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Sammanfattning 

Titel:  

Grupparbete i grundskolans naturvetenskapliga ämnen. 

En kvalitativ studie om några NO-lärares erfarenheter av grupparbete som arbetsform 

Denna kvalitativa studie undersöker lärares erfarenheter av och uppfattningar om 

grupparbete i skolans naturvetenskapliga ämnen. Lärare, undervisande i NO och 

verksamma i skolår 1-9, har intervjuats med förutbestämda frågor i öppen form. Genom 

en fenomenografisk metod har studien resulterat i fyra kategorier av uppfattningar hos 

lärarna.  

 

Grupparbete i NO för att avdramatisera ämnet 

Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen  

Grupparbete i NO för att läraren ”måste” 

Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer 

 

Vår studie visar att informanterna har olika uppfattningar om begreppet grupparbete och 

därigenom skiljer sig också formen för hur grupparbetet kan te sig. Dessa skillnader faller 

ut i våra kategorier. 

 

Nyckelord: 

Naturvetenskaplig undervisning, Grupparbete, Interaktion, Kritiskt tänkande, 

Fenomenografi 

 



Abstract  

Title:  

Collaboration in compulsory school’s scientific subjects 

- A qualitative study on some science teacher’s experiences of collaboration as a form of 

teaching 

This qualitative study investigates teacher's experiences with and opinions of using 

collaboration in science education. A selected group of science teachers tutoring in 

compulsory school were interviewed in an open form using a set of pre-defined 

questions. 

  

The study resulted in four categories of teacher responses using a phenomenographical 

method of category sorting: 

  

Collaboration in Science to make it more approachable and understandable 

Collaboration in Science to enrich the learning process 

Collaboration in Science because the teacher “has to” 

Collaboration in Science due to external factors 

 

Our study shows that the respondents have different perceptions about the term 

collaboration resulting in differences in the implementation of collaboration exercises.  

Our categories shed light on these differences.  

 

Keywords:  

Scientific teaching, Collaboration, Interaction, Critical thinking, Phenomenography  
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Inledning  

Vi anser att nyckeln till god undervisning innebär varierande arbetsmetoder, där såväl 

individuellt arbete som grupparbete bör ingå. Begreppet grupparbete används ofta, oberoende 

av i vilken grad eleverna interagerar i sin grupp. Under vår skolförlagda tid har vi båda erfarit 

grupparbeten som fungerat mer eller mindre framgångsrikt. Vi har sett många varierande 

grader av lärares engagemang under grupparbeten och erfarit att lärarens roll har en mycket 

stor betydelse för hur grupparbetet genomförs.  

 

Grupparbete är ett av de pedagogiska fenomen som det bedrivits mycket forskning om. Trots 

grupparbetets många fördelar är det den arbetsform som används minst i skolan idag1. Enligt 

såväl svensk som utländsk forskning kan ett väl fungerande grupparbete vara mycket givande 

för eleverna och leda till utveckling både inlärningsmässigt och socialt.  

 

Grupparbete som arbetsform i skolan har varit debatterat de senaste 40 åren. Redan i 

skolkommissionens betänkande från 19462 behandlas grupparbete där det beskrivs hur 

arbetsformen grupparbete främjar elevers resultat och sociala kompetens. Det finns även 

riktlinjer för läraren som berättar hur arbetet ska gå tillväga och hur gruppindelning bör gå 

till3. I Läroplan för grundskolan 1980, Lgr804, finns precisa direktiv och rekommendationer 

vad gäller grupparbete. Till skillnad mot tidigare läroplaner, innehåller Läroplanerna för det 

obligatoriska skolväsendet 1994, Lpo 945, inga riktlinjer för grupparbete som 

undervisningsmetod då den är målrelaterad. Dock finns mål där grupparbete kan tolkas vara 

en metod att uppnå dessa. Till exempel står att läraren skall svara för att eleverna får pröva 

olika arbetssätt och arbetsformer6. Kursplanerna för biologi, fysik och kemi anger att god tid 

måste ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och diskussioner7. Detta kan med 

fördel göras med grupparbete som arbetsform.  

                                                 
1 Gröning (1996) 
2 SOU 1948:27 
3 SOU 1948:27 
4 Skolöverstyrelsen (1980) 
5 Utbildningsdepartementet (2000) 
6 Utbildningsdepartementet (2000) 
7 Skolverket (1996) 
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Under vår skolförlagda utbildning har vi erfarit att lärare i naturvetenskapliga ämnen, NO, 

arbetar både olika mycket, samt på skilda sätt, med grupparbete som arbetsform. Till exempel 

har vi sett att grupparbete används mer frekvent i de lägre skolåren. Vi har även observerat att 

grupparbete är mycket mer vanligt förekommande inom andra ämnen, som till exempel de 

samhällsorienterade ämnena, SO. En naturlig förklaring till detta kan vara att NO-ämnena och 

SO-ämnena karaktäriseras av två olika kulturer. SO-ämnets kultur bygger på diskussioner 

kring uppfattningar av olika fenomen. NO-ämnet å andra sidan bygger på teoretiska bevis och 

befästa sanningar där det inte finns utrymme för ifrågasättande. Svein Sjøberg beskriver det 

som  

  

Det är lätt att uppfatta naturvetenskapen som ett ganska sterilt byggverk av 

auktoriteter, objektivitet och eviga sanningar. Att utvidga och nyansera det här 

perspektivet är en viktig uppgift för ämnesdidaktiken. Kanske skulle det bidra 

till att skolans naturvetenskap humaniseras- kanske det behövs8 

 

Det är viktigt att NO är nåbart för eleverna. Även om NO som ämne har ett rykte om sig att 

vara svårtillgängligt bör man kunna öppna upp genom att införa just diskussioner i mycket 

högre grad, kanske genom att grupparbeta - även i de teoretiska delarna.  

 

Vi blev intresserade av att ta reda på NO-lärares erfarenheter av grupparbete inom NO. 

Arbetar NO-lärare med grupparbete, och i så fall, hur ser det ut? Dessa funderingar 

resulterade i att vårt examensarbete fokuseras på NO-lärares erfarenheter av grupparbete som 

arbetsform. Som blivande lärare hoppas vi genom denna studie kunna dra lärdom och få nytta 

av informanternas uppfattningar av fenomenet grupparbete. Vi menar att det är viktigt att 

kunskapen inom detta område ökar och tror att vi genom denna undersökning kan belysa hur 

lärare resonerar kring grupparbete som arbetsform i NO-undervisningen. Vad berättar deras 

erfarenheter och vad kan vi lära av dem? 

                                                 
8 Sjøberg (2000) 
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Syfte och frågeställning  

Vårt arbete utförs inom ramen för Naturvetenskap i ett skolperspektiv på 

Grundskollärarprogrammet Campus Norrköping.  

Det övergripande syftet med vårt arbete är att belysa NO-lärares erfarenheter av grupparbete i 

den naturvetenskapliga undervisningen idag. Vad driver NO-lärare till att arbeta med 

grupparbete? 

 

Våra frågeställningar är 

 

• Varför arbetar lärare med grupparbete i NO? 

• Hur varierar motivet till grupparbete i förhållande till elevernas skolår? 

• Hur uppfattar NO-lärare grupparbete som arbetsform? 
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Definition av centrala begrepp 

Enligt Pedagogiskt uppslagsverk9 definieras grupparbete som följer 

 

Grupparbete är en pedagogisk tillämpning av gruppsykologins principer. I g. 

enas två eller flera elever om en gemensam lärandeuppgift. Läraren fungerar 

ibland som dialogpartner så att eleverna kommer fram till en möjlig uppgift. 

Ibland föreskriver läraren uppgifter som eleverna får lösa genom sitt arbete i 

gruppen. G. sker ofta på längre sikt än enbart över en eller ett par skollektioner. 

Arbetssättet syftar till att förstärka elevernas ansvarstagande och deras sociala 

förmåga. Därför brukar elever i grupparbetet få ta ansvar för lärandets alla 

delar: planeringen, genomförandet av undersökningar, sammanställning av 

resultat och redovisning av detta. Arbete i grupp utgör i flera olika avseenden 

ett stöd för den enskildes lärande och färdighetsutveckling. Vid bearbetning av 

nytt stoff får individen hjälp av andra i gruppen att förstå vad genomgångar 

egentligen handlade om genom att i diskussion med dem stämma av vad man 

uppfattat. När man skall lösa problem hjälper man varandra i gruppen att 

komma ur tankelåsningar, bl.a. genom att fråga varandra hur man resonerar. 

Fler förslag till lösningar kan också prövas i diskussioner eller i direkta 

tillämpningar. Gruppen är en naturlig övningsplats där man kan få använda 

nya färdigheter. Gruppens medlemmar delar individens bekymmer med att 

behärska det nya och tolererar underligheter som kan finnas i början av en 

användning av en färdighet.10 

 

I den utländska forskningen definierar Anuradha A Gokhale11, professor verksam vid 

universitetet i Illinois, grupparbete enligt nedan 

 

The term "collaborative learning" refers to an instruction method in which 

students at various performance levels work together in small groups toward a 

                                                 
9 Pedagogiskt uppslagsverk (1996) 
10 Pedagogiskt uppslagsverk (1996) s.223 
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common goal. The students are responsible for one another's learning as well as 

their own. Thus, the success of one student helps other students to be 

successful12 

Disposition 

Vi inleder vår uppsats med att ha en inledning till problemområdet, syfte och frågeställning, 

definition av centrala begrepp och en disposition av studiens innehåll. I bakgrunden beskriver 

vi de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår studie. Där tar vi upp 

styrdokument liksom olika arbetssätt i skolan. Vi tar även upp svensk liksom utländsk 

forskning inom vårt problemområde. Därefter följer en metoddel där vi redovisar vår 

fenomenografiska ansats samt tillvägagångssätt för metoden. Denna del avslutas med 

diskussion där andra metoder ställs emot vår. Vidare visar vi hur vi gått tillväga med våra 

intervjuer i genomförandet. Där tas även studiens mätnoggrannhet, tillförlitlighet och etiska 

aspekter upp. I resultat och analys presenterar vi våra resultat med sammanfattade 

intervjudelar och analyserar därefter resultatet. Uppsatsen avrundas med en diskussion som 

står i relation dels till resultatet dels till tidigare forskning. Förslag till vidare forskning ingår 

också i denna del. Referenser och bilaga med frågeområden avslutar uppsatsen. 

                                                                                                                                                         
11 http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte-v7n1/gokhale.jte-v7n1.html 
12 http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/jte-v7n1/gokhale.jte-v7n1.html 
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Bakgrund 

Pedagogiska metoder och arbetssätt har varierat under skolans historia. Olika vägar till 

lärande dyker upp, möts inte sällan med kritik, införlivas i undervisningen för att sedan 

försvinna och lämna plats åt något annat arbetssätt. Så även med arbetsmetoden grupparbete. 

Grupparbete lanserades som den ultimata arbetsmetoden under slutet av 60-talet13. Några 

signifikanta händelser i samhället som ligger till grund för uppkomsten av grupparbete var till 

exempel studentrevolten och den kinesiska kulturrevolutionen som gjorde att gruppen eller 

kollektivet fick en viktig innebörd14. En annan händelse, under 70-talet, var att 

ungdomskriminalitet och drogmissbruk i Kalifornien ökade kraftigt15. Guvernören lät då 

tillsätta en utredning för att se om ungdomarna hade något gemensamt. Det visade sig att 

samtliga saknade identitet, självförtroende och trygghet. Därmed utarbetades tribes16, ett 

program för inlärning och personlighetsutveckling där såväl individen som gruppen utvecklas. 

Programmet har sedan dess utvecklats och används idag frekvent i skolor i USA för att främja 

elevernas lärande i grupp17. Samarbete var dåtidens nyckelord och det debatterades flitigt 

därom. Detta ledde till att grupparbete som arbetsform infördes i såväl utländska som i de 

svenska skolorna. Eleverna syntes till en början positiva vilket ledde till att mer eller mindre 

”alla” svenska elever, i mitten av 70-talet, skulle grupparbeta. Så småningom slog detta 

tillbaka, eleverna protesterade och arbetsformens nackdelar och begränsningar började 

debatteras18. Dessa nackdelar med grupparbete beskrivs enligt Sture Sjödinfrämst vara att de 

duktiga eleverna känner sig otillfredsställda under arbetets gång eftersom många slinker 

igenom då kraven inte alltid är vad de borde vara19. Naturligtvis är det aldrig bra att ha en 

ensidig undervisning vilket kanske var just vad som skedde. En anledning till att grupparbetet 

inte till fullo fungerade var att lärarna inte från början visste hur arbetet skulle genomföras. 

En annan orsak var den övertro som växte fram, grupparbete skulle genomföras i alla möjliga 

                                                 
13 Arfwedson (2000) 
14 Arfwedson (2000) 
15 Arfwedson (2000) 
16 http://www.tribes.com/how_tribes_learning_works.htm 
17 http://www.tribes.com/how_tribes_learning_works.htm 
18 Arfwedson (1994) 
19 Sjödin (1991) 
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inlärningssammanhang. Ingen ställde sig frågan varför just grupparbete kunde vara bättre än 

traditionell undervisning20.  

Styrdokument 

Lgr 80 genomsyrades av tankar av John Dewey21 och aktivitetspedagogiken22. Budskapet var 

att det krävdes aktivitet från elevens sida, utan det kunde ingen utveckling ske. 

Klassdiskussioner, exkursioner, laborationer och grupparbete är välkända sätt att arbeta på 

inom aktivitetspedagogiken. Learning by Doing var metoden med stort M23. I Lgr 80 kan man 

utläsa många, tydliga rekommendationer och direktiv vad gäller grupparbete. Några som vi 

tycker direkt berör arbetsformen är  

 

- Eleverna kan arbeta med gemensamma uppgifter i klassen eller i mindre 

grupper, i par eller helt individuellt24. 

 

- Eleverna ska bland annat tillsammans med kamrater kunna fördela 

arbetsuppgifter, organisera redovisningar och utställningar, ta ansvar för yngre 

kamrater som behöver hjälp och ta del i arbetet på en god skolmiljö25. 

 

- Var och en inom en grupp bidrar inom ett tema eller projekt med olika insatser 

för att producera ett gemensamt resultat. Därigenom kan eleverna också lära 

sig förstå att olika arbetsuppgifter har samma värde. Alla behöver allas hjälp 

för att gruppen eller klassen skall åstadkomma ett bra resultat26. 

 

Lpo 94, som är målstyrd, innefattar således inte några precisa direktiv om metoder. 

Arbetsmetoder och tillvägagångssätt är inte imperativa utan lärare och elever lämnas att själva 

forma vägar att nå uppsatta mål. Grupparbete är dock fortfarande en viktig arbetsform för att 

nå några av de uppsatta målen, nämligen  

                                                 
20 Arfwedson (1994) 
21 Amerikansk pedagog 1859-1952 
22 Pedagogiskt uppslagsverk (1996)  
23 Pedagogiskt uppslagsverk (1996) 
24 Skolöverstyrelsen (1980), s. 46 
25 Skolöverstyrelsen (1980), s. 44 



Grupparbete i grundskolans naturvetenskapliga ämnen. 
- En kvalitativ studie av några NO-lärares erfarenheter om grupparbete som arbetsform 

  

8

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

- lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra27.  

 

- lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som 

redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera 

över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden28. 

 

Även i kursplanen för grundskolan vad gäller NO-ämnena biologi, fysik och kemi står att  

 

god tid måste ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och 

diskussioner29.  

Arbetsformer i skolan 

Individuellt arbete 

En klassisk modell av skolans individuella arbete är att alla elever utför samma uppgifter med 

hjälp av faktaböcker och instuderingsfrågor30. Eleverna ska arbeta med samma sak vid samma 

tillfälle. Hans Dahlgren menar att denna modell inte bör underskattas då den ingår som en del 

av en varierande undervisning. För att uppnå en god balans i individuellt arbete är det av stor 

vikt att ge eleverna olika tid till sitt förfogande, samt att vara medveten om att alla elever inte 

har samma mognad och kunskapsprofil31. Lpo 94 förordar att undervisningen ska 

individanpassas32 just för att se till varje elevs förutsättningar för lärande. Individuellt arbete 

                                                                                                                                                         
26 Skolöverstyrelsen (1980), s.50 
27 Utbildningsdepartementet (2000), s.11 
28 Utbildningsdepartementet (2000), s.12 
29 Skolverket (1996), s.15 
30 Dahlgren (1995) 
31 Dahlgren (1995) 
32 Utbildningsdepartementet (2000) 
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kan också delges i grupper. Det är då inte frågan om grupparbete, utan individuellt arbete som 

delges i grupp, som en tidsbesparing för läraren33. 

Grupparbete 

Gerd och Gerhard Arfwedsons definition av grupparbete som arbetsform är att det finns 

tydliga inslag av samarbete där diskussion samt elevinteraktion skall förekomma under 

arbetets gång. Gruppmedlemmarna bör i ett inledningsskede få klara instruktioner om arbetets 

syfte och redovisningssätt34.  

 

Dahlgren beskriver olika former av grupparbeten, där varje form har sitt speciella syfte. 

Exempel på dessa är arbete i inlärningsgrupp och arbete i undersökande grupp35. 

I en inlärningsgrupp finns en gemensam uppgift som bygger på interaktion i gruppen. Syftet 

är att eleverna genom att lyssna, diskutera och samarbeta ska tillägna sig både faktakunskaper 

och sociala färdigheter. Gruppen bör bestå av 3-5 elever, ha en styrd arbetsgång med klara 

instruktioner och en mycket tydlig målformulering. 

 

I ett undersökande grupparbete arbetar eleverna under en längre tid med hög frihetsgrad där 

de söker kunskaper inom ett givet intresseområde. Denna form av grupparbete är mycket 

vanlig när man arbetar med ett tema. Viktigt är att läraren är tydlig angående hur mycket tid 

man har till förfogande för såväl faktasökande som redovisning36.   

 

Forskning om grupparbete 

Svensk forskning 

Inom den svenska forskningen har makarna Arfwedsons figurerat mycket. De menar att  

 

                                                 
33 Dahlgren (1995) 
34 Arfwedson (2000) 
35 Dahlgren (1995) 
36 Dahlgren (1995) 
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grupparbete är en oumbärlig arbetsform - inte bara för samarbetsträning (…), 

utan kanske ännu mer för effektiv kunskapsförmedling och färdighetsträning37. 

 

Grupparbete som arbetsform innebär att eleverna verkar i en mindre grupp, 2-6 personer. 

Gruppen tilldelas en uppgift, från en helt fast struktur till en öppen fråga. Läraren är mindre i 

centrum vilket leder till att eleverna tar större ansvar. Det ställs höga krav på elevernas 

samarbetsförmåga och de tränas att utnyttja sina egna resurser. Om det uppstår ett problem är 

det sällan uppgiften i sig som är i fokus utan organisationen, det sociala samspelet, som inte 

fungerar.38  

 

Birgit Lendahls och Ulla Runesson menar att om elever får lösa uppgifter i grupp ges de 

möjlighet att jämföra sitt eget tänkande med andras. Detta innebär att de kan upptäcka 

motsättningar i det egna tänket vilket i sin tur kan leda till en tankekonflikt där eleven kan 

utveckla sin egen tankeform. Många gånger skiljer sig lärarens sätt att se på ett innehåll 

gentemot elevens. Därför kan elever lättare förstå om en kamrat förklarar39.   

De menar vidare att grupparbetet kan vara både ett mål, där eleverna skall kunna samverka i 

grupp, och ett medel för att främja elevernas sociala utveckling. De senaste årens forskning 

har påvisat betydelsen av den sociala interaktionen där elevers kognitiva utveckling främjas40.  

Lendahls och Runesson säger att 

 

När eleverna arbetar i grupp och någon t.ex. berättar för de övriga om sitt sätt 

att lösa en uppgift, är det faktiskt inte bara kamraterna som lär sig något. 

Denna aktivitet är minst lika betydelsefull för elevens eget lärande. När hon 

formulerar sina tankar i ord, blir hennes tänkande synliggjort också för henne 

själv. På det sättet får eleven kunskap om sin egen kunskap41.  

 

 

                                                 
37 Arfwedson (1994), s.23 
38 Arfwedson (2000) 
39 Lendahls, Runesson (1995)  
40 Lendahls, Runesson (1995) 
41 Lendahls, Runesson (1995), s.78  
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Vi har i vår roll som lärarstuderande sett att i vissa grupparbeten arbetar eleverna enskilt fram 

till redovisningen medan andra grupparbeten sker mer i interaktion med övriga 

gruppmedlemmar. Att grupparbeta kräver som vi tidigare nämnt förmåga att samarbeta. För 

att nå god samarbetsförmåga är det viktigt att läraren väljer uppgifter utifrån hur långt 

gruppen har kommit i sin samarbetsträning. Grupparbete kan utföras i många olika former där 

interaktionen i gruppen är mer eller mindre signifikant. Bland annat beroende på 

problemformuleringen och uppgifternas struktur interagerar gruppen i mer eller mindre 

utsträckning42. Uppgifternas struktur kan enligt Sjödin beskrivas som additativa, disjunktiva, 

konjunktiva och komplementära43. 

 

• Additativa uppgifter - gruppens prestation är summan av varje gruppmedlems 

prestation. Ju större grupp desto större produktivitet 

• Disjunktiva uppgifter – ingen interaktion är nödvändig. Om en gruppmedlem hittar 

svaret är problemet löst. Det kan vara en elev, den snabbaste eller duktigaste som utför 

hela uppgiften och risken att några åker snålskjuts är överhängande. För läraren kan 

det vara svårt att upptäcka vem eller vilka som deltagit aktivt. 

• Konjunktiva uppgifter – interaktion i gruppen är nödvändig. Alla i gruppen ska ha 

lyckats med en prestation innan uppgiften anses slutförd. Konjunktiva 

grupparbetsuppgifter är ovanliga i skolan menar Kjell Granström & Charlotta 

Einarsson44. 

• Komplementära uppgifter – interaktion krävs ej.  

 

Enligt Granström och Einarsson är komplementära uppgifter sannolikt de vanligaste vad 

gäller grupparbete i skolan. Uppgifterna bygger på att en arbetsuppdelning sker. Inget 

gemensamt arbete behöver utföras annat än när arbetsuppdelningen sker och när uppgifterna 

ska samlas ihop. Resultatet blir inte gruppens utan enskilda elevers resultat som lagts 

                                                 
42 Arfwedson (2000) 
43 Sjödin (1991) 
44 Granström & Einarsson (1995) 
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samman45. Även Sjödin menar att detta är ett mycket vanligt sätt att arbeta på i dagens 

undervisning46.   

 

I ett grupparbete utgör gruppen också en viktig kontrollmöjlighet av det som skall läras. 

Kamrater kan rätta till misstag utan att detta skall behöva dra ned bedömningar av 

prestationer, vilket kan ske om individen måste uppträda inför en betygsättande lärare47. 

Utländsk forskning 

David Hargreaves, engelsk sociolog och pedagog, skriver att skolan präglas av en 

individualistisk kultur. Att det fokuseras så mycket på individen gör att lärare blir 

individualistiskt orienterade och behöver inte ställa sig frågan om vilket samhälle vi önskar ha 

utan tänker bara på vilka individer vi vill ha. Skolans fokus kommer då att ligga på elevens 

självrealisering istället för fostran till gemenskap48.  

 

Gunn Imsen, pedagog vid universitet i Trondheim, menar att elever ofta tycker det är viktigt 

med bra betyg, hög vidareutbildning och mycket kunskap vilket är ett tecken på att de 

individuella värdena är viktigare än de kollektiva. Två arbetssätt dominerar undervisningen; 

genomgång på tavlan eventuellt kombinerad med dialog med hela klassen samt individuellt 

arbete. Varför grupparbete inte används så frekvent har till viss del att göra med att elever inte 

är speciellt förtjusta i metoden. Det är till större del de yttre ramarna kring skolans verksamhet 

som sätter käppar i hjulen. Allt från skolans utformning till lärobokens upplägg, från 

stadsbudgeten till lärartätheten i klassen – allt är inriktat mot mer individuella sätt att arbeta 

på. Många elever menar att det är de individuella proven som ger resultat inte utfallet av det 

gemensamma projektet49.  

Anuradha A Gokhale har gjort en studie om grupparbete i industriell teknik för att jämföra 

individuella resultat med resultat erhållna i grupp. Studien utfördes i Illinois med 48 

gymnasieelever50. Gokhale menar att det aktiva utbytet av tankar inom en mindre grupp inte 

                                                 
45 Granström & Einarsson (1995) 
46 Sjödin (1991) 
47 Pedagogiskt uppslagsverk (1996) 
48 Hargreaves (1982) 
49 Imsen (1992) 
50 Gokhale (1995) 
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bara skapar intresse utan också ger ett kritiskt tänkande hos eleverna. Det finns övertygande 

bevis för att medlemmarna i grupparbetet når en högre nivå av lärande och att de också 

behåller kunskapen längre än om de hade arbetat individuellt. Det gemensamma lärandet 

engagerar eleverna i diskussioner och de tar ansvar för sitt eget lärande och utvecklar således 

kritiskt tänkande. Gokhale påpekar att trots dessa fördelar har den största delen av befintlig 

forskning om grupparbete i undervisningen skett i skolåren 1-6. Han summerar sin studie och 

menar att grupparbete utvecklar elevernas kritiska tänkande genom diskussion, klargörande av 

egna tankar samt utvärdering av andras tankar. Om tanken med grupparbete är att utveckla 

kritiskt tänkande och färdigheter i problemlösning är grupparbetet enligt Gokhales den mest 

givande arbetsformen.51 

George Jacobs och Christopher Ward, vid National University of Singapore har gjort en 

studie om grupparbetets interaktion mellan amerikanska elever i skolår 3-5. Studien bygger på 

observationer och videoupptagning. De menar att trots att grupparbete är ett av det fenomen 

som det forskats mest om inom skolans undervisning är grupparbete en ofta ignorerad 

arbetsform. Skolan bör praktisera grupparbete då det utvecklar kritiskt tänkande och 

interaktion hos eleverna. Även andra variabler så som självkänsla och välbefinnande i skolan 

ökar. Deras resultatanalys tar upp fem olika kriterier för grupparbete; självständighet, ansvar 

som gruppmedlem, samarbetsförmåga, demokratiskt deltagande och interaktion52. 

Tinzmann med flera, vid North Central Regional Educational Laboratory i Illinois, har gjort 

flera studier och även givit ut litteratur avseende grupparbete i klassrummen. Författarna 

menar att elever bör skolas in i grupparbete redan i förskolan och sedan fortsätta med 

arbetsformen genom samtliga senare stadier. Grupparbete är det bästa sättet att lära.  Den 

senaste studien53, avseende elever skolår 3-5, beskriver karaktäristiska drag för hur det 

grupparbetande klassrummet kan se ut i fyra punkter. Den första är att lärare och elever delar 

kunskaper genom att läraren bygger arbetet på de individuella kunskaper, erfarenheter, språk, 

idéer och kulturer som eleverna bidrar med i gruppen. Den andra är att lärare och elever delar 

auktoritet genom att läraren hjälper eleven att planera, utvärdera och sätta riktlinjer för sitt 

arbete. Den tredje punkten är lärarens roll som handledare. Den fjärde är 

                                                 
51 Gokhale (1995) 
52 Jacobs & Ward (1999) 
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gruppsammansättningen där olika nivåer hos eleverna uppmuntras. Eleverna lär av och med 

varandra54.  

Tinzmann lyfter också fram Annemarie Sullivan Palinscar och Ann L Brown som har forskat 

om grupparbete genom observationer ute i klassrummen. De har anammat Vygotskijs teorier 

och undersökt hur de fungerar i skolans undervisning. De menar att om vardagsspråk som 

används utanför skolan mellan vuxen och barn är så framgångsrikt för att uppnå lärande, 

borde det vara framgångsrikt inom skolan också. De var särskilt intresserade av hur 

vardagsdialog leder till planering och självstyrande hos de lärande liksom den insikt läraren 

får om elevens tänkande under lärandet. Dessutom, dialog mellan elever kan resultera i 

uppmuntran att arbeta med problemlösning i grupp55. 

Deras klassrumsforskning påvisade att som en följd av medveten träning, ökade elevernas 

självstyrande i klassrummen och dialogen blev en naturlig aktivitet. Med denna gemensamma 

dialog öppnades möjligheter för läraren att skapa modeller för tankestrategier eftersom 

eleverna lärt sig att uttrycka osäkerhet, ställa frågor och dela sin kunskap utan att riskera 

kritik. Läraren kunde se ledtrådar till vilken inlärningsstrategi eleverna var redo för56. 

Grupparbete leder till högre mål för såväl varje elev som för gruppen, bättre 

argumentationsstrategier, mer frekvent utbyte av tankar från gruppen till individuella 

medlemmar, mer metakunskap och mer nya idéer och lösningar av problem. Dessutom anses 

eleverna bli mer motiverade, intellektuellt nyfikna och lär sig visa respekt och hänsyn. 

Därmed inte sagt att individuellt lärande och tävlingsmoment är att förakta. Dessa moment är 

också viktiga delar i undervisningen57.   

Det räcker dock inte att bara sätta ihop elever i en grupp för att åtnjuta alla de beskrivna 

fördelarna. Många lärare har misslyckats med grupparbeten då de saknat förståelse för att 

processen för ett lyckat grupparbete måste tränas under en längre period, i synnerhet då elever 

är vana att arbeta individuellt för att tävla om betygen. Det krävs åtminstone tre kriterier för 

att grupparbetet skall fungera. Det första är att eleven måste se sig själv som en medansvarig 

                                                                                                                                                         
53 Tinzmann mfl. (1990) 
54 Tinzmann mfl. (1990) 
55 Tinzmann mfl. (1990) 
56 Tinzmann mfl. (1990) 
57 Tinzmann mfl. (1990) 
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gruppmedlem och därmed ta personligt ansvar för gruppens mål. För det andra måste eleven 

kunna interagera i gruppen för att därmed hjälpa andra, dela resurser, ge konstruktiv kritik till 

andra, utmana andras resonemang och ha en öppen attityd till arbetet. Homogena elevgrupper 

klarar ofta detta bättre än heterogena elevgrupper. Det tredje villkoret är att vara insatt i 

grupprocessen58.  

Paul Vellom, Charles W Anderson och Annemarie S Palinscar vid Universitetet i Michigan 

har observerat en klass med 10-11 åringar som under tolv dagar arbetat med problemlösning i 

grupp i de naturvetenskapliga ämnena. Målet med studien var att ge eleverna verktyg för att 

kunna ta del av interaktionen i gruppen och därmed förstå och uppskatta arbetsformen 

grupparbete. Detta kan i sin tur hjälpa eleverna att förstå att NO inte behöver vara så svårt. 

Deras resultat visar att den erhållna individuella förståelsen står i direkt förhållande till 

engagemanget hos eleverna. Resultatet visar även att det är viktigt att läraren tar hänsyn till 

klimatet i klassen och bildar homogena grupper därefter. De elever som har en större språklig 

förståelse klarar interaktionen i gruppen bättre59. Författarna menar att man med fördel bör 

använda grupparbete som arbetsform i NO. De säger 

This is what teaching science should be about – empowering students to use 

scientific knowledge to understand the world around them60. 

                                                 
58 Tinzmann mfl. (1990) 
59 Vellom mfl. (1993) 
60 Vellom mfl. (1993), s.32 
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Metod 

Ansats 

Vi använder en kvalitativ ansats med fenomenografisk inriktning. Ett kvalitativt arbetssätt 

innebär att forskaren söker göra en så god beskrivning av ett sammanhang som möjligt61. Det 

finns flera inriktningar inom den kvalitativa metoden; etnografi, hermeneutik, fenomenologi 

och fenomenografi. Vi avser att använda den fenomenografiska inriktningen, en analysmetod 

som ofta används inom pedagogisk forskning. Inom fenomenografi studeras människors sätt 

att uppfatta sin omvärld där det är just uppfattningarna som beskrivs. Metoden har som syfte 

att beskriva, analysera, tolka och söka förstå människors uppfattningar. Grundläggande för 

ansatsen är att det är skillnad mellan vad något är och vad något uppfattas vara62. Ference 

Marton beskriver denna skillnad som ett första och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv behandlar fakta, vad som kan observeras utifrån, medan det andra 

handlar om hur någon upplever någonting. Vi har valt att fokusera på andra ordningens 

perspektiv, då vi inte avser att ta reda på om något är sant eller falskt, utan söker förstå våra 

informanters uppfattningar utifrån deras perspektiv63.   

Urval 

Vi kontaktade ett antal skolor i mellersta Sverige som vi sedan tidigare har haft erfarenhet av i 

olika avseenden. Av dessa svarade fyra skolor positivt till ett deltagande. Sex lärare var villiga 

att ställa upp i undersökningen. Strävan var att få en bred spridning vad gäller yrkeserfarenhet 

samt en jämn könsfördelning. Utfallet blev tre av vardera kön där yrkeserfarenheten varierade 

mellan 2 och 34 år. Här följer en presentation, dels i tabellform (tabell 1) dels i löpande text 

av de fyra skolor och sex lärare med fingerade namn som deltagit i vår studie.  

 

 

 

 

                                                 
61 Larsson  (1986) 
62 Larsson (1986) 
63 Marton  (1981) 
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Lärare Kön Utbildning År i yrket Ämne Skolår 

Sara Kvinna MaNO 1-7 5 Klasslärare 1-6 

My Kvinna MaNO 1-7 4,5 Klasslärare 4-6 

Anna Kvinna Lågstadie + MaNO F-6 25 Klasslärare 4-6 

Johan Man NOMa 4-9 2 NO, Ma, Te 7-9 

Sven Man Högstadie 34 NO, Ma, Te 7-9 

Carl Man Högstadie 26 NO, Ma 7-9 

Tabell 1. Urval av informanter 

 

• I skola 1 bedrivs skolverksamhet i skolår F-6. 

Våra informanter från denna skola kallar vi My och Sara. 

My är utbildad grundskollärare MaNO 1-7 och har arbetat i yrket 4,5 år. Undervisar i 

skolår 4-6. 

Sara är utbildad grundskollärare MaNO 1-7 och har arbetat i yrket 5 år. Undervisar i 

skolår 1-6. 

• I skola 2 bedrivs skolverksamhet i skolår 4-6. 

Vår informant från denna skola kallar vi Anna. 

Anna är utbildad lågstadielärare med vidareutbildning inom MaNO för skolår F-6. Har 

arbetat i yrket 25 år. Undervisar i skolår 4-6. 

• I skola 3 bedrivs skolverksamhet i skolår 7-9. 

Vår informant från denna skola kallar vi Johan. 

Johan är utbildad grundskollärare NOMa 4-9 och har arbetat i yrket 2 år. Undervisar i 

NO, Ma och teknik i skolår 7-9. 

• I skola 4 bedrivs skolverksamhet i skolår 6-9.  

Våra informanter från denna skola kallar vi lärare Sven och Carl. 

Sven är utbildad högstadielärare och har arbetat i yrket 34 år. Undervisar i NO, Ma 

och teknik i skolår 7-9. 

Carl är utbildad högstadielärare och har arbetat i yrket 26 år. Undervisar i NO och Ma 

i skolår 7-9.  
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Datainsamlingsmetod 

I kvalitativa undersökningar är intervju den vanligaste metoden att samla in data64 och sedan 

transkribera det inspelade materialet ordagrant. I vår undersökning valde vi att använda oss av 

intervjuer med förutbestämda frågor i öppen form. Syftet med våra intervjuer var att söka ta 

reda på lärares erfarenheter inom vårt frågeområde. Kvalitativa intervjuer ger informanten 

möjlighet att själv tolka och avgränsa fenomenet. Inom fenomenografin finns inga rätta svar 

utan bara tolkningar och uppfattningar utifrån informantens egna erfarenheter. I vår 

undersökning ligger fokus på hur informanten upplever sina erfarenheter av grupparbete. 

 

De frågeområden vi använt oss av är 

 

• Hur arbetar du med grupparbete? 

• Inom vilket eller vilka NO-ämnen använder du grupparbete som arbetsform? 

• Hur berikar grupparbete just dina ämnen? 

• Vad är grupparbete för dig? 

 

För att vi skulle kunna jämföra och analysera vårt insamlade material på bästa möjliga sätt 

tänkte vi på att vara noga med att ha samma frågeområden under de olika intervjuerna, att ta 

upp de etiska reglerna som finns och dessutom att låta informanterna ta den tid som behövdes 

för att svara utan att avbryta.  

 

Analysmetoder 

När man ska genomföra en fenomenografisk analys bör man arbeta sig igenom olika viktiga 

faser för att uppnå en ett lyckat resultat. Bengt Starrin m.fl. beskriver dessa faser som följer. I 

den första fasen gäller det att bekanta sig med sitt insamlade material för att skapa sig ett 

helhetsintryck. Därefter påbörjas ett mer systematiskt jämförande för att påvisa skillnader och 

likheter i utsagorna. När skillnader och likheter hittats kategoriseras uppfattningarna så att de 

tydligt skiljer sig åt65.  

                                                 
64 Starrin & Svensson (1994) 
65 Starrin & Svensson (1994) 
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Metoddiskussion 

I vår undersökning använde vi oss av skolor vi tidigare haft erfarenhet av. De informanter 

som deltog kände till oss sedan tidigare. Att informanten känner förtroende för intervjuaren 

anses vara en viktig del vid en kvalitativ intervju66. En pilotundersökning genomfördes men 

den var så pass tillfredsställande att vi använde den i vår undersökning istället för att se på den 

som en pilotundersökning.  

 

Observationer i samband med intervjuerna kunde ha varit ytterligare en metod att använda för 

att få ett mera trovärdigt resultat. På så sätt hade vi kanske kunnat knyta an lärarnas intervjuer 

till praktiskt genomförande. Dessvärre visade det sig att endast två av våra informanter 

använde sig av grupparbete som arbetsform under undersökningsperioden vilket gjorde att vi 

valde bort observation som metod. Enkätundersökning är ett annat metodval vi hade kunnat 

göra. Enkäten hade givit en större kvantitet av informanter. Dock tror vi att vi hade förlorat 

mycken god information eftersom vi inte hade kunnat ställa följdfrågor. Vid en enkät hade vi 

också gått miste om de interaktiva processer som vi nu tog del av vid våra intervjutillfällen.  

Validitet och reliabilitet 

Vid genomförandet av en studie är det oerhört viktigt att man ställer sig frågor om studiens 

giltighet och pålitlighet. Andra ord för detta är reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar på 

mätnoggrannheten hos de intervjumetoder man använt67. Materialet bör samlas in på samma 

sätt under intervjuerna då det ökar tillförlitligheten och undersökningen kan genomföras igen.  

 

Reliabilitetsbrister vid intervjuer kan bero på att alla inte blivit intervjuade av 

samma person med samma frågor och under yttre omständigheter osv.68 

 

Med validitet menas om resultatet ger en trovärdig bild av det som undersökts69. Att vi har 

undersökt vad som var tänkt att undersökas.  

 

                                                 
66 Johansson & Svedner (1998) 
67 Johansson, Svedner (1998) 
68 Johansson, Svedner (1998), s.64 
69 Johansson, Svedner (1998) 



Grupparbete i grundskolans naturvetenskapliga ämnen. 
- En kvalitativ studie av några NO-lärares erfarenheter om grupparbete som arbetsform 

  

20

Eftersom vi varit två stycken som genomfört intervjuerna har vi tänkt på att vara extra 

noggranna med att ha ett likvärdigt frågeunderlag vid våra intervjuer. Vi har även förberett 

följdfrågor för att försöka höja reliabiliteten. I och med att vi inte är tränade i att intervjua 

sänker detta reliabiliteten och hade vi använt en till fullo strukturerad intervju istället för en 

kvalitativ hade vi fått högre reliabilitet. I vår undersökning har vi uppnått hög reliabilitet tack 

vare inspelningar på band70. 

 

Ett sätt att öka validiteten i vår undersökning var att genomföra en pilotintervju där avsikten 

var att belysa hur väl frågorna gav svar på det som söktes.   

Etik 

När man genomför en undersökning är det etiskt nödvändigt att respektera de olika 

informanternas integritet71. Därför har vi informerat om att  

• intervjun kommer att spelas in med bandspelare för att sedan transkriberas 

• informanten erbjuds läsa det transkriberade materialet med möjlighet att stryka delar 

före analys 

• de kan ställa frågor kring undersökningen 

• de har möjlighet att avböja eller avbryta sin medverkan när som helst 

• skolor och informanter är och förblir anonyma samt att vi har tystnadsplikt 

• allt material såsom transkriberingar, band och anteckningar kommer att förvaras i vår 

personliga ägo fram till dess att uppsatsen är slutförd då materialet förstörs 

 

                                                                                                                                                         
 
70 Patel , Davidsson (1994) 
71 Johansson, Svedner (1998) 
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Genomförande 

Intervjutillfälle 

Intervjuerna genomfördes i september 2004. De tog mellan 15-35 minuter. Lärarna var 

förberedda genom att vi hade skickat ut våra frågor via e-mail i god tid innan intervjuerna. Då 

informerade vi även om gällande etiska regler. Samtliga intervjuer genomfördes på skolorna i 

avskilda lokaliteter. Intervjun var en dialog mellan en av oss samt vår informant där frågorna 

som tidigare skickats ut besvarades av informanten. Intervjuerna spelades in på band. 

Databearbetning 

Vi transkriberade våra intervjuer och lät de informanter som ville läsa sin egen transkribering. 

Utifrån transkriptionerna sammanfattades informanternas svar. Vi tog, utan att ändra 

innehållet, bort utfyllnadsord. Även formfel och dialekt redigerades utan att innehållet 

förändrades. Vi lyssnade på alla intervjuerna tillsammans och läste transkriptionerna noggrant 

om och om igen. Detta arbete upprepades även med de sammanfattade intervjuerna. 

Intervjuerna skrevs ut och varje fråga med informanternas respektive svar hängdes upp på 

väggen för att försöka utröna likheter och skillnader. När kategorierna efter lång tids 

analyserande trädde fram valdes de svar som var relevanta för kategoriindelningen ut och 

sattes in i undersökningen. Vi noterade dessutom några andra signifikanta resultat som vi ville 

lyfta fram i arbetet utöver de kategoriseringar vi fann. 
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Resultat och analys 

Vid en jämförande analys av de olika uppfattningarna finner vi våra kategorier som svarar 

mot våra frågeställningar. En informants uppfattningar kan tillhöra flera olika kategorier. Vi 

har följt de punkter som vi angivit i avsnittet analysmetoder och till sist har vi kunnat urskilja 

fyra kategorier som kvalitativt skiljer sig åt från varandra. Dessa kategorier har ingen inbördes 

rangordning, ingen uppfattning är tyngre eller viktigare än någon annan utan visar endast hur 

uppfattningarna skiljer sig åt.  

 

De fyra kategorierna är 

 

Grupparbete i NO för att avdramatisera ämnet 

Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen  

Grupparbete i NO för att läraren ”måste” 

Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer 

 

Nedan presenteras våra kategorier där vi beskriver och förklarar dem var och en för sig. Vi 

har lagt stor vikt vid att de inte ska överlappa varandra utan snarare visa på de skillnader som 

vi funnit i uppfattningarna hos våra informanter. Därefter följer de intervjusvar som faller in 

under respektive kategori samt tillhörande resultatanalys. 

Grupparbete i NO för att avdramatisera ämnet  

I denna kategori är lärarens syfte med arbetsformen grupparbete att avdramatisera NO-ämnet i 

sig. Eleverna kan tillsammans upptäcka att det inte behöver vara ”så märkvärdigt” med NO.  

Arbetsformen grupparbete kan underlätta när man arbetar med NO då eleverna diskuterar med 

varandra på sin egen nivå. Därmed kan eleverna skapa intresse för ämnet. Olika elever med 

skilda intressen möter varandra i en uppgift vilket kan motivera de elever som kanske inte är 

intresserade av NO från början eller då NO är nytt för dem. Grupparbetet används i denna 

kategori för att väcka lust hos eleverna. Läraren bygger på positiva gensvar som fås då 

eleverna lyckas, genom grupparbetet får eleverna bekräftelse att de kan förstå NO, att det inte 
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är så konstigt. Läraren kan lära tillsammans med eleverna. Syftet är således att med hjälp av 

grupparbete som arbetsform berika och avdramatisera NO-ämnet. 

Sara verksam år 1-3: 

”Det finns ju alltid professorer i klassen och jag tror att dem kan göra att 
klasskompisarna får upp intresset också, att dem får visa sig lite duktiga inom 
det ämnet. Speciellt NO-ämnet som är lite nytt för de här barnen.” 

  
”I de lägre åldrarna är laborationer bra att göra i grupp i fysik och kemi 
istället för enskilt. Man kan ge och ta utav varandra på ett annat sätt för det är 
så pass nytt för många.”    
 

My verksam år 4-6 
 

”Jag brukar jobba mycket med laborationer tycker det är bra barna tycker det 
är jättekul och det är det jag tror gör att de uppskattar No-biten så pass mycket, 
att de får jobba kreativt. Se vad som händer, ställa hypoteser, försöka komma på 
någon slutsats varför det blev som det blev. Jag brukar gå runt och försöka 
pusha dem till att försöka själva. Ofta säger dem det går inte, hur ska vi göra, 
och då får jag dem till att försöka igen, att ställa en ny hypotes. De blir ju 
verkligen lyckliga när det fungerar och det är ju inte lika kul om jag sagt hur de 
skulle göra.” 
 

Anna verksam år 4-6 
  

”Barnen tycker att det är väldigt roligt så det är väl i första hand det. De 
längtar efter att jobba ihop, jobba tillsammans, det blir ju ett plus att få göra det 
på laborationer. Förra året hade vi magnetism och dem blev helt begeistrade 
och undrade var man kunde få tag i dem grejerna, var man kunde köpa det. Det 
väcker lusten, många lärare tycker att det är så jobbigt med det här med NO 
laborationer men man får så mycket tillbaka ifrån barnen. Det är verkligen 
uppskattat bland barnen man får sådant bra gehör från barnen så att det gett 
mig så mycket att jag vill hålla på med det. Jag är ingen jätteduktig NO-lärare 
men jag tycker att det är roligt.” 
 

Carl verksam år 7-9 
 

”Visa att man ju faktiskt kan komma en rätt bra bit på vägen inom NO: n också 
genom att jobba med eget arbete i grupp. Att upptäcka att det är inte så himla 
konstigt, jag kan det här också, jag kan lära mig det här, jag kan förstå det, det 
kan man lära sig när man jobbar flera stycken tillsammans.” 
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”Eleverna tycker i allmänhet att det är roligt att hålla på med laborationer. Det 
ska man utnyttja, det gäller att göra labbar som är sådana att de beskriver 
någonting man kan se fenomen att det verkligen förhåller sig på det sättet som 
man kanske läst om.” 
 

Analys 
 

Det visar sig att våra informanter i denna kategori, Grupparbete i NO för att avdramatisera 

ämnet, övervägande är verksamma inom de tidigare skolåren. Eleverna upplever grupparbete 

som roligt och visar lust att lära, i synnerhet vad gäller laborationer eller annat praktiskt 

arbete. De diskuterar med varandra och skapar därigenom intresse för NO-ämnet. Lärare 

uttrycker fördelen med att skapa grupper där elever med stort naturvetenskapligt intresse sätts 

samman med elever som är mindre eller inte alls intresserade av ämnet. De starkt intresserade 

eleverna kan därmed väcka nyfikenhet och intresse hos de övriga. Grupparbete används också 

för att skola in eleverna i NO-ämnet i de fall ämnet är nytt för dem. Gruppen fungerar då som 

ett stöd där diskussioner på elevernas egen nivå kan underlätta förståelsen för ämnet. 

Elevernas lust att lära motiverar lärare att ha grupparbete som arbetsform i NO. Lärare menar 

att det är tillfredsställande när eleverna får lyckas, får upptäcka att de faktiskt kan, att de med 

hjälp av gruppen kan förstå och lösa uppgifter i NO som tidigare ansetts vara konstiga och 

svåra.  

 

Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen 

I denna kategori sätter läraren ihop gruppen och bygger arbetet på gruppens konstellation och 

dess möjligheter, så att utveckling kan ske. Eleverna interagerar och lär av och med varandra 

genom att bidra med egna kunskaper och ta del av andras. Eleverna tar del av varandras olika 

kunskaper, då vissa elever är starkare i teori och andra i praktik, genom diskussioner i 

gruppen. Uppgifterna är nåbara för eleverna så att de inte fastnar i alltför komplicerade 

resonemang. För att nå detta är uppgifterna av öppen karaktär. Lärarens syfte är således att 

genom grupparbete i NO skola eleven till att ta ansvar för såväl sitt eget arbete som gruppens.  

Sara verksam år 1-3: 
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”Jag har gjort på olika sätt dels att man har delat in eleverna i hur långt de har 
kommit i läsutvecklingen och sedan även blandat grupper där de kan ta hjälp av 
varandra så dem som inte är så läskunniga med väldigt läskunniga. Tanken är 
att de ska utveckla varandra de som kommit en bit kan hjälpa dem andra dem 
som inte kommit lika långt, förhoppningsvis tar dem ett kliv uppåt. Ganska fria 
uppgifter inte så styrda ramar utan mer en öppen fråga, med mycket diskussion 
eller välj själv vad ni vill ta reda på och utifrån det så hittar man svaren. Lite 
hemuppgifter kanske fråga mamma och pappa och sedan ta med sig tillbaka till 
skolan och diskutera i gruppen.” 
 
”När man gör det praktiskt är det andra barn som tar initiativ än i den 
teoretiska biten. Många gånger är det ju dem som inte kommit så långt i läs och 
skrivutvecklingen som ändå har en tankeverksamhet och när de får plocka med 
fingrar kan de utvecklas mer.” 
 
”Det är viktigt med diskussion över lag inte bara behålla allt för sig själv. Det 
gäller ju även forskning antingen enskilt eller i grupp att man berättar innan 
vad man kan och vad man lärt sig, även fast man kunde massa saker innan har 
man ändå lärt sig något nytt, antingen av varandra eller genom böcker.” 
 

My verksam år 4-6 
 

”Jag har valt ut hur gruppen ska se ut.” 
 

”Helst att de får någon öppen fråga som gör att det blir mycket diskussion och 
att de får ta del av varandra och utnyttja varandras möjligheter.” 
 
”Jag tror jättemycket på grupparbete att de får diskutera med varandra och 
jobba tillsammans, samarbeta. De som är väldigt duktiga teoretiskt får ta till 
hjälp av dem kunskaperna sen dem som är mer praktiska kan hjälpa till med det, 
så olika elever får komma fram.” 

 

Anna verksam år 4-6 
 

”Jag brukar dela in eleverna så att jag vet att det är olika kunskapsnivåer i 
gruppen så att de kan få hjälp av varandra. De arbetar tillsammans och 
avslutar med att redovisa.” 
 
”Man brukar ofta dela in grupperna så man har barn som är duktiga på olika 
saker i gruppen. Så att de hjälper varandra.” 
 
”Samtidigt är det många gånger roligt att i grupp kommer de barnen som anses 
eller anser sig själva som svaga fram och kan tillföra mycket vid såna tillfällen. 
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De teoretiska barnen så kallade duktiga barnen kan få hjälp utav dem. Det är 
ett lyft för de här barnen som har det svårare med läsningen och så.” 
 

Carl verksam år 7-9 
 

”Jag som lärare gör gruppindelningen.” 
 
”När man jobbar med grupparbeten det som är viktigt är ju att det ska fungera 
för eleverna. Det måste vara ett område som är nåbart för deras del. Det ska 
helst inte vara alltför mycket svårbegripliga teorier i området för då kan det bli 
så att de tappar kontrollen över det hela liksom och fastnar i för svåra 
resonemang som de inte kan reda ut. Det jag tyckt har fungerat bäst har varit 
sådant där det är lite mer av deskriptiv karaktär.” 
 
”Samtidigt får det ju inte heller bara var en upprepning utav det som står 
beskrivet i boken utan det ska ju kittla lite grann också, det ska ju vara lite nytt 
och att man är tvungen att vrida dem lite grann så att de får lite 
frågeställningar i huvudet när de gör de här laborationerna.” 
 
”Om man ska se det ur någon sorts effektiv inlärning, är det kanske inte alltid 
så att det är så fruktansvärt effektivt, men däremot så får man andra effekter av 
det också att man lär sig att arbeta tillsammans i en grupp. Det är ju väldigt 
värdefullt. Att man får känna att det kan man göra i allting är den viktigaste 
aspekten på det här med grupparbete tycker jag. Där gäller det ju att man lär 
eleverna, eller låter dem jobba i olika konstellationer framför allt att jag 
bestämmer vilka som ska arbeta tillsammans så att det inte bara blir 
kompisgrupper av det för det funkar inte alltid så förbaskat bra.” 
 
”de övriga faktorerna som gör grupparbete positivt, just det här att lära sig att 
arbeta tillsammans med andra, att ta ansvar för arbetet i en grupp.” 
 

Analys 
 
Även i denna kategori, Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen, visar det sig att 

majoriteten av informanterna är verksamma i de lägre skolåren.  Här sker 

gruppsammansättningen medvetet av lärarna. Syftet med detta är att de ska kunna 

individanpassa lärandeprocessen så att elever med olika utvecklingsnivåer kommer 

tillsammans och på så sätt kan höja varandra. Elever som kommit olika långt i läs- och 

skrivutveckling eller elever som är olika duktiga i teori respektive praktik utvecklar varandra. 

Lärarna lägger också stor vikt vid att forma uppgifter så att de lämpar sig för grupparbete, det 

vill säga uppgifterna är av öppen karaktär, som ger utrymme hos eleverna att utveckla 
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varandra genom diskussion. Det poängteras att uppgifterna ska vara nåbara för eleverna så att 

diskussionen kan ske utan att de hamnar i alltför svåra resonemang. Något som också visar sig 

vara viktigt är att eleverna lär sig att arbeta tillsammans och att ta ansvar, både individuellt 

och i grupphänseende.  

Grupparbete i NO för att läraren ”måste” 

I denna kategori blir grupparbetet ett slags tvång då läraren har förväntningar på sig att man 

måste ha grupparbete. Faktorer som styr är att skolan har ett årligt tema då grupparbetet ingår 

av gammal vana eller att det av andra anledningar är underförstått att eleverna ska ha 

grupparbete i undervisningen. Eleverna får själva gruppera sig som de vill, vilket oftast blir 

två och två, och då kompisar emellan. Längden på grupparbetet begränsas till endast en eller 

ett fåtal lektioner. Uppgifter och laborationer är tagna direkt ur läroboken eller så är det 

stenciler med ”kryssa i frågor”. Genomförandet av uppgifterna är på förhand givet då läraren 

bestämmer vilken uppgift som ska göras, hur den ska göras och vad eleverna ska komma fram 

till. I denna kategori uttrycker läraren att det är viktigt att veta att eleverna uppnår samma 

kunskap för att få en allmän grund att stå på inför kommande studier.  

Johan verksam 7-9 

”De sätter ihop grupper då är de tre eller två.” 

 
”De ska ju ha praktiskt och då anser jag att grupparbete är bra.” 
 
”Oftast får de välja själva vilka de vill jobba med, sedan får de några uppgifter 
som ska lösas. Jag sätter ett start och ett slut och sedan är det eget arbete, de 
väljer själva vad de vill göra. Ibland har jag bara en stencil som ska jobbas 
igenom, kort och konkret, hittar de en skinnbagge då kryssar de i det.” 
 
”Jag säger vilken labb vi ska göra, eller om jag har hittat på en egen labb så 
säger jag vad jag vill nå med det och ger dem lite förutsättningar och sedan så 
skriver de ner vad de gör och hur de gör och vad de kommer fram till.” 
 

Sven verksam 7-9 

”Att jobba parvis med frågor. Det är ställda frågor på papper.” 

 
”Det händer ju att en elev åker snålskjuts på dem andra men då talar eleverna 
väldigt lätt om det. Då säger jag åt dem att skriva sitt namn under den lilla 
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artikeln som du har gjort. Då känner ju den som varit lat utanför ordentligt så 
då kanske han pressas att göra något i slutet. Likadant är det ju vid 
redovisningen då att det är så väldigt tydligt då. En del har ju förberett 
ordentligt och pratar länge och ordentligt, och någon säger bara några ord så 
han står blyg där och tittar bara och då känner han sig också rätt så nedtryckt 
kan man ju lätt säga. Då har de fått färdigtryckta lappar från början. Då tänker 
jag på stationssystemet i kemi. Vid varje station, jag hade plockat upp dem, där 
ligger det då en lapp där det står vilka grejer som ska finnas och vad de ska 
göra, moment för moment, och vad de ska försöka få ett svar till. Sedan fick de 
skriva en sammanfattning till sina experiment och lämna in. Beroende på vad 
vårt kemihäfte innehöll för laborationer egentligen.” 
 
”Jag inte brukar ha så där jättestora långa grupparbetesövningar utan det är 
en lektion bara.” 
 
”Jag sätter inte ihop några grupper utan då blir det då efter deras eget val av 
kamrat. Att de kanske vill sitta ihop två eller något åt det hållet. Ibland gör jag 
så att jag helt enkelt gör laborationen själv framför dem som demonstration för 
att riktigt peka på, ja, som jag tror, att de ska lära sig bättre då. De flesta 
uppgifter som finns är ju direkt från boken så det är inte jag som formulerar 
dem.” 
 
”När vi kör sexualkunskap så har vi alltid haft det som grupparbete också då vi 
har ett gemensamt tema på skolan. Jag vet inte om man vinner på det men det 
blir ju några som blir väldigt fördjupat kunskapsinhämtande på sitt område men 
de kanske tappar något annat område helt och hållet och det kan man tycka 
både si och så om.” 
 
”Vi gör nog grupparbete i sexualkunskap av gammal vana för att det ingår i det 
årliga temat. De har en kort lektion med en grupp.” 
 

”Det är väl så att man tycker att en del ämnen vill man inte släppa för långt 
ifrån sig själv utan man vill vara handledaren och den som drar upp riktlinjerna 
tydligt och alla får samma kunskaper. Varför det är så är väl för man tänker på 
nästa stadium också, att de behöver ha en allmän grund att stå på till 
gymnasiet.” 
 
”Då såg vi just den effekten att en del blev hur bra som helst men ett antal var 
bara lata och satt och pratade skit och gjorde ingen nytta, och då var det ett 
stort bekymmer att få dem godkända till slut. Det var att springa och piska dem 
och jaga dem helt enkelt.” 
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Analys  
 

I denna kategori Grupparbete i NO för att läraren ”måste” återfinns lärare som arbetar i de 

senare åren. Här låter lärarna eleverna själva dela in sig i grupper. De menar att de får ut mest 

av ett grupparbete om kompisar får arbeta tillsammans. Grupparbetet pågår under en eller ett 

fåtal lektioner till exempel under ett laborationspass. Uppgifterna är styrda och många gånger 

tagna direkt ur läromedlen. Det är färdigtryckta lappar som ska fyllas i vilket sker i pararbete 

ses då som ett grupparbete. Lärare ser svårigheter att få eleverna godkända då de studierna 

bedrivs genom grupparbete som arbetsform då de upplever att vissa elever är lata och smiter 

undan arbetet i gruppen. Lärare menar också att en del elever åker snålskjuts på andra och det 

blir ett problem. Kunskapsutvecklingen blir skiftande då en del inte gör någonting och andra 

blir väldigt fördjupade kunskapsmässigt. Det är enligt utsagor viktigt att eleverna får samma 

kunskap inför kommande studier och det möter hinder vid arbetsformen grupparbete. 

Lärarens strategi är då att exempelvis demonstrera en laboration själv och menar på så sätt att 

alla genom detta ska få samma kunskap.  

Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer 

I denna kategori har läraren grupparbete som arbetsform då yttre faktorer har avgörande 

betydelse. Styrande faktorer är  

 

material - då skolan endast har ett begränsat antal uppsättningar av laborations- och 

exkursionsmaterial vilket leder till att grupparbete är mycket vanligt förekommande för att 

materialet ska räcka till under laborationer och exkursioner. 

tid - då läraren inte hinner gå runt till alla elever om var och en arbetar individuellt. 

säkerhet -  då säkerhetsföreskrifter för till exempel kemilaborationer kräver tillgång till 

dragskåp.  

lokaliteter -  då det inte finns plats för en hel klass att arbeta enskilt vid laborationer. 

 

Grupparbete som arbetsform är vanligt förekommande under laborationer och exkursioner 

just på grund av de ovanstående kriterierna. Lärarens syfte är att få materialet att räcka till 
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alla, att hinna med hela elevgruppen, att ha bättre överblick i händelse av eventuella 

incidenter och att få plats i begränsade lokaliteter.  

Anna verksam 4-6 

”Ofta av rent praktiska skäl för skulle alla göra sitt eget experiment skulle det ju 
ta hur lång tid som helst, 27 stycken i klassen.” 

Johan verksam 7-9 

”Vi har inte plats för det första och ha enskilda, kan inte ha 30 stycken labsatser 
utan jag är tvungen att ha ett tiotal högst och säkerhetsföreskrifter gör att jag är 
tvungen att ha flera elever på ett dragskåp.” 
 
”Ena gruppen styr jag totalt, för att jag inte anser att de kan klara sig själva i 
en laborationssal rent säkerhetsmässigt. Man ser i början vilka det är och sedan 
så plockar man undan de elever man inte anser klarar att vara i en labbsal. De 
måste styras totalt. Till den andra gruppen säger jag vilken labb som ska göras, 
sedan diskuterar vi den. Och märker man att de styrda eleverna klarar av att 
vara i en labbsal då kan de också få den labben.” 

Carl verksam 7-9 

”Vid laborationer är det materialmässigt bra att arbeta med grupparbete.” 

 
”Det blir många gånger pararbete eller tregruppsarbete det är ju av praktiska 
skäl lämpligast att göra på det sättet, för att om man ska göra labbarna enskilt 
så drar det ju iväg både materialmässigt och tidsmässigt. Det här med material, 
det är ju faktiskt många gånger en lite trång sektor. Man har inte obegränsat 
med grejer. Det är lättare att se vad som händer för mig som lärare om jag har, 
sex grupper som är igång och jobbar än att ha 20 elever som håller på med 
olika grejer. Så är det lite grann ur säkerhetsaspekt också.” 
 

Analys 
 
I denna kategori Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer återfinns lärare som till 

övervägande del arbetar i de senare åren. Här är lärarna överens om att grupparbeta då man 

har laborationer. De uppfattar grupparbetet som fördelaktigt ur olika aspekter då yttre faktorer 

påverkar undervisningen. En av dessa faktorer är materialtillgången, då det helt enkelt inte 

räcker till för att genomföra enskilda laborationer. En annan faktor är tiden då det skulle ta 

alldeles för lång tid för både lärare och elever att genomföra laborationer enskilt och dessutom 

få lärartid under arbetets gång. Säkerheten är också en betydande faktor då det finns 



Grupparbete i grundskolans naturvetenskapliga ämnen. 
- En kvalitativ studie av några NO-lärares erfarenheter om grupparbete som arbetsform 

  

31

föreskrifter om hur laborationer får gå till i en laborationssal. Grupparbete som arbetsform blir 

då till hjälp ur säkerhetsaspekt då läraren får en bättre överblick över färre arbetsstationer. 

Ännu en yttre faktor är begränsade ytor det vill säga lokaltillgång. Skolan har inte obegränsat 

med plats utan är många gånger hänvisade till arbete i en laborationssal som till exempel bara 

har fyra dragskåp eller kanske bara rymmer ett visst antal elever. Alla dessa yttre faktorer 

hänger ihop när man tittar på varför lärarna uppfattar att de har grupparbete, de är alla 

praktiska skäl till att arbetsformen används, i synnerhet under laborationer.  

Sammanfattning av resultat och analys 

Vårt resultat visar att det är många olika faktorer som styr lärarnas erfarenheter av 

grupparbete som arbetsform. Det visar också att lärarna i viss mån kategoriseras i förhållande 

till vilka skolår de är verksamma inom. För att sammanfatta och tydliggöra vårt resultat visar 

vi i tabell 2 hur kategorierna fördelar sig över inom vilka år lärarna är yrkesverksamma.    

 

Lärare Grupparbete i NO för att 
avdramatisera 

ämnet 

Grupparbete i NO för att 
berika 

lärandeprocessen 

Grupparbete i NO för att 
läraren ”måste” 

Grupparbete i NO på 

grund av 
yttre faktorer 

Sara 1-6 1-6   

My 1-6 1-6   

Anna 1-6 1-6  1-6 

Johan   7-9 7-9 

Sven   7-9  

Carl 7-9 7-9  7-9 

Tabell 2. Fördelning över kategorier respektive inom vilka år lärarna är yrkesverksamma.  

 

Enligt tabell 2 visar det sig att kategorierna Grupparbete i NO för att avdramatisera ämnet 

och Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen har en majoritet av tidigarelärarna 

medan senarelärarna är mer frekventa inom kategorierna Grupparbete i NO för att läraren 

”måste” och Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer.   
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Diskussion 

Grupparbete i NO för att avdramatisera ämnet 

Vad vi tycker oss kunna se hos våra informanter är att tidigarelärarna erfar tjusningen med 

grupparbete, att eleverna har roligt, känner lust, lär av och med varandra och att NO-ämnet 

därigenom avdramatiseras. Vi tycker att grupparbete som arbetsform är ett bra medel för att 

humanisera och avdramatisera NO-ämnet i sig. Eleverna har ofta förutfattade meningar om 

ämnet, då NO bygger på sanningar och bevis72. För att citera Sjøberg 

 

• Vi vet att ”Solen går upp på morgonen”, men i vetenskapen är det 
jorden som snurrar… (…) 

 
• Vi vet att någon har ”strålande ögon”, men i vetenskapen kommer 

strålarna in i ögat inte ut från ögat… (…) 
 

• Vi vet att vi betalar för ”energin vi förbrukar”, men i vetenskapen är 
energin alltid bevarad73. 

 

Vi menar att dessa uppfattningar komplicerar NO-ämnets rykte då det blir svårt att se 

vardagsanknytningen. Att använda sig av grupparbete som arbetsform kan öppna upp för 

dialog där man kan diskutera sanningar och bevis och därmed göra ämnet nåbart för eleverna. 

För att belysa detta citerar vi en av våra informanter 

 

Att upptäcka att det är inte så himla konstigt, jag kan det här också, jag kan lära 
mig det här, jag kan förstå det, det kan man lära sig när man jobbar flera 
stycken tillsammans74.  

 

Det är intressant att ingen av våra informanter nämner begreppet kritiskt tänkande i vår 

undersökning då det så starkt betonas i den utländska forskningen75. Gokhale menar att 

grupparbete utvecklar elevernas kritiska tänkande genom diskussion och interaktion i 

                                                 
72 Sjøberg (2000) 
73 Sjøberg (2000), s.169 
74 Intervju Carl (2004) 
75 Gokhale (1995) 
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gruppen76. Velloms, Andersons och Palinscars studie påvisar vikten av ge eleverna verktyg att 

interagera i grupp och därigenom också uppskatta arbetsformen77. Vi menar att det kritiska 

tänkandet kan vara ett sådant verktyg. Fungerar interaktionen i gruppen kan det underlätta 

förståelsen av NO-ämnet eftersom eleverna kan diskutera och utvärdera varandras tankar78.   

Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen  

Lärare i denna kategori, till största delen verksamma i de lägre åldrarna, arbetar med 

grupparbete för att de vill. De uppfattar att de får positiv respons av eleverna och inspireras 

därigenom till att använda arbetsformen grupparbete. I motsats till tidigare studier79, som 

påvisar att elever inte är förtjusta i arbetsformen grupparbete, uppfattar våra informanter att 

eleverna uppskattar arbetsformen, att grupparbete är roligt. Eleverna lär sig att ta eget ansvar 

för sitt lärande och diskuterar med sina klasskamrater i gruppen. Därmed ges möjlighet att 

skapa dialog i lärandeprocessen. Palinscars och Browns studie betonar betydelsen av att skapa 

dialog i det grupparbetande klassrummet eftersom eleven då kan uttrycka osäkerhet och ställa 

frågor i ett öppet klimat80. Därigenom ges möjligheter för läraren att utveckla strategier och 

lärandemodeller hos eleverna.  

 

Tinzmann beskriver i sin studie fyra grundläggande punkter för ett väl fungerande 

grupparbete81. Den första punkten, lärare och elever delar kunskaper, innebär att varje elev för 

med sig sin unika del av kunskaper, erfarenheter, kultur, språk och idéer till gruppen82. Vi kan 

se genom våra informanters utsagor i denna kategori att de beaktar detta då de menar att 

grupperna bör innehålla elever med olika utvecklingsnivåer. En av dem uttrycker  

 

Jag har gjort på olika sätt dels att man har delat in eleverna i hur långt de har 
kommit i läsutvecklingen och sedan även blandat grupper där de kan ta hjälp av 
varandra så dem som inte är så läskunniga med väldigt läskunniga. Tanken är 
att de ska utveckla varandra de som kommit en bit kan hjälpa dem andra dem 
som inte kommit lika långt, förhoppningsvis tar dem ett kliv uppåt83. 

                                                 
76 Gokhale (1995) 
77 Vellom mfl. (1993) 
78 Vellom mfl. (1993) 
79 Imsen (1992) 
80 Tinzmann mfl. (1990) 
81 Tinzmann mfl. (1990) 
82 Tinzmann mfl. (1990) 
83 Intervju Sara (2004) 
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Den andra punkten som Tinzmann tar upp, lärare och elever delar auktoritet, innebär att 

eleverna lär sig att ta ansvar för såväl sitt eget som gruppens arbete84. Även detta återfinns 

bland våra utsagor. 

 

Just det här att lära sig att arbeta tillsammans med andra, att ta ansvar för 
arbetet i en grupp85. 

 

Tinzmanns tredje punkt, lärarens roll som handledare, innebär att läraren snarare har ett aktivt 

deltagande i grupparbetet som handledare86 än som den ”allvetande läraren”. I vår studie 

upplever vi att lärare som arbetar med grupparbete inte låter sig skrämmas av faktum att de 

inte kan allt, utan är villiga att delta i elevernas sökande av kunskap i handledarroll. 

 
Jag är ingen jätteduktig NO-lärare men jag tycker att det är roligt87. 

 

Avslutningsvis beskriver Tinzmann sin fjärde punkt, gruppsammansättning, som innebär att 

det är av stor vikt att olika nivåer hos eleverna uppmuntras genom grupparbetet88. Vi förstår 

genom vårt arbete att det är en mycket svår och komplicerad process där man inte bara kan 

sätta ihop en grupp elever och låta dem ”grupparbeta”. Det krävs nämligen goda kunskaper 

om arbetsformen för att få till stånd grupparbetets värdefulla egenskaper. Detta i sig tar 

mycket tid i anspråk, kräver engagemang och träning. Enligt forskningsresultat89 är många 

lärare inte fullt medvetna om detta utan sätter helt enkelt ihop en grupp och erfar då att 

grupparbetet inte fungerar av olika anledningar. Arfwedsons menar att om grupparbetet inte 

fungerar är det sällan uppgiften det beror på utan snarare det sociala samspelet90, det vill säga 

gruppens sammansättning. I denna kategori visar det sig att våra informanter har just detta i 

åtanke då de använder arbetsformen grupparbete. De uttrycker vikten av att själva sätta 

samman grupper utifrån medvetna val.  

 

                                                 
84 Tinzmann mfl. (1990) 
85 Intervju Carl (2004) 
86 Tinzmann mfl. (1990) 
87 Intervju Anna (2004) 
88 Tinzmann mfl. (1990) 
89 Tinzmann mfl. (1990), Vellom mfl. (1993) 
90 Arfwedsons (2000) 
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Framför allt att jag bestämmer vilka som ska arbeta tillsammans så att det inte 
bara blir kompisgrupper av det för det funkar inte alltid så förbaskat bra91. 

 

Även i Palinscars och Browns studie understryks några viktiga villkor för att få till stånd ett 

väl fungerande grupparbete vilka stämmer väl överens med Tinzmanns fyra punkter. De 

menar att eleven för det första måste kunna ta personligt ansvar för arbetet i gruppen92. Det 

andra villkoret är att eleven ska kunna interagera i gruppen och utmana andras resonemang93 

vilket även Lendahls och Runesson skriver om. När eleven löser uppgifter i grupp och jämför 

sitt eget tänkande med andras kan de därigenom utveckla sitt eget tänkande94. I denna kategori 

erfar vi att våra informanterna betonar vikten av just detta.   

 
Jag tror jättemycket på grupparbete att de får diskutera med varandra och 
jobba tillsammans, samarbeta. De som är väldigt duktiga teoretiskt får ta till 
hjälp av dem kunskaperna sen dem som är mer praktiska kan hjälpa till med det, 
så olika elever får komma fram95. 

 

Palinscars och Browns tredje och sista villkor innebär att vara insatt i grupprocessen96. Som vi 

redan nämnt så krävs det träning där eleven måste skolas in i grupparbetets alla delar. Detta 

påpekas också i forskningen97, att eleverna bör skolas in i grupparbete redan i de tidigare åren 

för att sedan bygga på de redan tidigare förvärvade kunskaperna under resten av skoltiden. 

Bra vore, anser vi,  att eleverna får vidareutveckla sina erfarenheter av grupparbete från de 

lägre skolåren då det enligt vår undersökning är ett positivt och uppskattat inslag i 

undervisningen. Vi tycker också att det är värdefullt att jobba för en varierande undervisning 

med både individuellt arbete och arbete i grupp. Om eleverna är inskolade i att grupparbeta 

tror vi att det kan underlätta även de individuella studierna eftersom de då är vana vid att föra 

en dialog och att ha ett kritiskt tänkande.  

 

 

 

                                                 
91 Intervju Carl (2004) 
92 Tinzmann mfl. (1990) 
93 Tinzmann mfl. (1990) 
94 Lendahls & Runesson (1995) 
95 Intervju My (2004) 
96 Tinzmann mfl. (1990) 
97 Gokhale (1995), Tinzmann (1990) 
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Grupparbete i NO för att läraren ”måste” 

I denna kategori, där vi återfinner lärare verksamma i de senare åren, ser vi en intressant  

skillnad i förhållande till tidigare kategorier. Lärarna i denna kategori erfar hinder i högre grad 

vilket leder till att grupparbetet blir ett ”måste”. I vår studie visar det sig att begreppet 

grupparbete har olika innebörd för olika informanter. I denna kategori uppfattar lärarna att de 

grupparbetar när de låter två elever diskutera med varandra under en lektion. Eleverna 

grupperar sig själva, oftast parvis och då gärna i kompiskonstellationer. Resultatet blir då inte 

gruppens gemensamma arbete utan enskilda elevers sammanlagda resultat, vilket Granström 

och Einarsson också diskuterar i sin studie98. De menar liksom Sjödin att detta är det 

vanligaste arbetssättet i dagens undervisning99.  

 

De sätter ihop grupper då är de tre eller två. (…) Oftast får de välja själva vilka 
de vill jobba med, Jag sätter inte ihop några grupper utan då blir det då efter 
deras eget val av kamrat100. 

 

Många gånger har skolan ett gemensamt årligt tema där grupparbetet blir ett måste i 

undervisningen av gammal vana. Vi menar att om det inte finns tankar och syften med 

grupparbetet kan det heller inte bli ett väl fungerande grupparbete i begreppets rätta 

bemärkelse. 

 

Vi gör nog grupparbete i sexualkunskap av gammal vana för att det ingår i det 
årliga temat. De har en kort lektion med en grupp101. 

 

Ett av de grundläggande kriterierna för ett väl fungerande grupparbetet är att uppnå ett socialt 

samspel, interaktion, vilket man knappast gör genom att arbeta en eller endast ett fåtal 

lektioner. Våra informanter i denna kategori prioriterar lika kunskaper inför kommande 

studier, då eleverna bör ha en gemensam grund att stå på. En av dem förklarar detta som 

 

Det är väl så att man tycker att en del ämnen vill man inte släppa för långt ifrån 
sig själv utan man vill vara handledaren och den som drar upp riktlinjerna 

                                                 
98 Granström & Einarsson (1995) 
99 Granström & Einarsson (1995), Sjödin (1991) 
100 Intervju Johan (2004) 
101 Intervju Sven (2004) 
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tydligt och alla får samma kunskaper. Varför det är så är väl för man tänker på 
nästa stadium också, att de behöver ha en allmän grund att stå på till 
gymnasiet102 

 

Eleverna ska alltså få samma kunskapsgrund att stå på inför gymnasiet. Han vill därför 

förvissa sig om detta genom traditionell undervisning där han går igenom stoffet inför 

samtliga elever.  

 

Ibland gör jag så att jag helt enkelt gör laborationen själv framför dem som 

demonstration för att riktigt peka på, ja, som jag tror, att de ska lära sig bättre 

då103. 

 

En anledning till denna uppfattning kan vara som forskningen104 påvisar, att eleverna i dagens 

skola ofta har ett tävlingsinriktat individtänkande då de senare årens lärande resulterar i betyg. 

Lärare kan härigenom uppfatta grupparbetet som ett hinder då de ser svårigheter att bedöma 

och godkänna elevernas individuella resultat.  

 

En del blev hur bra som helst men ett antal var bara lata och satt och pratade 
skit och gjorde ingen nytta, och då var det ett stort bekymmer att få dem 
godkända till slut. Det var att springa och piska dem och jaga dem helt 
enkelt105. 
 

En anledning till detta problem kan vara att informanterna endast ser till produkten, resultatet, 

där processen, interaktionen, inte uppmärksammas.  

 

Uppgifternas karaktär har också stor betydelse och vi ser att våra informanter i denna kategori 

till största delen delar ut uppgifter av mycket styrd karaktär. Dessa uppgifter är tagna direkt ur 

boken eller stencilerade ”kryssa i frågor”  

 

Sedan får de några uppgifter som ska lösas. Jag sätter ett start och ett slut och 
sedan är det eget arbete, de väljer själva vad de vill göra. Ibland har jag bara 

                                                 
102 Intervju Sven (2004) 
103 Intervju Sven (2004) 
104 Hargreaves (1982), Imsen (1992) 
105 Intervju Sven (2004) 
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en stencil som ska jobbas igenom, kort och konkret, hittar de en skinnbagge då 
kryssar de i det106. 
 

Vi tycker att det är väldigt viktigt att välja uppgifter med stor omsorg då uppgifternas struktur 

påverkar interaktionen107. Om uppgifterna är av öppen karaktär gynnas det sociala samspelet i 

grupparbetet. Våra informanter som använder sig av styrda uppgifter, komplementära 

uppgifter108, får heller inte ut grupparbetets fördelar eftersom deras uppgifter leder till 

individuella resultat som sätts samman snarare än gruppresultat. Vi uppfattar det som att våra 

informanter medvetet använder dessa uppgifter för att få de större kontroll över vem som gjort 

vad just för att uppnå ”lika kunskap för alla”. 

 

Grupparbete i NO på grund av yttre faktorer 

I denna kategori menar informanterna, till största del verksamma i de senare åren, att yttre 

faktorer påverkar grupparbetet. Sådana faktorer är tid, material, lokaliteter samt 

säkerhetsföreskrifter. Här sker grupparbetet huvudsakligen då eleverna laborerar och 

exkurerar då de yttre faktorerna är avgörande för arbetsformen. Intressant är att se, att i vår 

studie, leder dessa yttre faktorer till att informanterna använder grupparbete som arbetsform 

medan forskningen visar på raka motsatsen. Imsen skriver i sin studie att de yttre ramarna 

kring skolans verksamhet leder till individuellt arbete109. Vi menar dock att våra informanter 

har klara och tydliga argument för de restriktioner som råder.  

 

Vi har inte plats för det första och ha enskilda, kan inte ha 30 stycken labsatser 
utan jag är tvungen att ha ett tiotal högst och säkerhetsföreskrifter gör att jag är 
tvungen att ha flera elever på ett dragskåp110. 

 

Det blir många gånger pararbete eller tregruppsarbete det är ju av praktiska 
skäl lämpligast att göra på det sättet, för att om man ska göra labbarna enskilt 
så drar det ju iväg både materialmässigt och tidsmässigt. Det här med material, 
det är ju faktiskt många gånger en lite trång sektor. Man har inte obegränsat 
med grejer. Det är lättare att se vad som händer för mig som lärare om jag har, 

                                                 
106 Intervju Johan (2004) 
107 Arfwedsons (2000) 
108 Sjödin (1991) 
109 Imsen (1992) 
110 Intervju Johan (2004) 
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sex grupper som är igång och jobbar än att ha 20 elever som håller på med 
olika grejer. Så är det lite grann ur säkerhetsaspekt också111. 

 

Utifrån dessa utsagor förstår vi att man helt enkelt måste försöka planera och anpassa det 

praktiska arbetet till de begränsningar som finns.  

Däremot ställer vi oss frågande till att dessa begränsningar i huvudsak tycks vara relaterade 

till våra informanter verksamma i de senare åren. Vad gäller tidsaspekten kan vi förstå det 

som att tidigarelärare, många gånger lärare med sin egen klass, kan låna och byta tid med ”sig 

själva” lättare än senarelärare, som ju oftast är ämneslärare, och därmed har begränsad tid för 

sitt ämne. Avseende säkerhet och lokaliteter förstår vi att lärare i de senare åren genomför mer 

avancerade laborationer där både särskilda lokaliteter och säkerhetsutrusting krävs. Detta har 

inte samma betydelse i de lägre skolåren då laborationerna oftast är av enklare form. Däremot 

har vi svårare att förstå den materialmässiga aspekten hos tidigare- respektive senarelärare. Vi 

erfar att de tidigare åren oftast har större begränsningar vad gäller material både för 

laborationer och exkursioner än vad de senare åren har. Ändå visar vår studie att de senare 

årens lärare är mer begränsade på grund av just materialbrist medan detta inte verkar påverka 

grupparbete nämnvärt i de tidigare åren.     

Reflektioner 

Vad gäller vårt resultat hamnar samtliga våra tidigarelärare i kategorierna Grupparbete i NO 

för att avdramatisera ämnet och Grupparbete i NO för att berika lärandeprocessen. Två av 

våra tre senarelärare hamnar i kategori Grupparbete i NO för att läraren ”måste”.  

Naturligtvis kan detta bero på vårt låga antal informanter men vi tycker ändå att det är ett 

mycket intressant resultat att reflektera över. Vi erfar att det finns ett mer frekvent 

användande av grupparbete som arbetsform, i dess rätta bemärkelse, i de lägre skolåren vilket 

också visar sig i vår undersökning. Faktorer som material, tid, säkerhet och lokaliteter har 

större inverkan på grupparbetets utövande i de högre skolåren. Efter att ha diskuterat detta 

ställer vi oss fortfarande frågan varför det skiljer sig åt över skolåren hur lärarna tar sig an 

grupparbete. Vi ser också att senarelärare ofta hanterar elevernas grupparbete som vore det ett 

                                                 
111 Intervju Carl (2004) 
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nytt fenomen för eleverna. I samförstånd med forskningen112 vill vi betona inskolning och 

vidareutveckling under samtliga följande skolår. Om eleverna skolas in i ett tidigt skede bör 

de också få möjlighet att bevara dessa kunskaper för att i senare skolår bygga på dem. Som 

det nu är bemöts de av lärare som inte tar till vara den de redan grundlagda kunskaperna om 

grupparbete som arbetsform. Vi undrar om senarelärarna inte tar hänsyn till detta eller om det 

helt enkelt är så att betygen, som endast ges i de senare åren, styr?  

 

En intressant tanke med avseende på utövandet av grupparbete i skolan idag är att Lpo 94, 

som vi menar har ett sociokulturellt budskap, har starka påbud om individualisering. Ett sätt 

att uppnå denna individualisering kan vara att arbeta just med grupparbete, vilket också följer 

tidens tecken i samhället. Det vill säga att världen av idag efterfrågar samarbete i allt större 

utsträckning mellan såväl individer som kommuner och nationer.    

 

Fortsatt forskning 

I den tidigare forskningen menar Imsen att elever inte är särskilt förtjusta i grupparbete som 

arbetsform113, medan vår undersökning visar på motsatsen. Det vore därför intressant att 

undersöka hur eleverna uppfattar arbetsformen grupparbete över alla skolår. 

 

Under vår studie har vi även erfarit att det inte finns mycket forskning vad gäller grupparbete 

i senare skolår och i synnerhet inte vad gäller NO. Då vi så tydligt ser fördelarna med att 

använda sig av grupparbete som arbetsform i NO-ämnet, just för att avdramatisera ämnet, är 

det extra viktigt att det faktiskt bedrivs forskning inom dessa områden. Det är också viktigt 

och avgörande att inte forskningen stannar vid att bara vara forskning utan att den når ut till 

klassrummen där den så väl behövs.  

 

                                                 
112 Tinzmann mfl. (1990) 
113 Imsen (1992) 
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Slutord 

Vi har varit två om att skriva denna uppsats. Arbetet har därigenom inte blivit lättare och 

tidsbesparande som man kanske lätt kan tro. Snarare har vi arbetat på ett annat sätt än vad vi 

skulle ha gjort om vi varit själva. Vi har utfört allt arbete tillsammans med undantag för 

intervjuerna som vi genomförde var och en för sig. Genom hela arbetet har vi haft en stående 

dialog där vi vänt och vridit, reflekterat, diskuterat, kritiserat, formulerat, omformulerat och 

vänt och vridit lite till i vårt material. Vi tror att vi har haft fördel av tvåskapet då vi sannolikt 

kommit mycket längre i det kritiska tänkandet i jämförelse med om vi arbetat enskilt.  

 

I egenskap av Campus Norrköpingsstudenter är vi tränade i att arbeta i grupp och är också 

insatta i grupprocessen. Vi har erfarenhet av såväl positiva som negativa konsekvenser av ett 

grupparbete dels genom vår egen gruppindelning på Campus dels genom erfarenheter ute i 

den skolförlagda verksamheten. Det faktum att vi skriver detta arbete tillsammans är oerhört 

värdefullt, i synnerhet då vi själva genom detta arbete upplever en form av grupparbete med 

dess fördelar. Med avseende på ovan har vi själva en särskild uppfattning om vad grupparbete 

egentligen är och vi tycker det är mycket intressant att ta del av våra informanters skilda 

uppfattningar vad gäller fenomenet grupparbete.  
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Bilaga 
 
Vad är grupparbete för dig? 

Inom vilket eller vilka NO ämnen använder du grupparbete som arbetsform? 

- På vilka grunder gör du det valet? 

Vilket eller vilka områden är de bäst lämpade? 

- Ur vilken aspekt? 

Hur arbetar du med grupparbete vid teoretiska studier? 

- På vilka grunder gör du det valet? 

- Hur formulerar du uppgiften? 

Hur arbetar du med grupparbete vid exkursion? 

- På vilka grunder gör du det valet? 

- Hur formulerar du uppgiften? 

Hur arbetar du med grupparbete vid laborativa studier? 

- På vilka grunder gör du det valet? 

- Hur formulerar du uppgiften? 

Vilket eller vilka områden inom NO vinner på arbetsformen grupparbete? 

 - Ur vilken aspekt? 

Vilket eller vilka områden lämpar sig inte? 

 - Ur vilken aspekt? 

Hur berikar grupparbete just dina ämnen?  

 

 


