för att inte påverka 

resultatet negativt (Ejvegård, 2003). 

Rummet kunde vi inte påverka eftersom det var respondenterna som bestämde var vi 

skulle sitta under intervjun (Lantz, 2007). Vi valde att vara med båda två i rummet 

som intervjuare men det var alltid en av oss som var den huvudsakliga intervjuaren, 

detta för att skapa en tydligare struktur på själva intervjun och för respondenten. 

Denna roll skiftade vi så att båda skulle få intervjua. Meningen med att vara båda i 

rummet var att vi kunde komplettera varandra om någon fråga skulle uppstå samt 

vara varandras stöd eftersom det var första gången för oss båda. 

 

Vi började intervjun med att presentera oss, vi förklarade vidare om vad för typ av 

arbete det var, vad vårt syfte och frågeställning till undersökningen var. Vi satte även 

ramen för intervjun. Vad vi skulle fråga om, att intervjuaren var anonym och ej 

kunde härledas till sin arbetsplats och ungefärliga tiden på ca en timme, en förfrågan 

om att spela in intervjun gav vi till respondenterna och alla svarade ja (Lantz, 2007). 

Under intervjun förhöll vi oss objektiva och uteslöt att värdera respondentens svar 

(Ejvegård, 2003). Efter intervjun när vi hade stängt av inspelningen tackade vi för 

deltagandet och svarade på frågor som respondenterna hade. 

 

4.4  Materialbearbetning 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades därefter. Vi hade i våra 

intervjufrågor redan kategoriserat fyra olika områden vilka var; Lärarnas 

kunskapssyn, Syn på grupparbete, Grupparbetets form och innehåll och 

Styrdokumenten och förändring. I kvalitativ bearbetning går det ut på att kategorisera 

och hitta mönster Patel, Davidson, (1994). Vi läste och tolkade vad respondenterna 

hade svarat inom dessa kategorier och plockade ut essensen av deras svar. Dessa 

redogör vi för i en löpande text i resultatet tillsammans med en sammanfattande text, 

för att lättare se en jämförande aspekt. Vi har även kompletterat texten med citat för 

undersökningens dignitet.  Enligt Lantz, (2007) finns det inte i kvalitativ forskning 

några exakta färdiga modeller att använda vid bearbetning av materialet (Lantz, 

2007). Kategoriseringarna följer även i diskussionen så att det blir lättare för läsaren 

att se uppbyggnaden av vår uppsats. Vi har bevarat anonymiteten och har refererat 

till de intervjuade som lärare 1, 2 och 3. 

 

4.5  Kritik av metod 

 

I vår materialinsamling kunde vi vara bättre på att följa upp vad respondenterna 

svarade genom att ställa följdfrågor. Det var bådas först gång som intervjuare och vår 
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osäkerhet är en anledning till detta. Svaren kunde blivit mer uttömmande och 

specifika när det gäller vad vi ville ha svar på.  

 

I och med att vi har en kvalitativ undersökning där resultatet tolkas så är det mycket 

möjligt att resultatet hade blivit något annorlunda om någon annan gjort 

undersökningen. Detta är dock inget vi kan göra något åt utan bara ett konstaterande 

av att vi inte hävdar några totala sanningar.  
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5  RESULTAT 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har tolkat de svar som vi fått av de 

tre lärarna som vi har intervjuat. De benämns som lärare 1, 2 och 3. 

Svaren redogörs under 4 rubriker som är Lärarnas syn på kunskap, Syn på 

grupparbete, Grupparbetets form och innehåll och Styrdokumenten och förändring.   

 

5.1  Lärarnas kunskapssyn 

 

Fråga 1: Vad är kunskap för dig? 

 

Lärare 1: tyckte att kunskap är hur man tar till sig och lär sig saker samt att kunskap 

inte enbart består av faktakunskaper utan även emotionella kunskaper. Och att 

kunskap även är att lära sig av varandra, att man lär sig i samspel med varandra och 

att det är att förstå hur man fungerar i en grupp.  

 

Lärare 2: svarade att kunskap är förståelse. En förståelse för hur saker och ting 

fungerar, hur man kan koppla det till varandra och att det är genom förståelse man 

utvecklar kunskapen. Kunskapen är både teoretisk och praktisk. Denna lärare 

redogör även för att det är läraren som hjälper till att öka förståelsen hos eleverna, 

hjälper dem att öka sin egen förståelse. 

 

Lärare 3: svarade att det är allting som berör vardagen och allt man ska ha med sig i 

livet. Kunskapen ska man bygga nerifrån och upp och inte tvärt om och att man 

måste få med sig kunskapen från skolan.  

 

”Kunskap är allt, allt som man ska ha med sig i sitt framtida liv” 

 (Lärare 3) 

 

Lärarnas svar skilde sig åt på vad kunskap är. De poängterade inlärning som 

kunskap, förståelse och något som följer med en hela livet. Någon hävdade att 

kunskap är olika saker som teoretisk, praktisk, fakta och emotionell. Lärarna tog 

också upp den sociala aspekten av kunskap där man lär i samspel med andra.  

 

 

Fråga 2: Hur tror du att eleverna lär sig? 

 

Lärare 1: menade på att det var när de tyckte att det var intressant och lustfyllt. 

Undervisningen skulle utgå från eleverna och deras liv så att de känner igen sig. 

 

”att man utgår mycket från eleverna, det är deras liv och att man att man utgår 

därifrån” 

 (Lärare 1) 

 

Lärare 2: svarade att det är när eleverna förstår och kan koppla det till sina egna 

erfarenheter. 
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Lärare 3: svarade att det fanns många olika sätt som eleverna lär sig på och att man 

som lärare få ta till olika metoder för olika elever. Samt att träning ger färdighet. 

Men det viktigaste var att de kunde se samband i det de lär sig. 

 

Lärarna drar paralleller mellan inlärning och att utgå från elevernas vardag. Någon 

ansåg att lusten var viktig och en annan poängterar individualiteten, att alla elever lär 

olika och att det viktigaste var för eleverna att se samband. 

5.2  Syn på grupparbete 

 

Fråga 3 & 4: Vilka undervisningsformer använder du dig mest av i din 

undervisning och varför? 

 

Lärare 1: hävdade att det var gruppdiskussioner i smågrupper, halvklass och 

helklass som var den främsta metoden. Vikten av man får in många olika synvinklar, 

att eleverna får höra varandras åsikter och att de kan utrycka sina egna åsikter i 

samspel med andra framhölls. Läraren berättar också att det är viktigt att prova olika 

metoder eftersom eleverna både ska lära sig arbeta självständigt och i grupp. Sedan 

har skolan en holistisk kunskapssyn och som policy att arbeta med större teman där 

flera ämnen är integrerade. Undervisningen ska vara anpassad till verkligheten där 

eleverna ska kunna se helheten. Läraren beskriver även hur resurskrävande dessa 

teman är eftersom det krävs en väldigt omfattande samplanering med alla 

inblandade. 

 

Lärare 2: blandade sin undervisning mellan föreläsning och grupparbete där 

eleverna själva söker information, beroende på vad det är för moment. Läraren 

hävdar eleverna ska lära sig arbeta i grupp eftersom det är så resten av livet kommer 

att vara. De ska lära sig hitta egna vägar och  eftersom de är delaktiga hela vägen får 

de lättare att se slutmålet. Förståelsen och vikten av att läraren återkopplar med 

eleverna poängteras än en gång. Även här arbetar skolan med integrerande teman. 

 

”det är mycket att dom jobbar i grupp och söker kunskap varannatvis då och kör 

katederundervisning”  

(Lärare 2) 

 

Lärare 3: framhåller att olika metoder blandas men hävdar att man inte kan lära sig 

något utan föreläsningar, att man måste ha någonting att gå vidare på. Läraren 

beskriver även en interaktiv metod där deras läromedel i ämnet består av en bok med 

en tillhörande cd-skiva med föreläsningar på så att eleverna även hemma kan få 

muntlig genomgång. Även gemensamma genomgångar på tavlan används så att 

eleverna ska få höra det från flera olika röster, detta så att kunskapen ska fastna 

bättre. 

 

Lärarna berättar att de använder sig av olika blandning av metoder. De hävdar att de 

använder sig mycket av muntlig genomgång. Någon använder sig nästan uteslutande 

av gruppdiskussioner. Det framgår även att skolor som de arbetar på har det som 

policy att arbeta med stora ämnens integrerande teman och det är dessa lärare som 

pratar om att lära sig i grupp.  
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Fråga 5 & 6: Hur ofta använder du dig av grupparbete i undervisningen och 

hur gör du då? 

 

Lärare 1: menar att det sker ofta och syftar till gruppdiskussioner och bokcirklar. De 

utgår oftast från en text som de diskuterar i smågrupper för att sen diskutera i 

helklass. Däremot använder sig denna lärare mindre av längre grupparbeten. 

 

Lärare 2: uppskattar att grupparbete används ungefär fyra gånger per termin, 

varannan gång. Och att det ibland används för att spara tid. Arbetet delas upp mellan 

elevgrupperna där varje grupp undersöker och redogör för en aspekt. Läraren anser 

att eleverna då blir mer delaktiga när de undervisar varandra och kan undersöka det 

som de tycker är intressant. Det poängteras även att grupprocessen är viktig och att 

eleverna lär sig jobba i grupp, samt att läraren ser till att variera grupperna så att inte 

eleverna alltid har samma roll. 

 

”vartannat moment kanske” 

 (Lärare 2)” 

 

Lärare 3: svarar att det var mer förr, ungefär en gång i veckan men att det nu infaller 

när det behövs. Det rör sig om ungefär tre till fyra gånger per termin. Läraren 

uttrycker även en önskan om att ha grupparbete en gång i veckan som förr, men att 

resurserna inte tillåter det idag. 

 

Lärarna anser att den använder grupparbete ofta utan att specificera ett ungefärligt 

förhållande. De säger att de använder grupparbete fyra respektive tre till fyra gånger 

per termin.  

 

 

Fråga 7 & 8: Hur ser du på grupparbete som en arbetsform och vad finns det 

för positiva, respektive negativ aspekteter med grupparbete? 

 

Lärare 1: tycker att det är jätte bra med grupparbete som arbetsform, eleverna får då 

ta del utav varandras åsikter, tankar och känslor. Eleverna ska lära sig att samspela 

med varandra vilket de lär sig när de får diskutera frågor och få ta del av varandras 

olika synvinklar. Grupparbete är bra eftersom det anpassar eleverna till hur 

verkligheten ser ut. När man kommer ut i arbetslivet krävs det att man kan samspela 

med andra och det är bra att eleverna lär sig det redan i skolan. 

Det är också positivt att eleverna under ett grupparbete får lära sig samarbeta när de 

tillsammans löser uppgifter genom att diskutera. Som lärare är det kul att se hur de 

fungerar ihop och eleverna tycker oftast att det är roligt med grupparbete. Nackdelen 

kan ju vara att vissa elever får ta mer arbete än andra och det finns vissa som 

kommer undan genom att inte arbeta lika mycket. Därför kan grupparbete inte alltid 

bli så effektivt och det är viktigt hur du som lärare väljer att sätta ihop eleverna, 

(gruppkonstellationen).  

 

”sen finns det ju alltid problem med att vissa jobba mer och vissa jobba mindre”  

(Lärare 1)  

 

Lärare 2: ser inte grupparbete som det ända rätta utan ser det som en av många 

metoder som ibland fungerar och ibland inte. Grupparbete är bra som en arbetsform, 
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ibland är det bra att använda grupparbete men ibland är det bättre att vid andra 

tillfällen använda sig av andra typer av arbetsformer. Det positiva med grupparbete 

är att eleverna kan hjälpa varandra i gruppen att utveckla, vilket i sin tur övar dem på 

hur arbetslivet kommer att vara. Samtidigt så kan det vara negativt att vissa elever 

känner att de i ett grupparbete blir lite anonyma, om de känner sig svaga så blir det 

lätt att man kommer i skymundan mot dem andra i gruppen. Det är också inte alltid 

alla i gruppen delar på ansvaret av uppgifterna och vissa gör mer än andra. 

 

Lärare 3: är väldigt positiv till grupparbete som arbetsform och skulle gärna 

använda sig av grupparbete på heltid om det skulle fungera. Grupparbete hjälper 

elever som befinner sig i den så kallade gråzonen, de våga öppna upp sig mer och 

snappar lättare upp vissa moment. Ibland kan det vara svårt att lägga en 

helklassundervisning på den nivån så att alla elever känner att de hänger med och är 

motiverade. Därför är det bra med grupparbetet för då kan man dela upp eleverna så 

att alla får lika mycket ut av undervisningen. Det negativa kan vara att när man i 

gruppkonstellationen sätter ihop alla de svaga eleverna i en grupp och de starka i en 

grupp. Genom att para ihop dessa skilda grupper visar man på deras motsatser vilket 

inte är bra för elevernas självförtroende. Det bästa är att göra en bra uppblandning i 

grupperna så att eleverna kan lära sig av varandra. 

 

Lärarna var både positiva och negativa till grupparbete. De var eniga om att det 

positiva med grupparbete är att eleverna kan öppna sig lättare i samspel med andra 

och får lärdom av varandra. En aspekt som kom fram var att övning i skolan på att 

samspela med andra ger en försmak i hur det kan se ut i deras kommande arbetsliv. 

De lade en stor vikt i hur viktigt det är hur läraren sätter ihop grupperna 

(gruppkonstellationen). Lärarna talar också om att det negativa med grupparbete är 

när vissa elever åker snålskjuts och inte ta lika mycket ansvar. Någon menar på att 

genom grupparbete kan man visa på elevernas kunskapsnivåer vilket i sin tur kan 

skapa misstroende för sin egen kunskap. 

 

 

5.3  Grupparbetets form och innehåll 

 

Fråga 9 & 10: Vilka typer av uppgifter passar för grupparbete och hur lägger 

du upp gruppuppgiftens struktur?  

 

Lärare 1: använder sig mycket av texter och filmupplevelser som grupperna får 

diskutera tillsammans. Hela skolan arbetar tematiskt och blandar gärna olika ämnen, 

därför blir ämnet mer ett verktyg som hjälper eleverna att klara vissa uppgifter i till 

exempel So. Läraren menar på att när man lägger upp uppgiftens struktur är det 

viktigt att ha klara och tydliga anvisningar så att alla har förstått vad de ska göra. En 

gruppuppgift kan vara att eleverna får en uppgift sen får de tillsammans göra en 

planering hur de ska komma fram till målet med uppgiften. Planeringen innebär att 

eleverna strukturerar upp hur arbetet ska framgå och efteråt följer man upp hur det 

har gått, man gör en liten utvärdering där eleverna får berätta hur de tycker att arbetet 

har varit. 

 

Lärare 2: väljer att använda sig av grupparbete när uppgiften kräver att processen i 

arbetet är lika viktigt som slutmålet. När det behövs olika input och synvinklar för att 
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nå uppgiftens mål då är det bra att använda sig av grupparbete. En uppgift kan ofta 

gå ut på att man har ett övergripande ämne där eleverna själva får finna sina egna 

infallsvinklar för att nå målet. Gruppen får själva hitta sin egen väg när de söker 

fakta och kunskap.   

 

Lärare 3: tycker att man kan använda vilka uppgifter som helst i ett grupparbete. 

Man kan använda grupparbete till alla sorters uppgifter bara det finns med en bild i 

sammanhanget som visar på konkret hur det ska vara eller inte vara. Vissa uppgifter 

kan vara att se hur elevernas bedömningsförmåga är att de kan komma fram till 

realistiska svar och lära sig tänka i de realistiska banorna. Det finns många uppgifter 

att använda sig av det gäller bara att vara kreativ. 

 

”egentligen så tror jag att du nästan kan ha det på allt” 

(Lärare 3) 

 

 

Lärarna har olika idéer om vilka uppgifter och hur de kan se ut i ett grupparbete. De 

tar hjälp av texter och filmer, de tycker att man kan använda vilka uppgifter som 

helst det gäller bara att vara kreativ och väljer bara uppgifter där processen av arbetet 

är lika viktigt som slutmålet.  

 

 

Fråga 11: Vad tar du hänsyn till när du delar in dina elever i grupper? 

 

Lärare 1: delar in sina elever på många olika sätt. Fördela antalet killar och tjejer i 

grupperna, blanda de som är ambitiösa, och som kan dra upp, de som inte är så 

ambitiösa. Men att risken är att det är ett fåtal samma elever som drar ett större lass 

och de som inte gör vad de ska. Då kan man dela in de som är studiemotiverade i en 

grupp och de som inte är så studiemotiverade i an annan grupp. Detta kan få 

intressanta effekter i grupprocesserna anser läraren. I den gruppen där de som inte är 

så studiemotiverade kanske det utkristalliseras en ledare och i den gruppen där de är 

som är studiemotiverade kanske det handlar mer om att komma överens bland alla 

viljor. Antalet i varje grupp bör vara ojämnt till antalet enligt lärarens erfarenheter 

för att det annars kan bli en uppdelning i gruppen. Det ska inte heller vara för många 

i gruppen då det oftast är några som jobbar och några som bara glider med. Tre är ett 

optimalt antal men det beror även på hur uppgiften är formad. Den måste även vara 

formad på det sättet så att det sporrar till grupprocesser och inte bara uppdelning av 

uppgifter där delarna inte har med varandra att göra. 

 

Lärare 2: varierar sig men går oftast efter vilka som kan tänkas jobba bra ihop och 

komplettera varandra. Läraren vet ej exakt vad det är som visar detta men framhåller 

erfarenheten, vara observant samt att känna klassen. Att fördela gruppen med några 

starka och några svaga elever är för den här läraren inte aktuellt. Ibland får eleverna 

själva dela in sig i grupper men med mindre bra resultat då roller fastnar. För att inte 

någon ska bli utanför bör antalet i en grupp inte vara fler än fem, tre eller fyra är att 

rekommendera. 

 

”sånna jag tror kompletterar varandra och därför jobba bra ihop”  

(Lärare 2) 
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Lärare 3: anser att sex är för många i en grupp men att två eller fyra är perfekt och 

att det inte kan vara ett ojämnt antal då någon blir femte hjulet. Det gäller att det inte 

blir en tvåvägskommunikation utan att det blir en cirkulation i gruppen och att fyra 

deltagare brukar tendera till en bra diskussion. Fördelningen sker även med tanke på 

var eleverna befinner sig på betygsskalan. Läraren placerar två MVG elever med två 

VG elever, två VG elever med två G elever och två G elever med två IG elever. Ett 

snäpp ifrån men inte mer. 

 

Lärarna har delade åsikter kring antal deltagare i en grupp, någon hävdar att man 

måste vara ett ojämnt antal deltagare i en grupp medan en annan menar på motsatsen. 

Eleverna delas in efter kön, ambition och betyg. Någon lärare motsätter sig att dela in 

eleverna efter deras kunskapsnivåer och tycker inte att det är optimalt att eleverna 

själva väljer grupper. 

 

 

Fråga 12: Hur påverkar gruppstorleken din undervisning? 

 

Lärare 1: tycker att gruppstorleken påverkar i hög grad. I mindre grupper kan 

eleverna komma lättare till tals och komma fram, och att arbetet i större grupper inte 

blir så effektivt. Det är inte alla som är aktiva och det är lätt att smita undan. Läraren 

har även uppfattat att eleverna tycker att det är skönt att vara i mindre grupper. 

 

”i halvklass och då är det mycket lättare och det tycker eleverna själva åh vad skönt 

nu när vi är så här få” 

 (Lärare 1) 

 

Lärare 2: tycker att gruppstorleken påverkar väldigt mycket. Det är att föredra en 

mindre grupp då man som lärare får mer överblick och kan hjälpa eleverna mer. I 

större grupper handlar det mer om självständighet. 

 

Lärare 3: hävdade att det inte hade någon betydelse hur stor helklassundervisningen 

var så länge det fanns fysisk plats. Men att endast en stökig elev krävdes för att 

försämra undervisningen för alla. 

 

Lärarna anser att gruppstorleken påverkar undervisningen signifikant. De förespråkar 

även mindre grupper som mer praktiskt och som en bättre inlärningsmiljö. En åsikt 

som gick isär är att det inte har med antalet att göra utan konstellationen i gruppen. 

5.4  Styrdokument och förändring 

 

Fråga 13: Vad säger styrdokumenten om grupparbete i ditt ämne? 

 

Lärare 1: menar på att det är ett mål i undervisningen att eleverna lär sig att 

samarbete, ta del utav varandra, att kunna diskutera, att uttrycka åsikter och tankar 

inför andra samt att lära sig samspela med andra. 

 

Lärare 2: är lite osäker om att det i styrdokumenten står något speciellt om just 

grupparbete.  
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Lärare 3: menar på att det inte står någonstans hur man ska arbeta med grupparbete, 

det är upp till läraren själv att sätta ihop en grupp så att den passar. Men att det i 

kursplanen inte nämns något speciellt om just grupparbete. 

 

”jag tror inte att dom säger någonting hur jag ska undervisa det är upp till mig hur 

jag sätter gruppen” 

(Lärare 3) 

 

 

Vad styrdokumenten säger var lärarna osäkra på vad det i just deras ämne stod i 

styrdokumenten. De hävdar att det finns mål om att eleverna ska lära sig att 

samarbeta med andra och kunna utrycka sina åsikter. Någon svarade att det inte står 

någonstans hur en lärare ska arbeta med grupparbete utan att man som lärare ska gå 

sin egen väg. 

 

 

Fråga 14 & 15: Hur länge har du arbetat som lärare och hur anser du att synen 

på grupparbete är idag till skillnad från hur det var tidigare? 

 

Lärare 1: har varit lärare i sex år. Synen på grupparbete har nog ändrats förr var det 

mer en flumpedagogik men den synen har ändrats, men i hur stor utsträckning är 

svårt att säga. Det är många som är både för och emot men grundsynen är fortfarande 

positiv. Lärare 1 kan tänka sig att synen har ändrats till att grupparbete inte är så bra, 

att det inte blir så effektivt. 

 

Lärare 2: har varit lärare i två år. Synen på grupparbete förr var att det var en ny 

arbetsform och man skulle arbeta med grupparbeten så mycket som möjligt men 

tyvärr fanns det inte någon tanke bakom. Det kan hänga ihop med att vissa tyckte att 

grupparbeten var bra men de kunde inte riktigt peka på varför de tyckte så. Därför 

har det tyvärr blivit så att vissa lärare använder sig av grupparbete bara för att andra 

gör det och för att slippa föra undervisningen själv också ibland, som en avlastning. 

Nu är lärare mer medvetna om varför man använder sig av grupparbeten och när det 

är lämpligt att använda det. Lärarna har fått mera insikt om självaste arbetsformen 

idag än vad de gjorde förr. Därför kan det vara så att man inte använder grupparbete i 

en lika stor utsträckning idag eftersom man vet hur det ska användas och då använder 

man grupparbete när det verkligen behövs. 

 

”det är nog lite olika vissa har en tanke bakom och vissa vet nog inte riktigt varför 

de använder sig av grupparbete” 

 (Lärare 2) 

 

 

Lärare 3: har varit lärare sen 1987 och ser också en viss skillnad på hur synen på 

grupparbete har förändrats genom åren. Det är ingen stor skillnad men 

klassrumsklimatet har förändrats från ett mer stängt klimat till ett mer öppnare klimat 

där man som enskild lärare varierar sina arbetsmetoder.   

 

Lärarna var eniga om att synen på grupparbete hade förändrats både till det positiva 

och till det negativa. Någon menar att lärarna idag har fått en större insikt i hur 

grupparbete fungerar som en pedagogisk metod och menar därför på att de genom 
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sin insikt använder sig mindre av på grupparbete och använder det bara när det 

verkligen behövs. 
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6 DISKUSSION 

Vi kommer nedan att diskutera resultatet på vår undersökning i förhållande till de 

teorier vi redogör för i bakgrunden. Diskussionen kommer att utgå från de kategorier 

som har följt hela arbetet; Lärarnas syn på kunskap, Syn på grupparbete, 

Grupparbetets form och innehåll, och Styrdokumenten och förändring. 

 

 

6.1  Lärarnas kunskapssyn 

 

Vi kunde se att de svar som lärarna ger stämmer överens med skolverkets syn på 

kunskap alltså: att kunskap konstrueras av eleverna genom att ny kunskap relateras 

till egna erfarenheter (Skolverket, 1995). Dessa svar stämmer väl med en syn på 

kunskap som är konstruktivistisk. Man kan hos lärarna se kopplingar till empirismen. 

De pratar om att eleverna lär sig av varandra, erfarenheter, att kunskap både är 

teoretisk och praktisk, och att kunskaper är kunskaper i livet. Den rådande 

uppfattningen hos lärarna är att livet utanför skolan är viktigt och det är samspel och 

erfarenheter som gör kunskap (Stensmo, 1994).  

 

Man kan i Lärare 3:s svar om att träning ger färdighet och att det viktiga är att kunna 

se samband inom ämnet, se kopplingar till den essentialistiska utbildningsfilosofin. 

Lärare 1 svarade att inlärning sker utifrån elevernas kontext, med reflekterande 

samtal i samspel med andra, och att eleverna ska öva i att föra sin talan och kunna ta 

ansvar. Detta stämmer överens med den rekonstruktionistiska utbildningsfilosofin. 

Även Lärare 2:s svar om att eleverna ska lära sig för att fungera i morgondagens 

samhälle, stämmer överens med den rekonstruktionistiska utbildningsfilosofin 

(Stensmo, 1994). 

 

 I skolverkets uppdelning av kunskap i de fyra F:n kan man se att lärare 2 tydligt 

påpekar förståelsen som väldigt viktig på flera ställen i intervjun. Det är den 

kvalitativa dimensionen av kunskap. Även fakta och färdighet kan man se spår av i 

påpekandet av att kunskap består både av teori och av praktik.  Lärare 1 pratar också 

om olika sorters kunskap som fakta och emotionell kunskap. Lärare 3 nämner enbart 

om förståelse, se samband och pratar mer om olika inlärningsstilar (Skolverket, 

1995).  

 

6.2  Syn på grupparbete 

 

I skolans riktlinjer mot kunskapsuppgiften kan man redan 1946 läsa i mål fyra att 

skolan ska använda sig av olika metoder för undervisning. Och efter Lgr 80 

betonades olika arbetssätt i skolan. Vårt resultat visar att lärarna tycker att det är 

viktigt att använda olika metoder för att eleverna ska utvecklas. Detta stämmer 

överens med dagens skollag där tonvikten läggs på att eleverna ska utvecklas 

allsidigt och harmoniskt i alla sina begåvningar (Skolverket, 1995). Lärare 2 använde 

sig främst av föreläsningar och informationssökande grupparbeten. Lärare 1 nämner 

att den främsta metoden är gruppdiskussioner utifrån texter. Arfewedson & 

Arfewedson, (1992) talar även de, under rubriken ”Situationer för grupparbete” om 
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olika typer av situationer som kan vara lämpade att arbeta i grupp. En situation som 

författarna nämner är diskussionssituationen där eleverna utbyter erfarenheter och 

synpunkteter med varandra i grupper. Fler situationer som de bägge Arfewedson tar 

upp är inget som de tre lärarna nämner någonting om. Lärare 3 påpekar dock att även 

i de olika metoderna först krävs en föreläsning, något att bygga vidare på. Trots 

denna kanske lite traditionella synen på undervisning så var det denna lärare som 

använde sig av en interaktiv metod med föreläsningar på cd-skiva som tillhörde 

läroboken, vad det framkom i våra intervjuer i alla fall. Det framkom även av vårt 

resultat att det var beroende på om skolorna hade det som policy eller riktmärke att 

arbeta med ämnesintegrerade stora teman, om lärarna pratade mycket om 

grupparbete som metod.  

 

Hur ofta lärarna använde sig av grupparbete som metod var ungefär hälften av 

gångerna, ungefär tre till fyra gånger per termin. Resultatet visar även att Lärare 3 

hade grupparbete som metod varje vecka förr men att det inte är lika mycket nu, 

anledningen hävdas vara brist på resurser. Men är det resurserna som styr valet av 

metod, eller är det skolornas olika inriktningar som avgör, eller handlar det om olika 

traditionella ramar och hur de har förändrats med tiden och samhället som sätter sina 

spår? Vi tror att det handlar om prioriteter, om hur man som lärare tolkar 

styrdokumenten, vad man lägger tyngdpunkt på, vad skolan har för egna riktlinjer, 

hur man uppfattar sitt ämne och hur man vill lägga upp undervisningen. Detta anser 

vi bottnar i sin tur vad man har för kunskapssyn och hur man ser på världen. Det 

framkom även av resultatet att grupparbete ibland används som tidsbesparande syfte 

även om grupprocessen påpekas som viktig. Så grupparbete kan ha olika syften men 

också verka för två syften samtidigt. Det som är intressant är att grupparbete både 

kan anses vara resurs krävande och resurs sparande.  

  

 I vår undersökning kring hur lärarna såg på grupparbete som arbetsform och vad det 

fanns för positiva respektive negativa aspekter kunde vi hitta några likheter med vad 

Gröning, (1996) menade med grupparbetets mening. Gröning, (1996) hävdar att 

genom grupparbete får eleverna lära sig att samarbeta vilket i sin tur är en fördel i 

elevens framtida yrkesliv. Både Lärare 1 och lärare 2 förespråkar samma teori att 

grupparbete lär eleverna samspela med varandra och att det är viktig erfarenhet när 

de senare kommer ut i arbetslivet. 

 

Bråten, (1998) talar om att psykologen Lev Vygotskij en gång hade hävdat att 

samarbete och samspel med andra har en stor betydelse i elevers utveckling. Att när 

elever samarbetar och samspelar styrs dem mot en högre nivå i sin egen utveckling. 

Denna åsikt delar han tillsammans med lärarna som också ser grupparbete som en 

metod där eleverna hjälper varandra att utveckla sig både kunskapsmässigt och 

socialt. 

 

Forslunda Frykedals, (2008) definition av grupparbete är individer som samarbetar i 

en grupp där alla ska delta för att gemensamt lösa en uppgift. Författarna Arfewedson 

& Arfewedson, (1992) menar på att i ett grupparbete ska det finnas tydliga inslag av 

samarbete bland olika individer, men att före ett grupparbete ska varje enskild 

gruppmedlem individuellt ha samlat in relevant fakta för uppgiften. Författarna 

menar också på att eleverna ska ha klart för sig hur det slutliga resultatet ska se ut.  

Det är en metod som vi personligen ifrågasätter, vad händer med processen om man 

redan från början bestämt hur resultatet ska se ut?  



28 

 

Man kan i resultatet se lärarnas definition på grupparbete och att de talar precis som 

Forslunda Frykedals, (2008) definition om ett grupparbete där eleverna får lära sig 

samarbeta när de tillsammans löser uppgifter.  En av lärarna låter sina elever i grupp 

undersöka det de tycker är intressant för att sedan redogöra för en aspekt. Denna typ 

av undersökande grupparbete talar Dahlgren, (1995) om när han redogör för vad det 

finns för olika typer av grupparbeten. Dahlgren, (1995) talar också om typen 

inlärningsgrupp, där eleverna tillsammans med läraren hjälper varandra med 

inlärningen. Denna typ av grupparbete ser lärare 3 som en positiv arbetsmetod, 

läraren arbetar hellre i grupper där han kan dela in eleverna så att varje elev får lika 

mycket ut av undervisningen (Dahlgren, 1995).   

 

6.3  Grupparbetets form och innehåll  

 

Arfewedson & Arfewedson, (1992) hävdar att eleverna ska få anvisningar och 

modeller över hur de ska gå tillväga med en uppgift. Detta är också lärare 1 positiv 

till. Läraren menar på att när man lägger upp en uppgifts struktur är det viktigt att ha 

klara och tydliga anvisningar så att eleverna som ska utföra uppgiften förstår vad de 

ska göra. De bägge Arfewedson, (1992) hävdar också att i grupparbete är det viktigt 

att ge eleverna utrymme för egna synpunkter och låta dem ta egna initiativ. Detta 

arbetsätt är lärare 2  positiv till. Där kan en uppgift gå ut på att eleverna får ett 

övergripande ämne som de på egen hand får hitta fakta och kunskap om. Eleverna 

väljer själva vilken väg de väljer att gå för att tillsammans nå uppgiftens mål. Lärare 

3 tar inte upp några alternativ på uppgifter som vi kan koppla till bakgrunden, 

däremot har läraren den synen att det fungerar att använda vilka uppgifter som helst 

till ett grupparbete. Detta uttalande går emot Arfewedson & Arfewedsons, (1992) 

teori om att alla ämnen, undervisningsinnehåll och uppgifter med mera inte alltid 

passar att använda sig av i grupparbete. Författarna menar också på att uppgifterna 

som vi hittar i elevernas läroböcker inte heller är utformade för grupparbete, de 

uppgifterna är mer individuella och passar mer för enskilda arbeten.  

 

Vi delar personligen Arfewedson & Arfewedson, (1992) teori om att det helst får vara 

en välplanerad uppgift som är mer utformad för grupparbete och kan stimulera 

elevernas samarbetsförmåga, så att det inte blir så som lärare 2 tar upp i resultatet att 

vissa lärare använder sig bara av grupparbete för att de själva inte ska behöva föra 

undervisningen utan att arbetsformen blir mer som avlastning för läraren.  

 

Lärarna poängterade vikten av rätt antal deltagare i ett grupparbete. Det ska inte vara 

för många så att någon blir utanför och det ska sporra till grupprocesser, inte bara 

indelning av uppgifter inom gruppen som inte har med varandra att göra. 5-6 elever 

är för många och tre är att föredra. En annan intressant sak är att lärare 1 hävdar att 

man absolut ska vara ojämnt antal deltagare, annars är det risk att det blir uppdelning 

i gruppen. Medan lärare 3 hävdar att det ska vara jämnt antal deltagare i gruppen, 

annars kan någon hamna utanför. Dahlgren, (1995) hävdar att det ska vara ojämnt 

antal deltagare i gruppen precis som lärare 1 och säger även att tre tillhör ett optimalt 

antal. 

När det gäller större grupper kontra mindre så upplevde lärare 1 och lärare 2 att det 

var bättre med små grupper så att man som lärare kan hjälpa eleverna mer, 
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överblicken blir större och arbetet mer effektivt. Det uttrycktes även en uppfattning 

från en av lärarna att även eleverna upplevde mindre grupper som bättre.  Även 

Dahlgren, (1995) förespråkar mindre grupper och påpekar den negativa effekten och 

risken av att vara förstora grupper. Trots att lärare 3 nämner att man inte får vara för 

många i gruppen så hävdar han senare i intervjun att det inte spelar någon roll. Det är 

inte mängden, det är sammansättningen, vilka typer av personligheter som finns i 

gruppen.  

 

Hur lärarna fördelar sina grupper är lite olika. Lärare 2 går på någon form av känsla 

för vilka som kan tänkas arbeta bra ihop och komplettera varandra. Denna känsla tror 

vi grundar sig i medvetet eller omedvetet reflekterande över elevernas egenskaper 

och samspel av varandra. Läraren uttrycker även att det är lättare när man känner 

gruppen, vilket innebär att grupparbete kanske inte är det första man som lärare ska 

kasta sig in i när man har en ny klass. En traditionell syn på indelning av grupper är 

att man ska blanda svaga och starka elever för att de svaga ska få draghjälp. Det vi 

har fått fram i vårt resultat stämmer inte med den synen. Lärare 1 nämner det som ett 

sätt av många men påpekar riskerna att det är större chans att vissa elever gör mer 

och vissa smiter undan. Dahlgren, (1995) redogör också för detta sätt men menar att 

det är upp till läraren att se till att de starka inte tar över. Lärare 2 hävdar bestämt att 

detta inte är en metod för indelning i hans undervisning. Man kan skönja i resultatet 

varianter på den traditionella synen. Lärare 3 delar gärna in eleverna efter deras 

uppskattade betyg, MVG får vara i samma grupp som VG elever. VG får vara i 

samma grupp som G elever osv. Detta kan man se som en viss blandning, medans 

läraren 1 tycker att det blir intressanta grupprocesser och man har likasinnade, starka 

i en grupp och svaga i en grupp. Eleverna kanske kommer ifrån sina vanliga roller 

och blir tvungna att fördela och hitta nya. 

 

Vem som gör indelningen verkar uteslutande vara läraren. Det är bara lärare 2 som 

nämner att eleverna själva ibland får ansvaret att dela in sig i grupper men att det då 

finns risker att rollerna i gruppen förstärks och har en negativ utgång. Dahlgren, 

(1995) menar att risken med att eleverna sköter indelningen kan resultera i 

utanförskap. Det verkar som att det krävs en kompetent lärare, som gör indelningen, 

som reflekterar över grupparbetet och grupprocessernas komplexa verklighet, för att 

arbetet ska slå väl ut. Vi delar Grönings, (1996) syn att läraren ibland ska välja vilka 

som arbetar med vilka för att få en variation i gruppindelningen.  

 

6.4  Styrdokumenten och förändring 

   

Vårt resultat visar på att lärare 1 hade en viss kännedom om vad det i våra 

styrdokument stod om grupparbete. Läraren menar på att det är ett mål i just sitt 

ämne att samarbeta, ta del utav varandra och kunna uttrycka åsikter och tankar inför 

andra. Eleverna ska också lära sig att både arbeta självständigt och att arbeta i grupp. 

Lärare 2 var osäker på vad det i styrdokumenten stod om sitt ämne men det har i 

resultatet visat att lärare 2 ofta i sin undervisning låter eleverna arbeta självständigt 

både enskilt och i samarbete med varandra. Lärare 3 hävdar att det inte står 

någonstans hur lärare ska arbeta med grupparbete, det är upp till läraren själv hur han 

eller hon väljer att sätta ihop grupper som passar. Läraren menar också på att det inte 

står något om grupparbete i styrdokumenten för sitt ämne. 



30 

 

Anledningen till att man inte använder sig av grupparbete i en sådan stor 

utsträckning som man borde hävdar Gröning, (1996) kan ha att göra med att lärare 

känner sig osäkra på grupparbete som pedagogisk arbetsmetod. Någon nämner att det 

förr var vanligare att lärare använde sig av grupparbete och att synen på grupparbete 

som pedagogisk metod har förändrats. Lärare 1 menar på att många lärare har den 

synen att grupparbete inte är en bra arbetsform och att undervisningen inte kan bli så 

effektiv när man använder sig av grupparbete. Lärare 2 menar på att idag har lärarna 

mer kännedom om grupparbete som pedagogisk metod och vet mer hur det ska 

användas. Av den anledningen tror lärare 2 att lärarna idag inte använder sig av 

grupparbete lika mycket som förr utan bara när det verkligen behövs. Till skillnad 

från lärare 1 och 2 tycker lärare 3 att klassrumsklimatet har förändrats från att ha ett 

strikt klimat med enkelriktade arbetsformer till ett mer öppnare klimat med 

varierande arbetsformer. 

 

6.5  Slutsats 

 

Vår första frågeställning som handlar om hur lärarna ser på kunskap och hur de tror 

att eleverna lär sig kan vi se på deras svar att lärarna är influerade av skolverkets syn 

på att kunskap är konstruktivistisk. Eleverna konstruerar kunskap utifrån egna 

erfarenheter i en aktiv process. Vi kunde alltså se kopplingen mellan vad lärarna 

beskriver om vad kunskap är för dem och den kunskapssyn som finns i läroplan och 

styrdokument. I resultatet kan vi även se spår av rekonstruktionistiska svar. Lärarna 

påpekar vikten av att rusta eleverna för framtiden genom att ta ansvar och att 

kunskaper är kunskaper i livet.  

 

I vår andra frågeställning som handlar om vad lärarna har för syn på grupparbete som 

pedagogisk metod visar att de tycker att det är viktigt att använda olika metoder för 

att eleverna ska utvecklas. Vi kan också se att deras konstruktivistiska och 

rekonstruktionistiska syn på kunskap sätter sina spår på hur se ser på grupparbete 

som metod. Lärarna pratar om att lära sig i ett samspel med andra och om att 

kunskap föds genom att samarbeta med andra. Precis som Vygotskijs syn om att 

kunskap uppstår i en social konstruktion där eleverna lär av varandra (Bråten, 1998). 

Lärarna poängterar även hur viktigt grupparbete är för elevernas framtida liv och 

yrkesliv. Att de ska få öva sig i att föra sin talan och kunna ta ansvar för att fungera i 

morgondagens samhälle. Där av visar vårt resultat att lärarnas kunskapssyn hänger 

ihop med deras syn på grupparbete som pedagogisk metod.   

 
I den tredje frågeställningens som handlar om hur lärarna använder grupparbete i sin 

undervisning har vi kommit fram till att lärarna använder sig av olika 

undervisningsmetoder för olika ändamål, men att föreläsning som metod anses som 

viktig. Den finns som en första instans och därefter följer någon form av metod. De 

uppskattar att de använder grupparbete ofta, eller ungefär varannan gång. 

Grupparbetet kan som metod ha olika syften och kan ha fler syften samtidigt. Hur 

lärarna strukturerar upp gruppuppgiften är olika och alla tre lärarna har olika syn på 

vilka uppgifter som passar till ett grupparbete. Hur lärarna väljer att lägga upp sitt 

grupparbete är olika. Det är oftast läraren som delar in i grupper och de är överens 

till viss del att mindre grupper har positivare effekt på grupparbetet. De ska inte vara 

för många och 3-4 deltagare anses vara ett optimalt antal. Däremot går 
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uppfattningarna isär när det gäller om grupperna ska ha jämnt eller ojämnt antal 

deltagare. De har alla olika uppfattningar och metoder för vilka de delar in med 

vilka. 

 

En intressant aspekt som kom fram i vår undersökning var att grupparbete kan ha två 

olika roller, både resurs krävande och resurs sparande, beroende på hur man som 

lärare använder sig av och strukturerar upp grupparbetet. Detta tycker vi hade varit 

intressant att forska vidare på. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågorna 

 

1. Vad är kunskap för dig? 

 

2. Hur tror du att eleverna lär sig? 

 

3. Vilka undervisningsformer använder du dig mest av i din undervisning? 

(helklassundervisning, individuellt arbete, grupparbete, projekt/tema etc.) 

 

4. Varför? 

 

5. Hur ofta använder du dig av grupparbete i undervisningen? 

 

6. Förklara - Utveckla - Hur? 

 

7. Hur ser du på grupparbete som en arbetsform? 

 

8. Vad finns det för positiva, respektive negativ aspekteter med grupparbete? 

 

9. Vilka typer av uppgifter passar för grupparbete? 

 

10. Hur lägger du upp gruppuppgiftens struktur? 

 

11. Vad tar du hänsyn till när du delar in dina elever i grupper? 

 

12. Hur påverkar gruppstorleken din undervisning? 

 

13. Vad säger styrdokumenten om grupparbete i ditt ämne? 

 

14. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

15. Hur anser du att synen på grupparbete är idag till skillnad från hur det var 

tidigare? 

 

 

 


