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SAMMANFATTNING

Syftet med denna studie var att få en inblick i hur lärare resonerar om deras möjligheter att 

påverka utfallet  vid elevernas grupparbeten i  skolan.  Tre komponenter  i  grupparbeten har 

diskuterats; uppgiften, gruppsammansättningen och grupprocesserna, samt hur lärarna anser 

sig  gå  tillväga  i  skolundervisningen  för  att  främja  välfungerande  grupparbeten. 

Undersökningen baseras på tre fokusgruppsintervjuer med 10 högstadielärare,  våren 2009. 

Resultatet  visar  att  lärarna  anser  grupparbete  vara  en  väldigt  krävande  arbetsform  att 

handleda. Lärarna menar att alla lärare som skall handleda grupparbeten måste ha ett tydligt 

mål och syfte med grupparbetet,  att processen bör stå i fokus vid denna arbetsform. Dock 

visar studiens resultat att detta inte alltid är fallet; ibland stämmer lärarnas intentioner inte 

överens med praktiken, då produkten inte sällan väger tyngre än processen. En annan aspekt 

som framkommit i studien är att lärarna känner ett stort behov av kontroll vid grupparbete. De 

anser  sig  behöva  kontrollera  gruppernas  arbete  kontinuerligt,  och  således  blir  denna 

arbetsform svårhanterlig och påfrestande för lärarna.
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INLEDNING

/…/ det är ju en sak, som man vill med grupparbete – det är ju syftet liksom att man 

vill få fram den här känslan av att några kan växa och några kan hjälpa till. Men det 

är en utopi, som inte finns, hävdar jag bestämt. 

I  dagens  skola  finns  en  intention  om att  en  viss  del  av  undervisningen skall  utgöras  av 

arbetsformer  där  eleverna lär  sig genom interaktion  med varandra.  Genom interaktionella 

arbetsformer  (däribland  grupparbeten)  ges  eleverna  möjlighet  att  utveckla  såväl  sina 

intellektuella  som sociala  förmågor,  till  exempel  begreppsinlärning,  problemlösning,  deras 

språkliga  uttrycksförmåga  samt  förmågan  att  samarbeta  med  andra  (Forslund  Frykedal, 

2008).

Detta  är  grundtanken  i  det  sociokulturella  perspektivet,  vilket  är  en  framstående 

lärandeteori  inom pedagogiken i de akademiska utbildningarna.  I en förundersökning som 

lärarkommittén genomfört finns det uttryckt att interaktionella arbetsformer skall finnas med 

som ett inslag i undervisningen (Carlgren, 1992). Denna förundersökning ligger till grund för 

läroplanerna  (Lpo94/Lpf94),  dock  finns  inte  denna  tanke  lika  klart  uttalad  i  det  senare 

dokumentet.

Forskning inom området visar att trenden i det praktiska arbetet i skolvärden inte stämmer 

överens  med  det  teoretiska,  för  trots  att  den  akademiska  pedagogiken  förespråkar  arbete 

utifrån det sociokulturella perspektivet så har grupparbete som arbetsform minskat under de 

senaste decennierna (Granström, 2003). En av flera möjliga förklaringar till detta kan vara att 

lärarna upplever svårigheter med arbetsformen, vilket citatet ovan visar på. Undersökningar 

visar på hur många lärare anser att risken för att starta för dem okontrollerbara processer i och 

med grupparbeten är så stor att de många gånger väljer andra arbetsformer. Detta eftersom de 

upplever möjligheterna att kontrollera grupprocesserna i till exempel individuellt arbete eller 

helklassundervisning är betydligt större än vid interaktionella arbetsformer. 

Resultatet av att arbeta tillsammans i grupp påverkas av en rad olika faktorer, både för 

gruppen som helhet  och för den enskilde  individen.  Dessa faktorer  kan bland annat  vara 

gruppens  storlek,  dess  sammansättning  och  uppgiftens  karaktär  (Sjödin,  1991).  År  2006 

genomförde jag tillsammans med några studenter, en studie om elevers syn på grupparbete 

som arbetsmetod i skolan (Thorwaldsdotter et al., 2006).  Resultatet visade att eleverna oftast 

använde ett s.k. komplementärt arbetssätt vid grupparbeten. Detta sätt liknar en individuell 

6



uppgift i  grupp, och tränar inte alls samarbetsförmågan hos gruppmedlemmarna.  I studien 

framkom  att  eleverna  i  själva  verket  trodde  att  deras  lärande  främjades  bäst  vid  ett 

konjunktivt eller additivt arbetssätt,  men att de på grund av olika inverkande faktorer inte 

arbetade  så  ofta  på  de  sätten.  De faktorer  som påverkade  detta  ansåg  eleverna  vara  den 

tidspress de upplevde och att de inte fått några speciella instruktioner eller träning i hur man 

bäst  samarbetar  vid  ett  grupparbete.  Detta  betyder  att  läraren  bör  planera  grupparbetena 

noggrant och beakta de inverkande faktorer som finns för att få ett välfungerande grupparbete 

som  når  det  syfte  läraren  har.  Intresset  väcktes  därför  att  ta  reda  på  hur  lärarna  själva 

resonerade om deras valmöjligheter  vad gäller  att  handleda eleverna vid grupparbete  som 

arbetsform. 

Vid närmare efterforskning fann jag att det finns förhållandevis lite forskning kring hur 

man som lärare skall göra för att resultatet skall bli så fördelaktigt som möjligt för eleverna. 

Således fann jag det intressant att i denna undersökning fokusera på lärarens roll i att skapa 

ett välfungerande grupparbete.

Studiens inriktning och mål

I följande avsnitt redogörs dels studiens syfte, dels de frågor som ställts för att undersöka 

lärarens roll vid grupparbeten. Vidare förklaras de avgränsningar som gjorts samt definition 

av studiens nyckelbegrepp.

Avgränsningar och definitioner av begrepp

Studiens  fokus  ligger  på  en  av  de  arbetsmetoder  som  förekommer  i  skolundervisning, 

nämligen grupparbete. Hur en lärare väljer att utforma ett grupparbete, och vilka faktorer som 

påverkas av dessa val, förekommer säkert i nästintill oändliga variationer. I denna studie har 

jag dock valt att inrikta mig på lärares tankar kring de faktorer som Steiner (1972) funnit 

inverka  på  arbetsmetoden,  d.v.s.  a)  uppgiftens  krav,  b)  resurserna  i  gruppen  och c)  

grupprocesserna.

Studien innefattar inte hur dessa val rent praktiskt påverkar elevernas prestationer eller 

faktiska resultat,  utan redovisar endast de deltagande lärarnas tankar kring ämnet.  Studien 

ämnar  inte  heller  att  verka som en mall  för hur grupparbeten bör utformas för att  ge ett 

välfungerande  grupparbete,  utan vill  endast  ge  en inblick  i  hur  det  kan se  ut  i  skolorna. 
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Resultaten som visas i denna studie kan inte heller generaliseras till  en större grupp, utan 

gäller endast som underlag för vidare diskussion eller forskning.

I studien förekommer ett antal begrepp som kräver en närmare definition för att undvika 

eventuella misstolkningar.  En grupp kan definieras på en rad olika sätt, men jag har valt att 

följa  Hammar  Chiriac  &  Hempels  (2005)  definition,  som  de  kallar  projektgrupper  eller 

examinationsgrupper;  gruppen skall utföra ett arbete tillsammans och redovisa ett  resultat, 

dock  skall  arbetet  vara  av  en  större  omfattning  än  till  exempel  bara  gruppdiskussion. 

Beträffande  gruppens  storlek följer  min  definition  Skrøvset  &  Lunds  (2000) 

rekommendationer;  att  ett  grupparbete  bör utföras  i  en grupp av 3-5 personer.  Begreppet 

interaktionella arbetsformer som används i uppsatsen syftar till arbetsformer i klassrummet 

där eleverna samverkar med varandra och ömsesidigt påverkar varandra genom interaktion. 

Exempel  på  interaktionella  arbetsformer  i  klassrummet  är  grupparbeten,  parövningar  och 

diskussioner.

Syfte och frågeställningar

Studien  har  avgränsats  till  att  omfatta  tre  komponenter  som  en  lärare  har  möjlighet  att 

påverka  för  att  skapa  ett  välfungerade  grupparbete.  Dessa  är  uppgiften, 

gruppsammansättningen  och  processer  som  kan  uppstå  vid  interaktionella  arbetsformer. 

Syftet  är  att  undersöka  lärares  resonemang  om deras  möjligheter  att  påverka  utfallet  vid 

grupparbete,  samt  hur  de  går  tillväga  i  skolundervisningen.  Följaktligen  blev  studiens 

frågeställningar:

1) Vilken  är  lärarnas  syn  på  hur  de  arbetar  med  planering,  genomförande  och 

redovisning av grupparbeten?

2) Vilka möjligheter respektive hinder ser lärarna med grupparbete som arbetsmetod?
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TIDIGARE FORSKNING

Det finns omfattande forskning om arbete i grupp. Trots detta verkar stor del av forskningen 

riktats mot att undersöka hur grupparbetets utformning påverkar gruppens resultat (Jacobson, 

2001). Däremot är undersökningar som grundar sig i lärarnas möjligheter att påverka detta 

relativt få.

Den gynnsamma gruppen

Att  samarbeta  i  grupp för att  lyckas  bättre  med en uppgift  är  något både människan och 

många andra levande arter utövat så långt tillbaka i tiden som historiker och arkeologer har 

kunnat  dokumentera.  Forskning  omkring  gruppens  arbete  och  produktivitet  är  något  som 

fascinerat forskare i nästan ett sekel. Redan 1913 genomfördes experiment som jämförde en 

individs  produktivitet  i  grupparbete  gentemot  hela  gruppens  produktivitet  som  helhet 

(Hammar  Chiriac,  1999).  Till  följd  av  dessa  experiment  har  fram  till  nu  en  uppsjö  av 

forskning gjorts som undersöker grupparbeten ur olika perspektiv. Forskningen visar att ett 

välfungerande grupparbete är överlägsen en individs prestation. Men forskningen är också 

motsägelsefull.  Det  finns  otaliga  exempel  på tillfällen  när  grupparbete  visat  sig ge sämre 

resultat  än  individuellt  arbete.  Forskningen  visar  således  att  det  finns  olika  faktorer  som 

påverkar grupparbetets produktivitet och framgång. Exempel på sådana faktorer är gruppens 

sammansättning och gruppuppgiften.

En av de forskare som studerat  detta med stor framgång är Ivan Steiner (1917-2001). 

Steiner  ansåg  att  man  inte  kan  separera  produktivitet  och  processer  när  man  studerar 

grupparbeten, då dessa variabler är starkt relaterade till  varandra (Hammar Chiriac, 1999). 

Hans teori om grupprocess och produktivitet  visar hur uppgiftens krav och grupprocesserna 

samverkar, och hur dessa i sin tur påverkar gruppens produktivitet. Steiner (1972) har även 

utarbetat en välkänd typologi, baserad på det han observerat under sin forskning.

Steiners forskning handlar om grupparbete i små, uppgiftsorienterade grupper, som till 

exempel det vi refererar till när vi talar om grupparbeten i skolan. Steiner menar att det finns 

en rad faktorer som påverkar gruppens prestation. Dessa benämner han som a)  uppgiftens  

krav, b) resurserna i gruppen och c) grupprocesser (Steiner, 1972). 
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Uppgiftens krav

Vad gäller uppgiftens krav menar Steiner (1972) att varje uppgift ställer krav på gruppen i 

fråga om att fördela uppgifterna på ett förmånligt sätt. Det handlar om vem som ska göra vad 

och när detta ska göras för att maximera gruppens produktivitet i största möjliga mån. Han 

kallar detta för en ”social kombinationsprocess”. De krav som uppgiften ställer på gruppen 

kan man skilja på utifrån tre olika aspekter (Steiner, 1972). Det första kriteriet handlar om 

huruvida uppgiftens krav är delbara (divisible) eller  sammanhållna (unitary). Om uppgiften 

är delbar betyder detta att den lätt och lönsamt kan delas in i underuppgifter och fördelas 

mellan  gruppens  medlemmar.  Sedan  kan  medlemmarna  sätta  samman  svaren  på  sina 

deluppgifter, vilket ger svaret på huvuduppgiften. Exempel på en delbar uppgift kan vara att 

lösa 10 matematiska frågor. Då kan gruppen dela upp uppgifterna och lösa några uppgifter 

vardera.  Såkallade  sammanhållna  uppgifter  förhindrar  däremot  en  sådan  uppdelning,  och 

kräver att hela gruppen samarbetar med alla delar av uppgiften för att lösa den. Exempel på 

en sammanhållen uppgift kan vara om gruppen skall lösa ett svårt matematiskt tal. Då måste 

hela gruppen samarbeta och diskutera sig fram till rätt svar, då de inte tjänar något på att en 

deltagare löser uppgiften.

Den  andra  faktorn  som  spelar  in  är  huruvida  uppgiftens  krav  är  maximerande 

(maximizing) eller  optimerande  (optimizing). Om uppgiftens krav är maximerande innebär 

detta att gruppen skall göra så mycket som möjligt av något, eller lösa uppgiften så snabbt 

som möjligt. Detta kan till exempel vara att räkna så många uppgifter som möjligt på en viss 

tid,  eller  klara av ett  antal  uppgifter  så snabbt som möjligt.  En optimerande uppgift skall 

däremot  anpassas  till  en  speciell  norm eller  standard,  men  kräver  varken  snabbhet  eller 

kvantitet.  Exempel  på  en  sådan  kan  vara  att  uppskatta  ett  föremåls  vikt.  Den  optimala 

prestationen blir således den uppskattning som kommer närmast korrekt svar.

Den  tredje  faktorn  som spelar  in  är  hur  gruppen  kombinerar  sin  satsning,  kraft  och 

ansträngning på arbetet. Steiner har identifierat sex olika typer av uppgifter som medför att 

gruppen väljer att arbeta på olika sätt, vilka han kategoriserat i en typologi. Även om Steiner 

utformade  sin  typologi  utifrån  uppgiftens  karaktär,  har  forskare  senare  omarbetat  denna 

typologi för att även gälla olika typer av arbetssätt (Sjödin, 1991; Granström, 2003). Dessa 

typer  kallar  han  för  a)  additiv,  vilket  innebär  att  alla  gruppmedlemmars  individuella  och 

gemensamma  arbete  och  resultat  adderas  samman  för  att  representera  gruppens  arbete. 

Forskare ser fördel med denna typ av arbetsuppgifter, då de ger utrymme för både låg- och 
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högpresterande elever att bli delaktiga i gruppens arbete och resultat (Jakobsson, 2001). Den 

andra  uppgiftskaraktären är  b)  disjunktiv,  där  en av gruppens  individuella  svar  väljs  ut  att 

representera gruppen som helhet. Kunskapsmässigt gynnas främst de högpresterande eleverna 

av grupparbeten med disjunktiv karaktär,  eftersom det vanligtvis  blir  dessa som utför det 

mesta av arbetet.  De övriga i gruppen minskar sitt  engagemang eller blir passiva då deras 

insats inte är nödvändig för att producera ett resultat. Möjligheterna att tillämpa, praktisera 

och utveckla kunskap reserveras för de redan kapabla eleverna (Jakobsson, 2001).  

En  c)  konjunktiv  uppgift  betyder  att  det  krävs  att  alla  i  gruppen  klarar  av  att  lösa 

uppgiften. Steiner liknar detta arbetssätt vid en grupp bergsbestigare, vilka alla är beroende av 

varandra  för  att  nå  toppen.  Ett  konjunktivt  arbetssätt  kräver  att  alla  gruppmedlemmar  är 

engagerade och delaktiga i arbetets alla delar och faser. Likt bergbestigarna i Steiners liknelse 

är det viktigt att alla i gruppen fördelar sin energi mellan att arbeta framåt och bistå varandra 

för att alla ska kunna fullfölja arbetet tillsammans. Detta är ett arbetssätt som många gånger 

föredras av lärarna, men då en konjunktiv uppgift inte är slutförd förrän alla medlemmarna i 

gruppen är  klara  kan detta  arbetssätt  vara  frustrerande för  såväl  hög- som lågpresterande 

elever (Sjödin, 1991). Detta p.g.a. att de högpresterande eleverna kan känna att de bromsas av 

de lågpresterande eleverna, vilka i sin tur kan känna sig stressade och ”sämre än de andra”. 

Grupparbeten efter konjunktiv modell kräver en hög nivå av samarbete inom gruppen, men 

vid välfungerande sådana har det visat sig att såväl låg- som högpresterande elever tjänar på 

att arbeta efter detta arbetssätt (Stymne, 1992). 

En d) valfri, innebär att gruppen själva kan välja hur de ska lösa uppgiften utan att detta 

påverkar resultatet  nämnvärt,  och vid en e)  kompensatorisk uppgift sätts alla medlemmars 

uppfattningar samman och man utformar ett genomsnitt av dessa för att representera gruppens 

svar. En f) komplementär uppgift betyder att medlemmarna genomför var sin del av uppgiften 

och summan av alla delar får representera gruppen. Detta medför således att hela grupparbetet 

kan genomföras och avslutas utan att gruppmedlemmarna tar del av varandras arbete. Detta 

arbetssätt  får  karaktären  av  individuellt  arbete  i  grupp.  Vissa  forskare  hävdar  att  den 

komplementära  uppgiften  sannolikt  är  den  vanligast  förekommande  arbetsformen  inom 

skolvärlden (Granström & Einarsson, 1995), och menar även att detta kan vara ett skäl till att 

lärarna valt att minska antalet grupparbeten som arbetsform i skolan (Granström, 2003). 
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Gruppsammansättningen

En annan faktor som inverkar på gruppens prestationer handlar om de resurser som finns i 

gruppen beroende på hur den är sammansatt. Gruppens resurser innebär alltså vilken relevant 

kunskap, begåvning,  färdighet och förmåga gruppen som helhet har för att  lösa uppgiften 

(Steiner, 1972). För att få ett så bra resultat som möjligt måste dessa resurser utnyttjas och 

koordineras av medlemmarna på ett ultimat sätt. Därför spelar gruppens sammansättning en 

stor roll i sammanhanget.

Homogena respektive heterogena grupper

När man talar om en grupps sammansättning använder man sig ofta av orden homogen eller 

heterogen grupp, vilket innebär hur pass lika medlemmarnas individuella nivåer av kunskap, 

färdighet  och  förmåga  är  i  förhållande  till  uppgiftens  karaktär  (Hammar  Chiriac,  1999). 

Steiner (1972) poängterar att det beror på uppgiftens karaktär huruvida en homogen eller en 

heterogen grupp är att föredra. Han menar att en heterogen gruppsammansättning generellt 

sett genererar i en hög potentiell produktivitet vid disjunktiva och komplementära uppgifter, 

medan en homogen grupp är  att  föredra vid en uppgift  med konjunktiv  karaktär.  Vid de 

övriga tre typerna av uppgifter, menar Steiner att det inte gör någon nämnvärd påverkan ifall 

gruppens sammansättning är homogen eller heterogen. Även den forskning som Ashman & 

Gillies (1997) genomfört visar på att heterogena grupper har en positiv inverkan på gruppen 

och medlemmarnas lärande.

När man talar om en grupps homogenitet respektive heterogenitet är det inte alltid man 

syftar  på  gruppmedlemmarnas  i  sammanhanget  relevanta  kunskaper,  färdigheter  och 

förmågor.  Man  kan  även  mena  den  socioemotionella  sidan  av  gruppen,  vilket  även  det 

påverkar dess arbete. Steiner (1972) varnar för att man kan stirrar sig blint på huruvida en 

grupp ska klassas som homogen eller heterogen, då tolkningarna av vad som är en homogen 

respektive heterogen grupp kan göras på så många olika sätt. En grupp kan vara homogen i 

någon aspekt, men heterogen i en annan menar Steiner. 

Nybildade respektive stationära grupper

I boken Projektarbete i skolan skriver författarna Skrøvset och Lund (2000) att en lärare som 

skall  designa  ett  grupparbete  står  inför  många  val  när  det  kommer  till  gruppens 
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sammansättning. Dels ska läraren ta ställning till huruvida gruppens prestation skulle gynnas 

av en homogen eller en heterogen grupp, men också ifall eleverna skall ges möjlighet att välja 

grupper  själva eller  om läraren  själv  ska dela  in  dem.  Författarna  menar  att  det  val  som 

läraren gör angående detta  i hög grad påverkar såväl gruppens val av arbetssätt  (Steiners 

typologi), som det slutgiltiga resultatet samt elevens individuella lärande (Skrøvset & Lund, 

2000). Det finns forskare som hävdar att risken för att eleverna väljer ett disjunktivt arbetssätt 

ökar om medlemmarna i  gruppen känner varandra väl och är vana att  arbeta tillsammans 

(Sjödin, 1991). De menar att ansvaret då överlämnas på den elev som gruppen vet är mest 

lämpad för att utföra arbetet och lösa uppgiften. Om eleverna då ofta får arbeta ihop, kan det 

resultera  i  en  vana  att  samma  elev  får  det  övergripande  ansvaret  för  grupparbetena  vid 

samtliga tillfällen. Detta kan i värsta fall resultera i att den elev som får ta på sig ansvaret lär 

sig mycket, men får arbeta onödigt mycket, och att de andra eleverna i gruppen inte lär sig så 

mycket  som vore  önskvärt.  Dock  finns  det  även  forskning  som visar  på  motsatt  effekt. 

Hempel (2005) menar att samarbetet i grupper som är vana att arbeta tillsammans har fått tid 

att utvecklas. Då slösas det bland annat inte bort en massa onödig tid på de första sociala 

riterna man gör vid första mötet med andra människor. Dessa grupper har också blivit bättre 

på att ta tillvara gruppens resurser, samordna arbetet och gemensamt prestera ett gott resultat. 

För att positiva och produktiva processer skall dominera inom gruppen, är det viktigt att 

det finns en tillit  vid grupparbeten,  både mellan medlemmarna inom gruppen, och mellan 

gruppen och läraren. Denna respekt måste vara ömsesidigt förtjänad och skapad (Forslund 

Frykedal,  2008).  Därför  blir  den  egna  självkännedomen  och  pålitligheten  i  de  sociala 

handlingarna nog så viktiga i sammanhanget, då tilliten i sig är något som måste ges för att 

kunna få tillbaka. En annan sida av tilliten är dock att den kan försvinna på ett ögonblick om 

den missbrukas. En persons vilja att skapa tillit lyckas därför inte alltid, om denne inte har en 

motpart  som  kan  ta  och  ge  tillbaka.  Således  är  det  framförallt  i  självvalda 

gruppkonstellationer  som  den  ömsesidiga  tilliten  skapas  mellan  individerna,  och  även  i 

grupper där medlemmarna fått arbeta tillsammans under längre tid eller vid flera tillfällen.

Gruppens storlek

En  annan  faktor  som  till  stor  del  inverkar  på  vilka  resurser  som  finns  i  gruppen,  och 

följaktligen på gruppens produktivitet, är gruppstorleken. Man kan lätt uppfatta det som att ju 

fler  elever  som innefattas  av  gruppen,  desto  fler  resurser  borde  gruppen ha,  och  således 
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prestera  bättre.  Detta  är  delvis  sant.  Steiner  (1972)  talar  om  att  det  finns  s.k.  tak-  och 

tröskeleffekter för varje enskild uppgift, där det rent praktiskt krävs ett visst antal personer. 

Ökad  gruppstorlek  kan  även  leda  till  att  oönskade  grupprocesser  i  gruppen  ökar  och  att 

medlemmarnas  individuella  prestationer  och  inflytande  minskar.  Detta  leder  oftast  till  en 

minskad produktivitet.

Kontentan av detta,  menar Steiner,  är  att en grupp är som mest  framgångsrik när den 

innehåller  det  antal  medlemmar  som  gör  att  gruppen  maximerar  positiv  potentiell 

produktivitet och minimerar negativa grupprocesser (Hammar Chiriac, 1999). 

Grupprocesser

Den tredje och sista viktiga faktorn som enligt Steiner (1972) påverkar gruppens prestation är 

de  grupprocesser som uppstår i gruppen då medlemmarna konfronteras med en uppgift att 

lösa. Detta innefattar både medlems självkännedom, att de känner till sina starka och svagare 

sidor, och den sociala kompetens som de innehar, men även de mer negativa handlingar som 

uppstår genom frustration, sviktande motivation, bristfällig förståelse och fel p.g.a. gruppens 

storlek eller sammansättning.

För att minska effekten av negativa grupprocesser och öka de positiva framhåller Steiner 

(1972) att det är viktigt med kommunikation inom gruppen. En bristfällig kommunikation 

inom gruppen kan leda till stora process- och produktivitetsförluster, medan en välfungerande 

kommunikation kan underlätta  beslutsfattande,  matchningsproceduren och att  gruppen kan 

utnyttja sina inneboende resurser på bästa tänkbara sätt (Hammar Chiriac, 1999).

Det finns dock en risk för att en individ inte anstränger sig lika mycket när den arbetar i 

en grupp som om denne skulle arbeta ensam. Att försöka öka motivationen hos individerna är 

därför viktig. Steiner (1972) menar att det är av största vikt att man som lärare inte bara har 

koll på gruppens sammansättning, utan att det även finns ett bra  normsystem och ledarskap 

för  gruppen.  Normerna  innefattar  de  beteenderegler  som  gäller  för  gruppen,  vad 

medlemmarna får och inte får göra. Även vad varje enskild medlem minimalt förväntas att 

göra. Gruppens ledare fungerar som ”en spindel i nätet” inom gruppen, och ser till att alla 

medlemmar gör det de ska göra. Ledaren kan även bli tvungen att ersätta ett ”icke existerande 

rollsystem”  och  uppmana  ”rätt  person”  att  göra  ”rätt  sak”  vid  ”rätt  tidpunkt”  (Hammar 

Chiriac, 1999). Steiner (1972) talar om tre olika sorters ledare för grupper, a) expertledaren, 

som bidrar  med mycket  uppgiftsrelevanta  fakta,  b)  den socioemotionelle  ledaren,  som är 
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inriktad  på  det  sociala  klimatet  i  gruppen  och  försöker  bevara  harmoni,  vänskap  och 

oproblematisk interaktion mellan gruppens medlemmar, och c) procedurledaren, som har till 

uppgift att se över de uppgiftsrelaterade processerna i gruppen och vara den som bestämmer 

vem som ska göra vad och när detta ska göras. De olika ledarstilarna fördelas ofta omedvetet 

mellan  medlemmar  i  gruppen  (Hammar  Chiriac,  1999),  men  läraren  fungerar  som  den 

övergripande ledaren för arbetet, den som sätter normerna och är huvudansvarig ledare för 

gruppen (Sjödin, 1991).

Att designa ett välfungerande grupparbete

Genom att vara den som har det övergripande ansvaret för samtliga grupparbeten gäller det 

att som handledande lärare känna till de möjligheter man har att skapa ett grupparbete som 

fungerar  väl  i  att  ge  eleverna  utökad  kunskap  i  såväl  ämnet  i  fråga  som  med  sin 

samarbetsförmåga. Man bör även vara medveten om de hinder man kan stöta på, och hur de 

val  man  gör  vad  det  gäller  exempelvis  uppgiftens  utformning  och  gruppindelningen  kan 

påverka resultatet.

Forskarna Webb, Nemer och Ing (2006) har genomfört en studie där resultatet visat att 

lärare  ofta  brister  i  att  ge eleverna  rätt  sorts  stöd och handledning  vid grupparbeten.  Det 

forskarna kommit fram till är sammanfattningsvis att lärare ofta ger eleverna oklara ramar och 

instruktioner  över  hur  de  skall  genomföra  arbetet  och  vad  som  förväntas  av  dem.  Ett 

genomgående  mönster  som forskarna  observerat  i  sin  studie  är  hur  eleverna  tenderar  att 

härma läraren i mångt och mycket. Om läraren till exempel har en produktorienterad syn på 

lärandet  får  eleverna  det  också,  medan  de  blir  mer  processorienterade  om läraren  är  det 

(Webb et al., 2006; Ashman & Gillies, 1997). Här framkom att om läraren aktivt handleder 

eleverna i att  söka svaret  på problemen snarare än att  ge dem rätt  svar, kom eleverna att 

härma  detta  inom  gruppen.  Ett  forskande  och  reflekterande  arbetssätt  lägger  oftast 

tyngdpunkten på processen.

Forskarna fann också att om läraren diskuterar med eleverna på en hög nivå och ställer 

adekvata och avancerade frågor så höjer sig eleverna också ofta till den nivån. Således menar 

de att man som lärare skall ha relativt höga förväntningar på eleverna, och inte låta dem lägga 

sig på en ”säkerhets nivå”. Webb, Nemer och Ing (2006) iakttog också hur eleverna skapade 

roller inom gruppen. Någon eller några elever tog på sig en slags ledarroll, och såg till att 

gruppens medlemmar kommer fram till rätt lösning. Genom sin studie har forskarna kommit 

15



fram till några förslag om hur läraren bör arbeta för att göra lärandet vid grupparbeten mer 

lönsamt för eleverna. Läraren bör till exempel lära eleverna hur man förklarar för varandra på 

ett förståeligt sätt, uppmuntra eleverna att finna alternativa metoder till deras lösningar. De 

ska även med egna ord kunna beskriva hur de gick tillväga för att finna lösningarna, samt 

förklara varför de tror att deras egen lösning är rätt respektive felaktig. Detta anser Webb, 

Nemer  och  Ing  (2006)  är  ett  mycket  viktigt  inslag  som  en  slags  självreflektion  och 

utvärdering av sitt eget arbete, att eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och inte 

förlita sig så mycket på lärarens medverkan. 

Produkt- eller processorienterat lärande 

Lärande är ett komplext begrepp på vilket det finns en rad olika perspektiv och infallsvinklar. 

Fuglestad (1999) skiljer i  sin bok  Pedagogiska processer mellan två olika tankesätt  att se 

kring lärande, så kallat produkt- respektive processorienterat. Det som skiljer dem åt är främst 

att  ett  produktorienterat  lärande  sätter  resultatet  i  fokus,  och processorienterat  lärande ser 

främst till  processen i vilket lärandet sker och vad detta ger. Inom den processorienterade 

kulturen är det viktigt att alla parter tar ett gemensamt ansvar för lärandet. Elevernas inbördes 

relationer ses här som en tillgång för lärandet. "Lärande är att konstruera kunskap i en dialog 

med andra" (Fuglestad, 1999, s. 72). I en produktorienterad kultur är interaktion mellan elever 

inte nödvändig. 

Beroende  på  huruvida  läraren  har  ett  produkt-  eller  processorienterat  syfte  med 

undervisningen  påverkar  detta  såväl  undervisningens  utformning,  metoder,  kunskap  och 

elevernas  lärande.  Även  lärarrollen  respektive  elevrollen  antar  olika  former  beroende  på 

vilket  mål  undervisningsmomentet  har.  Fuglestad  (1999)  menar  att  läraren  och  eleverna 

genom  interaktion  med  varandra  utvecklar  de  kommunikationsmönster,  normer  och 

värderingar  som  kommer  att  prägla  den  gemenskap  som  de  ingår  i,  nämligen 

klassrumskulturen.

Undervisning i samarbete

För att eleverna skall kunna tillgodogöra sig kunskap, såväl i ämnet som vad gäller  deras 

samarbetsförmåga,  gäller  det  att  grupparbetet  genomförs  på ett  sätt  som främjar  lärande i 

båda fälten. Forskning har visat att lösningen kan vara att man ger eleverna möjlighet att träna 
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på samarbete genom övningar i grupp (Johnson & Johnson, 1997; Granström, 2003; Sahlberg 

& Leppilampi, 1998; Ashman & Gillies, 1997). Dessa samarbetsövningar är tänkta att visa 

eleverna hur de på ett positivt sätt är beroende av varandras framgång, och att var och en i 

gruppen lär sig allt som de andra lär sig. Ashman & Gillies (1997) har i sin forskning kommit 

fram till att elever som haft undervisning och regelrätt övning i grupparbete generellt sett var 

mer samarbetsvilliga och hjälpsamma mot varandra inom gruppen än de elever som inte fått 

det. Deras forskning visade även att elever som fått undervisning i detta tenderade att fråga 

varandra mer än de frågade läraren, medan grupper som saknar undervisning främst vänder 

sig  till  läraren  vid  frågor  och  problem.  Sahlberg  &  Leppilampi  (1998)  menar  att 

samarbetsövningar även ofta leder till att eleverna väljer ett mer konjunktivt arbetssätt inom 

gruppen, än grupper som ej fått formell träning i arbetsformen.

Sahlberg & Leppilampi  (1998) förklarar  fyra  aspekter  som samarbetsinlärning  kan ge 

utvecklade  kunskaper  inom;  ämneskunskaper,  sociala  förmågor,  personlighet  samt 

verksamhetskultur. Ämneskunskaperna handlar om ökad kunskap inom ämnet i fråga, och den 

sociala förmågan innebär  ökad kunskap i  samarbete,  kommunikation och konfliktlösning. 

När  de  talar  om  personlighet menar  författarna  elevernas  självkänsla,  öppenhet  och 

ansvarskänsla. Den sista aspekten som samarbetsövningar kan syfta till att träna är det som 

författarna kallar  verksamhetskultur, gruppmedlemmarnas värderingar, normer och attityder 

utvecklas och förankras hos eleven vid målmedveten träning. Författarna poängterar även att 

det är viktigt att avsluta varje samarbetsövning med att eleverna får göra en utvärdering av 

gruppens prestation, hur arbetet fortlöpt samt elevens eget bidrag till arbetet. 

Att handleda grupparbeten

Granström (2003) menar att lärare ofta är skeptiska till grupparbete som arbetsmetod. Han 

menar att lärarna inte anser att grupparbete är ett lätt och självklart sätt för barn att arbeta på 

utan  något  man måste  lära  sig  genom undervisning och övning.  Granström menar  att  de 

svårigheter som lärarna ser med grupparbeten kan göra dem negativt inställda till arbetssättet. 

En av dessa negativa sidor är, som nämnts tidigare, att gruppen ofta väljer det komplementära 

sättet att arbeta inom gruppen vilket tar bort själva syftet med arbetssättet. En annan orsak 

som Granström nämner  som en  inverkande  faktor  på  det  minskade  antal  grupparbeten  i 

skolan är lärarens behov av att kontrollera det som sker i klassrummet. Granström menar att 

lärarens  intention  och  engagemang  för  att  försöka  åstadkomma  en  interaktionell 
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klassrumsverksamhet  kan,  mot  dennes  vilja,  starta  processer  i  klassrummet  som  direkt 

motverkar lärarens intention med undervisningen. Vid grupparbeten är det nästan ohållbart 

för läraren att försöka kontrollera alla grupprocesser som figurerar. Granström menar att detta 

kan  vara  förklaringen  till  att  lärarna  väljer  andra  former  av  arbetssätt,  exempelvis 

katederundervisning  eller  individuellt  arbete,  då  dessa  gör  det  enklare  att  kontrollera 

processerna. 

När det handlar om förmågan att bäst kunna handleda ett grupparbete skriver Johnson & 

Johnson (1997) att det är svårt att definiera exakt vad en handledare bör kunna och hur denne 

ska agera för att få ett grupparbete som fungerar så väl som möjligt. De menar att det beror 

dels på lärarens egen personlighet, såväl som gruppens karaktär. De menar dock att det främst 

är lärarens ansvar att introducera ämnet i fråga, vara en övergripande kontrollant av tiden och 

se till att alla blir klara i tid. Det är också lärarens ansvar att deltagarna är fokuserade och inte 

går  in  på  för  många  sidospår.  Det  är  även  viktigt  att  som lärare  se  till  att  det  finns  en 

accepterande, öppen och varm atmosfär i vilken eleverna arbetar, såväl mellan läraren och 

eleverna,  men  också  mellan  medlemmarna  inom gruppen.  Det  ligger  även  som  lärarens 

slutgiltiga ansvar som handledare att ingripa om någon till exempel inte gör det arbete den 

skall eller om några gruppmedlemmar börjar bråka. Vilka konsekvenser som följer på detta 

beror på situationen, och bestäms av läraren. Johnson & Johnson (1997) menar också att man 

som lärare inte heller får glömma sitt ansvar att se till att grupperna fungerar rent praktiskt, i 

form av platser att sitta på där arbetssättet främjas och/eller material såsom sökverktyg med 

mera. 

Lärarens bedömningsunderlag

Vid  interaktionella  arbetsmetoder  finns  det  en  vanlig  missuppfattning  att  det  enbart  är 

processen som är  viktig,  och att  man inte  behöver  lägga någon större vikt  vid produkten 

(Skrøvset & Lund, 2000). Önskvärt är dock att eleverna både tränar sin samarbetsförmåga 

och utvecklar sina ämneskunskaper samtidigt.

För att kunna göra en adekvat bedömning av elevernas arbete måste läraren ha någon 

form av bedömningsunderlag. Skrøvset & Lund (2000) menar att det vid grupparbeten inte är 

eftersträvansvärt  att  använda  ett  vanligt  prov  som  evalueringsredskap.  Som  förslag  på 

redovisningsformer  ger  författarna  en  mängd  exempel  på  kollektiva  presentationer,  som 

exempelvis  väggtidningar,  muntliga  presentationer,  dramatiseringar  eller  debatter.  De 
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poängterar att den målgrupp som arbetet riktar sig mot skall avgöra vilken redovisningsform 

som är bäst lämpad.

För att läraren skall kunna göra en rättvis bedömning på elevernas grupparbete krävs mer 

än en avslutande presentation som underlag. Skrøvset & Lund (2000) menar att bedömningen 

av grupparbetet skall ske såväl före, under och efter arbetet. För att kunna göra detta krävs det 

att  läraren har samlat  på sig ett  brett  underlag under arbetets  gång, i  form av exempelvis 

dagböcker, observationer och samtal, som de kan kombinera med elevernas slutpresentation 

för att göra en rättvis bedömning. Man kan även låta eleverna föra dagbok eller loggbok, och 

låta  dem  göra  en  utvärdering  av  sitt  eget  arbete,  och  använda  detta  som  en  del  i 

bedömningsunderlaget.

Vanligt förekommande hinder

I  artikeln  belyser  Granström (2003)  några  av  de  hinder  som en  lärare  kan  stöta  på  vid 

handledning av grupparbeten. Han tar bland annat upp hur a) otydliga uppgifter ofta försvårar 

för ett grupparbete att ge maximal utdelning. Om uppgifterna är otydliga, där mål och ramar 

är oklara, väcker detta en osäkerhet hos gruppmedlemmarna i otränade grupper. Granström 

menar att deltagarna då löser uppgiften på det sätt de är vana vid, vilket oftast betyder att göra 

om grupparbetet till individuellt arbete eller genom att bråka med varandra inom gruppen. 

Det andra hindret för ett välfungerande grupparbete är den så kallade b) Halo-effekten. Detta 

innebär  att  det  finns  en  risk  att  begåvade  och  ambitiösa  elever  får  bära  ansvaret  för  att 

gruppen skall prestera något, och gruppen anammar ett disjunktivt arbetssätt. För att undvika 

Halo-effekten poängterar Granström att det är viktigt att läraren ger eleverna adekvata och 

rimliga uppgifter som alla gruppmedlemmar kan bidra till att lösa. Även Granström menar att 

det  är  en  vanlig  missuppfattning  att  c)  tro  att  eleverna  skall  kunna  genomföra  ett  

välfungerande  grupparbete  utan  någon  träning.  ”Att  lära  sig  samarbeta  och  tillägna  sig 

demokratiska arbetsformer kräver träning lika väl som att lära sig läsa” skriver han (s. 234). 

Vidare förklarar han att grupparbetsträning skall i  likhet med all annan träning börja med 

enklare  uppgifter  för  att  så  småningom  övergå  successivt  till  mer  avancerade.  Även  d) 

processerna som uppstår vid grupparbete kan enligt Granström vara ett hinder. Det uppstår 

alltid en viss gruppdynamik när individer skall arbeta tillsammans, när deltagarna söker sina 

respektive roller i gruppen och normerna etableras. Inte sällan uppstår också en viss kamp om 

ledarskapet i gruppen mellan några individer. Granström poängterar att sådana processer är 
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viktiga och får inte försummas eftersom de är en naturlig del av den mänskliga tillvaron, men 

att  man  bör  ha  koll  på  dessa så  de inte  går  överstyr.  Därför  är  gruppsammansättningen, 

indelningen,  en  delikat  och viktig  uppgift  för  läraren  att  ta  ställning  till,  liksom ett  visst 

tålamod att låta gruppen etablera sig och finna sina roller för att kunna slutföra arbetet. 

Ett  annat  hinder  som  försvårar  för  ett  välfungerande  grupparbete  är  e)  tidsaspekten 

(Granström, 2003). I och med att skolans schema har kortare perioder av ett ämne uppdelat på 

flera dagar i veckan, styckas arbetet upp i kortare arbetspass som fördelas över flera veckor. 

Detta kan göra att  eleverna känner att  deras arbete  blir  osammanhängande.  Ytterligare en 

aspekt är att det ibland inte finns någon gemensam uppfattning bland elever och läraren om 

vad som gäller för arbetet, exempelvis vad som förväntades finnas med i arbetet och vilka 

kriterier som gäller för de olika betygen et cetera.
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METOD

För  att  kunna  besvara  de  frågeställningar  som  ligger  till  grund  för  studien  har  tre 

fokusgruppsintervjuer  genomförts  med  lärare  i  grundskolans  senare  år. I  följande  avsnitt 

beskrivs metoden som använts och hur arbetet fortlöpt.

Val av metod

Vid  forskningsstudier  skiljer  man  på  kvalitativa och  kvantitativa metoder.  Den  stora 

skillnaden mellan dessa är att man vid kvantitativa metoder oftast söker efter frekvenser och 

orsakssamband  mellan  de  data  man  samlar  in.  Resultatet  omvandlar  man  till  siffror  och 

mängder.  Vid  kvalitativa  forskningsmetoder  söker  man  istället  en  djupare  innebörd  och 

mångfald, och omvandlar istället informationen till olika kategorier (Eckert, 2004). I denna 

undersökning ville jag få en djupare förståelse för hur lärarna resonerar om deras möjligheter 

att  påverka grupparbetets  utfall,  samt lärarnas egen syn på hur de arbetar för att få ett så 

välfungerande  grupparbete  som möjligt.  Således  ansåg  jag  att  en  kvalitativ  metod  är  att 

föredra. Då studiens syfte var att få ta del av lärarnas egna tankar om fenomenet i fråga, valde 

jag  att  använda  mig  av  fokuserade  gruppintervjuer som  metod.  Fokusgruppsintervjuer 

innebär  kortfattat  att  man  samlar  en  grupp  informanter  som under  en  begränsad  tid  får 

diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare, s.k. moderator, som 

inleder diskussionen och introducerar nya aspekter i ämnet i den mån det behövs och ser till 

att  samtalet  hålls  igång.  Moderatorn  är  dock  ingen  traditionell  intervjuare,  målet  med 

fokusgruppen är att låta deltagarna diskutera fritt med varandra inom vissa ramar (Wibeck, 

2000). Denna studie grundar sig på tre fokusgruppsintervjuer, med tre till fyra personer i varje 

grupp. Totalt medverkade 10 lärare vid intervjuerna.

Urval

Den urvalsmetod som använts i studien har varit ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket som 

namnet antyder betyder att jag valt ut deltagare som finns tillgängliga för min studie och som 

kan bidra med något till  det man ämnar undersöka (Bryman, 2002). Detta innebär att jag 

genomfört  gruppintervjuer  med  10  personer  vilka  samtliga  är  verksamma  lärare  i 

grundskolans senare år, och som arbetar på skolor där jag haft personliga kontakter tidigare i 

andra syften. Lärarna som medverkat i studien deltog frivilligt i undersökningen. Då studiens 
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fokus ligger på de fenomen som framkommit  under intervjuerna,  snarare än vilken av de 

responderande  lärarna  som  yttrat  vad,  har  inget  personporträtt  över  respondenterna 

sammanställts. Inte heller har citaten i resultatredovisningen kopplats till olika personer.

Insamling av data

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes våren 2009. Två av dessa intervjuer ägde rum på en 

högstadieskola i en mindre stad i södra delen av Sverige. År 7-9 på denna skola omfattar 

ungefär 200 elever. Eleverna bor både inne i samhället och de närliggande mindre orterna i 

kommunen. Skolan har en ganska begränsad etnisk mångfald, då det övervägande antalet av 

eleverna har Sverige som födelseland. Den tredje intervjun ägde rum på en högstadieskola i 

en medelstor stad, även den belägen i den södra delen av Sverige. Skolan är en av flera skolor 

i staden, och här studerar ungefär 350 elever i år 7-9. Skolan innefattar främst elever från 

villaområdena i staden, då elever från de stadsdelar som främst innefattar flerfamiljshus samt 

elever från närliggande orter går i en annan skola. Även denna skola har ett relativt begränsat 

antal elever med utländsk bakgrund.

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i skolans lokaler, då tanken var att 

kontrollera förekomsten av yttre störvariabler i så stor utsträckning som möjligt. Intentionen 

var att deltagarna skulle känna trygghet i att tala ostört. 

Intervjuerna tog 40-60 minuter vardera, då jag beslutat att hålla dem relativt korta för att 

undvika ett eventuellt dalande intresse hos deltagarna. Diskussionerna spelades in på band, 

för att jag skulle kunna fokusera på det som sades istället för att anteckna under samtalen. Att 

spela in på band är även bra då deltagarna tänker bort den och snabbt talar som om den inte 

vore där (Wibeck, 2000).

Vid fokusgruppsintervjuer använder man sig oftast av en intervjuguide (Wibeck, 2000). I 

den här  studien har  jag använt  mig  av en ostrukturerad  intervjuguide  (se  Bilaga  1).  I  en 

ostrukturerad intervju har intervjuaren på förhand ställt upp ett antal frågeställningar denne 

vill behandla under intervjun. Dessa ställs på ett förhållandevis informellt sätt och endast om 

intervjuaren befarar att dessa annars inte skulle komma att behandlas (Bryman, 2002). 
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Etiska överväganden

Innan, under och efter genomförandet av intervjuerna var jag noga med att upprätthålla de 

forskningsetiska aspekterna. Fokusgruppsintervjuer anses vara en metod som i en högre grad 

är  mer  tilltalande  än  andra,  då  fokusgruppsintervjuer  oftast  är  mindre  styrda  än  formella 

intervjuer. I en fokusgruppsdiskussion får deltagarna i större utsträckning välja när de vill 

komma till tals, då det handlar om samtal i grupp då det kan vara lättare att avstå från att 

svara än om man intervjuas enskilt (Wibeck, 2000). Trots detta gäller samma etiska aspekter 

som vid all forskning (Bryman, 2002), nämligen:

• Informationskravet:  Lärarna  informerades  om  studiens  syfte  redan  vid  första 

kontakten,  och  sedan  även  vid  gruppdiskussionens  början.  Deltagarna  blev  även 

informerade om att diskussionen spelades in på band. 

• Samtyckeskravet: Deltagarna var medvetna om att deltagandet var helt frivilligt, och 

att de inte behövde delta i alla aspekter under diskussionen, samt att de hade rätt att 

avbryta sitt deltagande under samtalets gång om de så önskade. De informerades även 

om att de skulle förbli anonyma.

• Konfidentialitetskravet:  Efter  intervjuerna  behandlades  den  insamlade  empirin 

konfidentiellt  och informanterna  är som sagt anonyma då de namn som används i 

redovisningen är fingerade.  Efter  att  materialet  transkriberats  raderades banden där 

diskussionerna fanns inspelade.

• Nyttjandekravet: Ingen utomstående har fått ta del av det inspelade materialet och det 

har enbart använts till denna studie, enligt överenskommelse med deltagarna.

I samband med intervjuerna blev deltagarna tillfrågade om de ville ha en kopia av studien när 

den var färdigställd, vilket samtliga deltagare uppskattade. 

Bearbetning och analys av data

Efter fokusgruppsintervjuerna var genomförda avlyssnades banden ett flertal gånger för att 

sedan  transkriberas.  Wibeck  (2000)  refererar  till  det  Per  Linell  talar  om  i  sin  bok 

Transkription av tal och samtal (1994), hur det finns olika nivåer vid transkription. Nivåerna 

sträcker  sig  från  en  detaljerad  transkription  som  innefattar  samtliga  versioner  i  språket, 

styrkan  och  hastigheten  tas  med  i  analysen  (nivå  I),  till  en  mer  skriftspråksnormerad 
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transkription där endast fullständiga meningar innefattas (nivå III). Den nivån jag använt mig 

av är nivå II, vilken likt den första är ordagrann men forskaren koncentrerar analysen till 

innehållet i intervjun. Denna nivå behandlar inte pauser, intonation eller ”hummanden”.

Den analys som gjorts från det transkriberade materialet har varit inspirerat av metoden 

analys av meningsinnehåll. Författarna Johannessen och Tufte skriver om denna analysmetod 

i  sin  bok  Introduktion  till  samhällsvetenskaplig  metod  (2003).  De  förklarar  denna 

analysmetod som bestående av fyra faser. Den första fasen förklarar de som en övergripande 

genomläsning av sitt transkriberade material, för att få ett helhetsintryck av innehållet och leta 

efter genomgående teman. I den andra fasen skall forskaren granska sitt material igen, men 

denna gång skall man markera textavsnitt som innehåller information som passar in på de 

genomgående teman man hittat. Dessa ska kodas med ett ord i marginalen för att markera 

vilken information som avsnittet ger. Denna kodning innebär alltså med andra ord att man 

kategoriserar det som står i texten. Olika delar av texterna från olika intervjuer slås alltså 

samman under olika koder, som sedan kommer att ligga till grund för resten av analysen. Det 

finns två typer av koder, beskrivande koder och tolkande koder. De beskrivande koderna är 

de som understryker  meningsinnehållet  i  data och de tolkande koderna är de som står för 

perspektiv, samband eller begrepp som speglar hur materialet kan tolkas och förstås. Det är 

den  sist  nämnda  sortens  kodning  som är  att  föredra  då  detta  gör  analysen  mer  och  mer 

reflekterade. I den tredje fasen som följer drar man sedan ut dessa koder ur texten, vilket gör 

att materialet reduceras och ordnas. Nu skiljer man på de kodord som kanske är mer generella 

och de som anses vara underkoder, och citat väljs ut som anses illustrera meningarna under 

kodorden.  Den fjärde och sista fasen handlar om att  förena det reducerade materialet  och 

sammanfatta det utifrån de kodord som man funnit. Som exempel på mitt tillvägagångssätt 

vid  analys  och  kodning av  materialet  kan  jag  förklara  hur  det  tema  som kom att  kallas 

Bedömning växte fram. Först lästes transkriberingarna igenom ett flertal  gånger så att  jag 

kunde  bilda  mig  en  övergripande  uppfattning  om  hela  materialet.  Sedan  skrev  jag  i 

marginalen på transkriberingen kodord som avsnitten handlade om, till exempel individuella  

rapporter,  ordförande/sekreterare,  muntlig  redovisning,  prov,  logg  o.s.v.  Dessa  kodord 

bakades  sedan  samman  under  större  kategorier  såsom  separata  bedömningar,  

redovisningsformer  och  självvärdering.  Efter  detta  valde  jag  ett  gemensamt  namn på  det 

övergripande temat, i detta fallet Bedömning.

Analys av meningsinnehåll  har som mål att identifiera samband och mönster i det som 

framkommit i intervjuerna, även de som kanske inte framgick vid första anblicken. Denna 

24



analysmetod gör det även lättare för författaren att dokumentera hur man kommit fram till 

egna tolkningar av materialet, menar Johannessen och Tufte (2003). I denna studie kodades 

och tolkades materialet ett flertal gånger innan det slutligen framgick 6 teman: intentionen 

med arbetet, uppgiftens karaktär, gruppens sammansättning, bedömning, krävande arbetsform 

för läraren samt övning ger färdighet. 
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RESULTAT

I  följande  avsnitt  presenteras  den  empiri  som  jag  funnit  vid  intervjuerna  med  de  10 

högstadielärarna. Då studiens fokus ligger på de fenomen som diskuterats, snarare än vem av 

informanterna som yttrat  åsikten,  har citaten inte  kopplats  till  något  fingerat  namn.  Varje 

avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.

Lärarens intention med grupparbetet

All undervisning i skolan ska bedrivas som en process i strävan mot ett mål. Detta är något 

som många av de lärare jag intervjuat poängterar. De menar att det är viktigt att man som 

lärare har ett tydligt syfte med det man lär ut i klassrummet, både vad gäller kunskap och 

färdigheter. Detta gäller, inte minst, vid grupparbete.

Jag är egentligen inte så förtjust i grupparbeten. /…/ Det måste ju finnas ett syfte 
med det!  Det  är  det  tyvärr  många  som glömmer  bort.  Man ska  inte  jobba med 
grupparbete för grupparbetets skull, det har jag aldrig gjort. Det måste ju finnas ett 
syfte med det.

Ett exempel på när metoden fyller ett speciellt syfte, är när lärarna ska nivågruppera klassen. 

Detta innebär att läraren ger klassen möjlighet att dela in sig i tre olika grupper, efter vilket 

betyg de strävar mot i ämnet. När varje elev valt om de vill tillhöra gruppen som siktar på 

godkänt (G), väl godkänt (VG) eller mycket väl godkänt (MVG), får de dela in sig i mindre 

grupper inom den gruppen. När detta är avklarat får eleverna sina uppgifter, vilka är anpassade 

i svårighetsgrad och kvantitet efter vilken nivå eleverna valt att tillhöra.

Däremot  menar  många  av  respondenterna  att  hur  mycket  man  som lärare  än  har  som 

intentionen att använda sig av interaktionella lärandemetoder,  finns det klasser där det helt 

enkelt inte fungerar. Någon förklarar att det ofta finns en eller flera elever i varje klass som 

kan ha lite problem att samarbeta med andra, eller som använder grupparbete som en möjlighet 

att smita undan arbete och ”åka snålskjuts” på andra. Men denne menar att det finns vissa 

klasser där det, trots lärarens yttersta engagemang och goda intention inte går att genomföra 

grupparbeten som leder till någon utveckling hos eleverna. Lärarna menar att i sådana klasser 

är grupparbeten helt fel metod för att nå målen med undervisningen.

/…/ de är minst sagt lite… ehm… ”livliga” om du lyfter locket. Och du har elever 
som  har  sånna  svårigheter,  så  det  krävs  väldigt  mycket  att  du  har  kateder-
undervisning. Och paruppgifter, kanske, men inte ens då klarar alla att jobba två och 
två. /…/ De kan ju inte ens sitta ihop fyra och fyra innan det barkar iväg! Så det är 
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två och två – max kanske tre och tre, men då sitter de på en rad men näsorna mot 
tavlan, och arbetar var för sig.

I en grupp enade sig lärarna om att den intention man har med just den delen av ämnet får 

bestämma vilken metod man väljer att använda sig av. Om man vill att eleverna ska få så 

mycket ny kunskap som möjligt om ämnet kanske det i många fall är katederundervisning och 

individuella  uppgifter  som  är  att  föredra  som  metod.  Om  det  däremot  är  själva 

samarbetsförmågan som man vill öva kanske själva kunskapsutvecklingen får komma på andra 

plats i sammanhanget, och man arbetar med grupparbeten.

Sammanfattningsvis framgår det genom de tre fokusgruppsintervjuerna som genomfördes 

tydligt att samliga lärare ansåg att det var viktigt att man hade ett mål med grupparbetet och att 

arbetsmetoden  hade  ett  syfte.  Lärarnas  intentioner  var  antingen  produkt-  eller 

processorienterade.

Uppgiftens karaktär

Vad gäller  uppgiftens karaktär är de flesta av de intervjuade lärarna överens om att  det  är 

viktigt att den är anpassad efter den intention man har med grupparbetet. Om lärarens intention 

är att eleverna ska öva sina samarbetsförmågor är det viktigt att uppgiften är utformad så att 

eleverna måste arbeta ihop för att lösa den.

Näe, ibland får man se till att man tvingar dem till samarbete. Det kan vara småsaker 
som t.ex. att de bara får ett papper i gruppen, inte ett papper var. Och då måste de ju 
i alla fall prata med varandra och hjälpas åt för att få uppgiften gjord.

Det bästa är om man kan hitta en uppgift som gör eleverna inom gruppen beroende 
av varandra för att lösa gåtan. Uppgiften kanske går ut på att de ska ifråga en kompis 
massor frågor. Då måste de ju samarbeta för att det ska fungera, rent praktiskt.

Lärarna belyser också att det är redovisningarna som avgör mycket hur arbetet inom gruppen 

ser ut. Om man inte har någon redovisningsform som innebär att eleverna måste kunna alla 

delar av arbetet är det lätt att eleverna gör var sin del och bara fogar samman bitarna, menar de. 

Har man däremot en redovisningsform som avslutning på detta, som tvingar eleverna att kunna 

ta ansvar för hela arbetet  kan man stävja detta arbetssätt  att  bara kunna sin del och sedan 

”klippa och klistra ihop det”.  Exempel på detta kan vara att eleverna sitter i tvärgrupper där 

alla redovisar hela arbetet för en mindre grupp istället för att stå hela gruppen inför en hel klass 
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och berätta lite var. Detta påverkar att alla eleverna måste ha tagit del av och förstått hela det 

arbetet de ansvarar för, och ingen uppdelning kan ske vid redovisningstillfället. 

En lärare för en diskussion kring att denne upplever det som att eleverna som kommer 

upp till år 7 från lägre stadier är mer inriktade på en snabb eller riklig produktion i sitt arbete 

än själva processen. Denne menar att om man som lärare då vill att eleverna ska reflektera 

snarare  än maximera  produktens  kvantitet  eller  processens  snabbhet,  måste  uppgiften  vara 

utformad så att tvingar eleverna till ett annat tankesätt.

/…/ för så upplever jag det ganska mycket i sjuan, när de kommer upp från låg och 
mellan, då är det ju mer med att ”jag är färdig, vad ska jag göra ?”. Att man blir klar 
snabbt, att det är det som räknas liksom. /…/ Men på högstadiet är det ju liksom mer 
”tänk efter, skriv kvalitet, reflektera” och det här. Och då blir det ju liksom ”räcker 
det här, räcker det här?” hela tiden. Det är ju en stor skillnad – de tror att  de är 
duktiga om de är klara snabbast. Snabbast är duktigast liksom.

Vad gäller  uppgiftens utformning för att  främja vissa önskvärda arbetsstilar  inom gruppen, 

anser  respondenterna  att  sådana  uppgifter  i  väldigt  liten  grad  existerar.  De  säger  att  ett 

välfungerande konjunktivt arbetssätt är en utopi. Lärarna menar att ett konjunktivt arbetssätt 

tar mycket längre tid än de andra arbetssätten, där arbetet delas upp mellan medlemmarna i 

gruppen och att eleverna alltid hittar ett sätt att arbeta på ett mindre tidskrävande sätt. Vissa 

lärare poängterar samtidigt att det konjunktiva arbetssättet  faktiskt inte alltid är att  föredra, 

utan att ett additivt arbetssätt många gånger leder till lika framgångsrik kunskapsutveckling 

som det konjunktiva, och på grund av att detta arbetssätt kräver mindre tid ger det eleverna 

mer tid att ta in mer kunskap istället för att ”sitta tillsammans och stirra på en och samma 

skärm”.

Lärarna är eniga om att det komplementära arbetssättet är något man som lärare strävar 

efter  att  undvika  att  eleverna  använder  vid  grupparbeten.  Det  komplementära  arbetssättet 

förstör ju hela syftet med grupparbete, menar de, då det är interaktionen mellan medlemmarna 

i gruppen man vill åt och kommunikationen är ju väldigt begränsad vid detta arbetssätt. Ändå 

är det medvetna om att detta förekommer.

Vanligast är väl att, om man inte passar dem som en hök, att alla gör var sin del och 
sen  nitar  man  ihop  dem  och  lämnar  in  och  säger  här,  liksom,  ”här  är  vårt 
grupparbete”. /…/ Det ser man ofta. Eller försök till det.

En lärare berättar att denne ofta ser elever som inte arbetar i interaktion med varandra trots 

arbetssättet. Läraren menar att vissa elever verkar ha svårt för det här med samarbete, och de 

jobbar allra helst själva om de kan. Även när grupparbete är enda alternativet gör dessa elever 
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allt  för  att  klara  av  en  egen  del  så  bra  som  möjligt  utan  inblandning  eller  hjälp  från 

gruppmedlemmarna.

Alltså  jag  tror,  att  om vi  snackar  elever  som t.ex.  M.  och  O.  –  där  snackar  vi 
verkligen om att nita ihop individuella delar. /…/ Alltså man kan ha ett grupparbete, 
och så kommer en av dem och frågar om något, typ ”jag hittar inte det och det” så 
följer man med och ser kompisen arbeta med det. Och man bara ”Hallå, pratar inte ni 
med  varandra?  Det  är  ju  meningen  med  grupparbete.  Hjälps  ni  inte  åt?”.  /…/ 
Slutresultatet blir ju ändå ganska bra, men det är ju inte det som är poängen.

De intervjuade lärarna är eniga om att uppgiften ska anpassas efter vilken intention man som 

lärare  har med grupparbetet.  Att det  är lärarens  uppdrag att  utforma uppgifter  som hjälper 

eleverna till det mål som är menat att de ska nå.

Sammanfattningsvis  kan  man,  när  det  gäller  uppgiftens  karaktär,  se  hur  lärarna 

återkommer till att uppgiften skall vara utformad efter den intention man har med arbetet. De 

menade dock att det inte enbart var uppgiftens krav som bestämde hur arbetet inom gruppen 

skulle komma att fördelas, utan även beroende på vilken redovisningsform man valt att ha. 

Gruppens sammansättning

I  diskussionerna  om  gruppens  sammansättning  berördes  mest  problematiken  med  själva 

indelningen av eleverna i grupper. Vissa lärare ansåg att eleverna bör få välja själva vilka de 

vill arbeta ihop med. Dessa lärare menade att arbetet blir bättre om man känner varandra och 

trivs någorlunda ihop med den person man förväntas samarbeta med. 

I arbetena får eleverna dela in sig själva inom gruppen. Det får de alltid. Och jag 
tycker att det fungerar bra, ska ju inte jag lägga mig i. Är upp till dom. Det är kanske 
lite vad man själv har för personlighet, men näe, jag skulle aldrig para ihop folk. 
Tror inte på att man ska tvingas ihop med någon. Det blir ju inte ett bra arbete om 
man försöker arbeta ihop med någon som man inte passar ihop med.

Andra lärare ansåg att det bästa är om läraren delar in klassen i grupper. Det framkom många 

argument till att läraren delar in eleverna. En del ansåg att detta var bästa sätt för att undvika 

konflikter  i  klassen,  eller  att  någon  känner  sig  utanför  vid  indelningen.  Andra  belyste 

problemet  med  att  det  lätt  kan  bli  olika  sorters  ”flykt”  från  grupper  där  eleverna  känner 

varandra väl – att de hittar på andra saker ihop istället för att arbeta. 

För vissa  ska inte jobba ihop. För – dom kanske tycker jättemycket om varandra, 
men de kan inte jobba tillsammans. Det resulterar aldrig i någonting bra, det har man 
kanske sett innan. Finns många exempel på det. Och varför skulle man då låta dem 
begå det misstaget? Det tycker inte jag är att tänka på elevernas eget bästa, inte i 
längden i alla fall.
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En lärare framhöll att det var viktigt att läraren delar in grupper, och att dessa grupper inte är 

stationära,  då  elever  som  umgås  väljer  att  arbeta  ihop  oftast  ligger  på  samma  nivå 

kunskapsmässigt och då inte har möjlighet att utvecklas med hjälp av varandra.

/…/  vanligast  är  det  nog  såhär  ”jag  vill  vara  med  T.  för  vi  är  alltid”.  Och  så 
producerar de samma sak, samma sak, varje gång. Kan liksom inte höja sig. Dom 
blir ju inte bättre än G, för det är ju där dom ligger och dom nöjer sig liksom med 
det.  Då  är  det  ju  viktigt  att  man  kanske  får  MVG-Lisa  i  sin  grupp,  som  är 
superduktig, för då får man ju lite motivation och man får lite nytt utbyte och kan 
kanske utvecklas mer.

En annan lärare tycker att det är viktigt att tänka på elevernas kunskaper och den nivå de ligger 

på i ämnet när man delar in dem. Även denna lärare förklarar att hon oftast delar in eleverna 

själv för att undvika problem och ”tjafs” i klassen, och att hon då tänker främst på att eleverna 

ligger på någorlunda samma nivå. Inte precis samma, eftersom även denna lärare anser att 

grupparbeten är till för att utvecklas med hjälp av varandra, men att det inte ska vara för stora 

skillnader  nivåmässigt  mellan  dem.  Hon menar  att  detta  är  för  att  undvika  ett  disjunktivt 

arbetssätt i gruppen, där den duktiga eleven får göra allt.

I ett grupparbete då brukar jag ju tänka, så att jag kanske inte sätter MVG-Lisa här 
ihop med IG-Kalle. Annars är det lätt att flitiga-Lisa sitter och jobbar ihjäl sig för att 
göra ett bra jobb, medan Kalle bara glider med.

Lärarna förklarar även hur man kan använda sig av denna arbetsmetod för att låta de starkare 

eleverna i klassen hjälpa dem som är lite svagare i ämnet. De menar att ett välfungerande 

grupparbete kan stötta de svagare eleverna och frambringa ett större engagemang hos dem än 

om de förväntas sitta med en individuell uppgift. Detta kan samtidigt rendera i att de starkare 

eleverna både befäster sin kunskap genom att förklara för andra elever och får en bekräftelse 

på sitt arbete genom att känna sig duktiga.

Grupparbete är bra tycker jag, för man lär sig ju liksom genom att prata med varann. 
Dom som är svaga får ju ut mycket av det här, medan de som är starka kanske får 
briljera lite och mest bara hjälpa till. Men det är ju ett syfte med det också. 

De flesta av de intervjuade lärarna är överens om att en grupp skall bestå av tre eller maximalt 

fyra elever när man ska arbeta i grupp. De menar att tre elever är det minsta antalet för att få 

till en ”grupp” då det annars mer är en parövning, vilka enligt lärarna har helt andra kriterier 

och problem än ett grupparbete. De är dock överens om att man bör hålla grupperna så små 

som möjligt för att gruppen skall klara av att samarbeta på bästa sätt. De belyser problemet att 
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eleverna i denna ålder inte klarar av att hantera för många viljor, då de inte helt utvecklat sina 

förmågor att kompensera på ett rättvist sätt.

Sammanfattningsvis  vad  gäller  gruppens  sammansättning  framkom i  diskussionen  ett 

flertal olika åsikter som hur denna skulle se ut, och vem som skulle bestämma utformningen. 

Argument  fanns  för  båda  sidor  men  de  flesta  ansåg  att  det  ”smidigaste”  var  om läraren 

bestämde gruppindelningen. De var alla överens om att en grupp skulle bestå av tre till fyra 

elever, och att det verkar bli bättre resultat ju färre medlemmar grupperna har.

Bedömning

Ett fenomen som diskuterades under intervjuerna var problematiken kring bedömningen av 

dessa grupparbeten. Lärarna uttryckte sina funderingar kring hur man på ett rättvist sätt skall 

bedöma ett grupparbete, så alla elever individuellt får ett rättvist betyg för det arbete de gjort.

Några av lärarna tyckte att det mest fördelaktiga är att eleverna lämnar in individuella 

rapporter vid grupparbetets slut. De menade att man på detta sätt kan se vilken elev som tagit 

del av hela grupparbetet och vad varje enskild elev lärt sig i arbetsområdet.

Ett annat sätt är att avsluta grupparbetet på var med ett prov på samtliga grupparbeten. 

Då samlar  läraren  ihop alla  gruppers arbeten och sätter  samman dessa i  ett  kompendium 

vilket alla i klassen sedan har ett skriftligt eller muntligt prov på. På detta sätt ser man också 

tydligt vad varje elev kan, och även vad de lärt sig från de andra gruppernas arbeten.

Man kan ju styra det väldigt mycket, som t.ex. vi höll på med arbetarförfattarna i 
9:an, då fick de dela in sig i grupper och så fick varje grupp ansvara för en författare. 
Ja, sen fick de vissa frågor som de skulle finna svaret på, t.ex. ”hur bodde den här 
personen, vad gjorde de för böcker,  hur växte de upp, vad hade de för arbetsliv” 
o.s.v. va. När det var muntlig redovisning fick de ta anteckningar, för som avslutning 
hade vi ett prov där alla skulle svara på frågor om alla författare som redovisats. Det 
va mycket effektivt kan jag säga.

Ett  annat  förslag  på  metod  för  att  göra  en  rättvis  bedömning  av  elevernas  enskilda 

prestationer är att utse en ordförande och en sekreterare inom varje arbetsgrupp. Dessa får då 

till  uppgift  att  fördela  uppgifterna  som  skall  utföras  inom  gruppen,  samt  att  anteckna 

gruppens framsteg. Genom att ta del av denna dokumentation kan läraren sedan tydligt se 

vilken elev som gjort vad och hur arbetet i gruppen fortlöpt.

Om man har en ordförande i varje grupp, som hela tiden sätter normen för vad de 
ska hinna med, ja då blir det ju som en regel i varje grupp vad de ska göra. Alla vet 
ju vad de har för arbetsdel som de ska jobba med och tills när – ”men det här gör vi 
idag, har du inte gjort det så gör du det hemma till nästa gång”. Sen har man en 
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sekreterare som antecknar detta, och lämnar in fortlöpande till läraren. Ja, då ser man 
ju lite mer vad var och en pysslar med.

Lärarna diskuterar även muntliga redovisningar, och de flesta är eniga om att det borde följa 

som en del av redovisningen vid varje grupparbete. De tar upp problematiken med att vissa 

elever  känner  stark  olust  inför  att  vara  tvungna  att  prata  framför  helklass.  En  del  av  de 

intervjuade lärarna anser att dessa då kan få redovisa enbart för läraren eller inför en mindre 

grupp av klassen, andra tycker inte att detta gynnar eleverna. De menar att retoriken är en del 

av den demokrati vi lever i, och att eleverna bör lära sig att hantera detta för att kunna bli en 

del av samhället. Lärarna diskuterar också att detta är något som man borde bli bättre på att 

bygga upp som bas redan i lägre åldrar. Detta för att eleverna skall ha med sig detta som en 

naturlig del av undervisningen.

Det är ju så olika på olika skolor har jag märkt. På den här skolan är det helt okej att 
göra det [muntlig redovisning] inför en mindre grupp eller bara för läraren. Fast då 
kan man ju bara få G, men ändå. På andra skolor jag arbetat  på – det fanns inte 
liksom. Var det muntligt så var det. /…/ Men man måste ju börja långt ner, från 
början.  Och  har  man  det  som  bas  från  början,  så  blir  man  ju  jätteduktig  på 
högstadiet, då är det ju inte de här protesterna och gråtandet liksom. Så det är dumt 
att… ehm… att man håller om dem för mycket.

/…/ det  [muntlig  redovisning]  är  ju  viktigt  att  lära  sig.  Livsviktigt  nästan  i  vårt 
samhälle. Jag tror att alla, eller ja de flesta, tycker att det är jobbigt i början men man 
blir ju bättre och bättre liksom, genom att utsätta sig för det. Det finns ju inget annat 
sätt.

Flera lärare poängterar att man bör ta stor hänsyn till den muntliga delen av redovisningen 

också vid sin bedömning. De menar att elever har olika förmågor, att vissa elever kan vara bra 

på att  söka fakta eller  sammanställa  en text,  medan andra elever har sina fördelar vid den 

muntliga delen av redovisningen. För att göra en rättvis bedömning på samtliga elever anser 

dessa lärare att den muntliga delen skall väga lika tungt vid bedömningen som den skriftliga 

produkten eller processen.

Man måste ju låta det  muntliga väga lika tungt.  För det kan ju vara så att T. är 
otroligt duktig muntligt, och då ska han ju ha lite cred [erkännande] för det. Och han 
måste ju ha möjligheten att komma fram i det muntliga, även om han har svårigheter 
skriftligt, och faktamässigt och allt. Så på så vis är väl grupparbeten väldigt bra om 
man jämför med eget arbete med frågor eller så – det finns flera möjligheter, man 
kan vara med och dra sitt strå till stacken på många olika sätt.

När  fokusgrupperna  diskuterar  möjligheten  för  en  rättvis  bedömning,  framkommer  även 

förslag på och åsikter om hur pass mycket läraren skall styra elevernas grupparbeten. Lärarna 

diskuterar användningen av mallar som ger eleverna klara instruktioner för vad som förväntas 
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finnas med i deras arbeten och/eller kriterierna för de olika betygen. Samtliga lärare är överens 

om att eleverna självklart skall bli informerade exakt vilka kriterier de måste uppfylla för att nå 

de olika betygen, även om vissa av dem erkänner att de ibland i praktiken slarvar lite med det. 

Sammanfattningsvis  när det gäller bedömningen var de flesta av de intervjuade lärarna 

överens  om  att  eleverna  skulle  få  individuella  bedömningar  på  sina  bidrag  till  gruppens 

samlade resultat. Dock var de inte helt överens om hur detta skulle ske på bästa sätt. Förslag 

framkom  på  att  eleverna  exempelvis  skulle  lämna  in  individuella  skriftliga  rapporter  vid 

grupparbetets slut, eller ett gemensamt prov på samtliga grupparbeten i klassen skulle avsluta 

området. Andra förslag var att utse ordförande och sekreterare och föra ”logg” som läraren får 

se. Diskussion fördes också om den muntliga delen av redovisningen, och om hur den var 

viktig för att vissa elever skall kunna visa det de lärt sig på ett sätt som passar dem. 

Krävande arbetsform för läraren

Något  som  lärarna  är  slående  överens  om  är  att  grupparbeten  som  metod  är  en  otroligt 

krävande  arbetsform för  den  lärare  som håller  i  det.  De framhåller  att  det  kräver  mycket 

planering, såväl av eventuella mallar, betygskriterier och gruppindelning, som det faktum att 

man  ska  styra  och  handleda  eleverna  fortgående  under  arbetet  och  kontrollera  att  det  går 

relativt problemfritt. Det kan även vara så att läraren själv i förväg skaffat fram det material 

som eleverna kommer att använda sig av, i form av till exempel läroböcker, artiklar, datorer 

för sökning på Internet och samtidigt kanske hålla några föreläsningar om ämnet i fråga. 

Det som lärarna diskuterar mest, det som ter sig mest krävande med arbetsformen, är att 

de  i  det  fortlöpande  arbetet  måste  ha  möjlighet  att  se  alla  elever  och  deras  individuella 

prestationer och således vara ”flera lärare på en gång”.

Man måste liksom vara ”många lärare på en gång”. /…/ Man kan inte bara släppa 
det  fritt  och  tro  att  ”nu  ska  ni  forska  fram det  här”.  Kanske  på gymnasiet  eller 
universitetet, men inte här! Man kanske tror, eller hoppas, att de ska göra allting 
själva, men det gör dom inte utan man måste vara där och leda. Man måste vara typ 
minst fyra lärare på en gång.

Det är väldigt jobbigt att ha grupparbeten /…/ för man måste vara överallt samtidigt, 
och fånga upp ett problem om det inträffar /…/ och att man ser de eleverna som gör 
ett bra jobb också, och poängtera att man ser det så dom vet att man sett det. Det är 
en oerhört jobbig metod för läraren, om man vill att det ska bli bra.
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I sammanhanget framkommer också rent praktiska problem som lärarna upplever sig möta vid 

grupparbeten. Praktiska problem kan vara att boka datorer, ordna material som inte finns i den 

sal man befinner sig eller problemet som inträffar om en elev som har gruppens material är 

frånvarande är också sådant som gör arbetsmetoden krävande för läraren.

/…/ i.o.m. att eleverna har skåp, och att dom själva har hand om materialet – då 
fattas S. en dag… och då sitter P. där ”men jag har ingenting, S. har hand om allt”. /
…/ Det här tar så mycket av ens tid och tålamod, men är ju egentligen lätt att lösa, 
om man skulle få förvara materialet i salen där man är. Men det är ju andra som 
nyttjar dem [salarna] med. 

Ett  annat argument  som lades fram var problematiken med grupparbeten när gruppen som 

består av elever från olika hemklasser. En lärare poängterade att man då måste tänka på vilka 

hemklasser eleverna tillhör, då de i år 9 har praktik på vårterminen. Om grupparbetena ska 

fungera, menar läraren, måste ju eleverna i gruppen som arbetar tillsammans tillhöra samma 

hemklass eftersom de annars kommer att vara frånvarande då de är ute på praktiken. För att 

lösa detta på ”enklaste sätt” delar denna lärare själv in eleverna i smågrupper.

Jag har ju blandgrupper nu i NO:n i 9:an, A B och D, så jag tittar ju på ”nu är de ute 
på praktik, så nu måste paren vara i samma klasser”. Så för enkelhetens skull delar 
jag in dem. Eleverna tänker inte själva på det ibland, har jag bittert fått erfara.

Under  intervjuerna  framkommer  även  problematiken  med  motstånd  inom  lärarkåren  mot 

grupparbeten och synsätt på arbetsformen som resulterar i att eleverna får arbeta med friare 

tyglar  och  mindre  handledning  från  sin  lärare,  vilket  enligt  de  intervjuade  lärarna  ofta 

resulterar i en sämre kunskapsutveckling hos eleverna.

Det har ju varit  lite så här på X-skolan, att  vi har levt lite som ”dalkarlarna” på 
vischan och gjort lite som vi vill. Så som det alltid har varit. Först nu ska vi /…/ 
tänka på grupparbetsformer för att vi ska lära oss samarbeta, och temaövergripande 
undervisning och såhär. Alltså det är jättemotstånd.

En lärare tar upp hur det ändrats inom pedagogiken sedan metoden att arbeta interaktionellt i 

grupper i skolan blev populärt på 1970-talet. Denne menar att man då inte hade något speciellt 

mål med själva metoden, utan släppte eleverna fria att forska, vilket resulterade i flera veckors 

”bortkastad tid” då eleverna egentligen inte lärde sig något.

Det märkte jag mycket förr – på det glada 70-talet – att grupparbete användes som 
metod till nästan allting. Då fanns det ingen som talade om något syfte med det hela. 
/…/  Hela  OÄ:n  t.ex.  alltså,  det  var  bara  ”nu  ska  ni  fyra  ta  reda  på  allting  om 
bofinken, och så ska ni stå därframme och läsa upp allt ni kommit på”. Jag vet inte, 
men man lärde sig ju inte ett skit på det.
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Det är ju en sjukdom från 90-talet, det här att man skulle forska fritt om allting. Och 
göra allting själva. Men det funkar ju inte!

Lärarna i samma fokusgrupp som respondenten ovan uttryckte sin rädsla över att detta inte är 

något som enbart hände på 1970-talet, utan som finns kvar på många ställen även idag. De 

menar att många lärare kan se fria grupparbeten som en smidig metod för läraren, då eleverna 

själva  forskar  och  läraren  inte  behöver  förbereda  någon  undervisning.  Respondenterna 

poängterar att om ett grupparbete ska fungera väl och gynna elevernas utveckling, krävs det 

väldigt mycket av läraren, och att det verkligen inte är någon smidig arbetsmetod att handleda.

Ett  annat  fenomen som diskuterades var huruvida lärarna har någon samarbetsträning 

med sina elever, eller om de förväntas kunna arbeta interaktionellt i grupp när de kommer upp 

i de senare skolåren. Lärarna var eniga om att de inte har någon formell samarbetsinlärning i 

sina klasser,  utan förväntar sig att  eleverna skall  ha lärt  sig detta på lägre stadier.  Men de 

framhåller att så är inte alltid fallet.

Jo,  det  förväntar  man  sig  nog.  /…/  Det  är  ju  inget  man  diskuterar  på 
överlämningssamtalen när de kommer i sjuan, men samarbetsövningar – näe. Det 
förväntar jag mig att de kan. Det tillhör liksom åldern på något sätt, de ska kunna 
stava hjälpligt, kunna multiplikations-tabellen, och kunna samarbete och annars sitta 
på sin stol och vara tyst! Men där brister det ju mycket med.

Jag har ju haft  yngre  klasser  förut,  och då kunde vi  inte  ha grupparbeten  för de 
klarade inte det. Så det blev ju ingen direkt träning, men sen förväntar jag mig att de 
ska kunna samarbeta när de kommer till sjuan. Och ändå lärde jag dem inte… Vilken 
paradox [motsägelse]!

Däremot menar lärarna att eleverna lär sig ju detta med tiden, utan någon formell undervisning 

i samarbete i grupp. De menar att övning ger färdighet, och att det är lägre krav på elevernas 

arbeten både vad gäller process och produkt i år 7 och sedan höjs kraven successivt till år 8 

och 9. Därför är ingen formell inlärning eller träning egentligen essentiell, menar de.

Några lärare diskuterade de brister de ser i överlämningsprocessen mellan år 6 och år 7 i 

skolan.  En  av  lärarna  har  jobbat  länge  som  1-7  lärare,  och  förklarar  vilka  brister 

överlämningsprocessen har. Hur överlämningssamtalen mellan de involverade lärarna främst 

handlar om ren kunskap som eleverna innefattar, och nästan ingenting om färdigheter så som 

till exempel samarbetssvårigheter. Om det inte handlar om väldigt extrema fall.

När A. och jag skulle överlämna 6:orna för ett par år sedan, ja då hade vi ju innan 
suttit och fördelat klasserna efter att ”den kan absolut inte vara med den” och ”dom 
är bättre om vi delar på” o.s.v. Sen gör de om klasserna till tre utan att prata med oss, 
och lyckas naturligtvis få dessa elever i samma klass. Grattis säger jag bara! Och det 
slutade  ju  med  att  en  svensk[a]lärare  bröt  ihop  och  en  histori[a]lärare  fick  ett 
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hysteriutbrott.  Och  så  fick  de  ju  sära  på  eleverna  i  alla  fall.  /…/  Hur  mycket 
smidigare hade det inte varit om de pratat med oss först, vi som känner dom? Hade 
överlämningen varit ännu mer tydlig… och det är ju en förbättringsåtgärd, helt klart 
som måste fungera för att nå mål och syften här… hade vi fått vara med så kanske vi 
hade sparat väldigt mycket energi hos de här lärarna på högstadiet idag.

Läraren  ovan  menar  att  grupperna  måste  fungera,  både  klassen  som stort  och  de  mindre 

grupperna,  för att  man ska kunna nå sina mål  med undervisningen.  Detta  både vad gäller 

grupparbete och andra metoder.

Sammanfattningsvis framgår att samtliga 10 intervjuade lärare vidhöll att grupparbete är 

en otroligt krävande arbetsform för handledande lärare om det ska fungera på bästa sätt. De 

menade att man inte kunde släppa eleverna fritt att forska utan var tvungen att ha kontroll över 

situationen. De problem som diskuterades angående detta var den planering som krävs, hur 

man är tvungen att vara på flera ställen samtidigt, svårigheterna att se alla elevers individuella 

prestationer, rent praktiska hinder, motståndet de kände från lärarkåren samt hur vissa lärare 

kunde förstöra elevernas syn på arbetsformen genom att släppa dem fria för att lätta sitt eget 

ansvar.  Dessutom  framgick  det  vid  diskussionerna  om  eventuell  samarbetsinlärning  och 

regelrätta  samarbetsövningar,  att  ingen av de  intervjuade lärarna  utförde några  sådana.  De 

förväntade sig att eleverna skulle ha lärt sig grunderna i samarbete på lägre stadier, och att 

övning  ger  färdighet.  Däremot  erkände  en  av  lärarna,  som arbetat  som mellanstadielärare 

tidigare, att så inte alltid var fallet och att kommunikationen angående detta ofta är bristfällig 

när eleverna överlämnas från år 6 till år 7.
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DISKUSSION

Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  få  en  inblick  i  lärares  resonemang  om  de  tre 

komponenter som de har möjlighet att påverka för att skapa ett välfungerande grupparbete, 

d.v.s.  uppgiften,  gruppsammansättningen  och  grupprocesserna,  samt  hur  de  går  tillväga  i 

skolundervisningen. I följande avsnitt diskuteras studiens metod och resultat. 

Metoddiskussion

I  denna  studie  har  jag  valt  att  genomföra  fokusgruppsintervjuer  med  tio  lärare  som  är 

verksamma i grundskolans senare år. Ett alternativ hade varit att genomföra en kvantitativ 

studie med ett urval vars typ och storlek medför att resultatet kan generaliseras på en större 

population. Detta hade varit intressant, men då syftet med studien var att få ta del av lärarnas 

resonemang om fenomenet i fråga snarare än statistik anser jag att  detta val var det mest 

relevanta. Det finns relativt lite forskning från lärares perspektiv på grupparbeten, därför var 

det viktigt  att  jag hade möjlighet  att  ställa följdfrågor om det framkom något för studien 

intressant vid diskussionerna. Således var en ostrukturerad intervjuguide med öppna frågor 

nödvändig.

Genom att ha diskussionerna på band, kunde jag även vid transkriberingen av materialet 

lyssna på samtalen flera gånger för att inte missa något av det som sagts. Dock kan det finnas 

problem att hålla isär vilken av deltagarna det är som talar när man transkriberar materialet. 

Detta har jag dock inte känt som ett stort problem vid denna studie, då fokus legat på vad som 

sagts och inte på vem som sagt det.

Att använda mig av fokusgruppsintervjuer visade sig vara ett bra val, då det drog igång en 

diskussion  mellan  deltagarna  som jag  misstänker  inte  skulle  ha  inträffat  vid  individuella 

intervjuer. 

Intentionen från början var att ha 12 respondenter, tre fokusgrupper á 4 personer, men på 

grund av sjukdomar och sent avhopp slutade siffran på 10. Tanken fanns på att genomföra 

ännu en intervju med 3-4 lärare, men efter transkribering och analys av det material som de 

tre intervjuerna resulterat i bestämdes att detta var tillräckligt som underlag för studien. Ett 

problem som jag upplevde var att då jag haft personlig kontakt med dessa lärare tidigare, blev 

det ibland svårt att gå in och styra upp diskussionerna när de avvek från ämnet. 
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Materialet kan ha påverkats av att de skolor som lärarna arbetar på är relativt lika vad 

beträffar  exempelvis  storlek  och  kulturell  mångfald.  Studiens  resultat  kanske  hade  sett 

annorlunda ut om skolor med andra förutsättningar innefattats.

Resultatdiskussion

Nedan diskuteras några av de resultat som studien visat. Avsnittet är disponerat efter de 

resultat jag funnit mest intressanta.

Grupparbete kräver ett tydligt mål och syfte

Något som jag anser ha varit genomgående under hela den här studien är hur viktigt det är att 

man som lärare har ett tydligt mål och syfte med grupparbetet innan man börjar sin planering. 

Respondenterna talar om att man inte ska arbeta med grupparbeten bara för grupparbetets 

skull,  utan måste ha ett  syfte med det. Det finns olika sätt att  se på den kunskap som en 

interaktionell  arbetsmetod ger.  Antingen ser man det som produkt-  eller  processorienterat 

lärande (Fuglestad,  1999),  där det  produktorienterade  lärandet  främst  ser till  att  elevernas 

ämneskunskaper utvecklas medan det processorienterade lärandet även lägger stor vikt vid 

processer  som  elevernas  sociala  förmågor,  deras  utveckling  vad  gäller  självkänsla  och 

ansvarskänsla samt verksamhetskulturen som handlar om värderingar, normer och attityder 

(Sahlberg & Leppilampi, 1998). 

I  studien framkom även att  de olika lärarna hade lite  olika syn  på sin undervisning i 

skolan, vissa var mer produktorienterade än andra. Dock fann jag ett tydligt  mönster som 

visade att lärarna ansåg att om man arbetade med en interaktionell  arbetsmetod såsom till 

exempel  grupparbeten  är  det  ett  processorienterade  lärande  som bör  stå  i  fokus.  Lärarna 

tyckte att rena ämneskunskaper många gånger utvecklades bäst genom katederundervisning 

eller  individuella  uppgifter.  De intervjuade lärarna framhöll  att  de vid grupparbete  främst 

önskade att eleverna skulle träna sin förmåga att samarbeta i grupp. Resultatet visar dock att 

de inte ville att denna samarbetsträning skulle ske på bekostnad av kunskapsutvecklingen. 

Ett  annat  fenomen som framkommit  i  studien är  den diskussion som handlar  om hur 

eleverna som kommer upp i år 7 är mer produktorienterade än lärarna i år 7-9 är. Det kan vara 

så att lärarna på de lägre stadierna använder sig av mer maximerande uppgifter till eleverna 

(Steiner, 1972), då de tycker att detta ger eleverna en känsla av tävling mot varandra och 
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således motivation att arbeta. Problemet med denna strategi är att eleverna sannolikt lär sig en 

hel del ämneskunskaper, dock faller det processorienterade lärandet i skuggan. Forskning har 

visat  att  eleverna  tenderar  att  följa  lärarens  tänkande,  huruvida  det  är  produkt-  eller 

processorienterat (Webb et al., 2006; Ashman & Gillies, 1997). De intervjuade lärarna ansåg 

att  man  på  de  högre  stadierna  efterfrågar  reflektion  och  eftertanke,  och  således  är  det 

sannolikt att eleverna i år 7-9 successivt börjar arbeta mer på detta sätt.

Tidigare forskning visar att eleverna kan träna sin samarbetsförmåga samtidigt som de 

utvecklar  sina ämneskunskaper  (Johnson & Johnson, 1997; Granström,  2003;  Sahlberg & 

Leppilampi,  1998;  Ashman  &  Gillies,  1997).  För  att  detta  ska  fungera  krävs  det  att 

grupparbetet fungerar väl. Vid ett komplementärt arbetssätt lär sig eleverna enbart sin del av 

arbetet  och  vid  ett  disjunktivt  arbetssätt  är  det  främst  en  elev  som lär  sig  något.  Dessa 

arbetssätt främjar varken samarbetsförmågan eller kunskapsutvecklingen. De arbetssätt man 

eftersträvar  är  det  additiva  eller  konjunktiva,  där  såväl  elevernas  samarbetsförmåga  som 

ämneskunskaper utvecklas. För att detta skall vara möjligt krävs dock en hel del planering 

och styrning från lärarens sida.

Konjunktivt arbetssätt – en utopi?

De intervjuade lärarna är eniga om att det arbetssätt man strävar efter att grupperna använder 

sig av är det konjunktiva eller additiva. Många ansåg att trots att det konjunktiva arbetssättet 

kanske är det som utvecklar eleverna allra mest vad gäller samarbetsförmåga, finns det många 

faktorer  som  motarbetar  detta.  Bland  annat  så  talar  lärarna  om  de  tidsramar  som  alltid 

förekommer. Tidigare forskning har visat på samma princip. Eleverna känner ofta tidspress i 

samband med grupparbeten, och deras arbete blir därför osammanhängande och man delar 

upp arbetet mellan sig för att hinna klart (Granström, 2003; Thorwaldsdotter et al., 2006). 

Eleverna hamnar således i ett komplementärt arbetssätt, trots att detta är det arbetssätt som de 

själva  anser  utvecklar  dem  sämst  både  vad  gäller  kunskaper  och  samarbetsförmåga 

(Thorwaldsdotter et al., 2006).

Forskning  visar  att  homogena  grupper  ofta  gynnar  ett  konjunktivt  arbetssätt  (Steiner, 

1972). Ett sätt de intervjuade lärarna arbetar på för att skapa homogena grupper och således 

kanske främja ett konjunktivt arbetssätt var nivågrupperingen, då eleverna formade grupper 

efter det betyg de strävade efter (G, VG, MVG). Ett problem som kan uppstå vid indelning av 

detta  slag  är  huruvida  eleverna  verkligen  placerar  sig  i  den grupp som bäst  passar  deras 
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egentliga nivå. Eftersom eleverna själva får dela in sig i respektive betygsnivå,  och sedan 

även dela in sig i mindre grupper, kan det finnas elever som väljer att tillhöra en viss grupp 

enbart p.g.a. att deras kompisar är i den gruppen och eleven vill arbeta tillsammans med dem. 

Om detta är fallet faller hela poängen med nivågruppering, och chansen till ett konjunktivt 

arbetssätt kan minska. En lösning kan vara att eleverna delas in efter den nivå som läraren 

anser att de befinner sig på. Problemet med sådan indelning är att eleverna inte har någon 

möjlighet  att  sträva  efter  ett  högre  betyg  än  det  de  för  närvarande  befinner  sig  på.  En 

homogen grupp kan också medföra att eleverna inte höjer sig lika mycket kunskapsmässigt, 

då medlemmarna i deras grupp ligger på samma nivå som dem själva, som de kanske skulle 

ha gjort med hjälp av en elev som ligger på en högre nivå än dem själva.

Ett  förslag  på  indelning  var  att  använda  sig  av  heterogena  grupper  vad  gäller 

medlemmarnas  relevanta  kunskaper  och färdigheter  i  ämnet,  där  man som lärare  delar  in 

eleverna i grupper, och blandar de som är starka med dem som är lite svagare. Steiner (1972) 

varnar  dock för  att  en  heterogen  grupp kan  bidra  till  ett  disjunktivt  eller  komplementärt 

arbetssätt, vilket inte gynnar elevernas samarbetsträning. Detta var inte ett argument i något 

av  samtalen  som  fokusgrupperna  i  denna  studie  diskuterade.  En  fråga  att  diskutera  i 

sammanhanget  är  hur den starka eleven känner sig när den får arbeta  med elever  som är 

svagare än denne själv. Personligen tror jag att en elev kan känna sig duktig och må bra av att 

förklara för andra elever, samtidigt som detta hjälper till  att befästa kunskapen hos eleven 

som förklarar. Inte sällan är det först när man ska förklara något för andra som man märker 

om man själv riktigt förstår uppgiften och lösningen. Givetvis skall inte den duktiga eleven 

alltid få arbeta med elever som är på en betydligt lägre kunskapsmässig nivå än denne själv. 

Jag tror att risken finns att båda personerna i fråga tröttnar i längden och att detta leder till ett 

disjunktivt arbetssätt där den duktiga eleven utför allt jobb och den svagare ”åker snålskjuts”.

Att undervisa i samarbete

Studien  har  visat  att  lärarna  många  gånger  ser  elever  som  använder  ett  komplementärt 

arbetssätt vid grupparbeten. Tidigare forskning på området har visat på samma tendenser trots 

att  eleverna  själva  anser  att  detta  arbetssätt  egentligen  är  det  som  gagnar  dem  minst 

(Granström & Einarsson, 1995; Thorwaldsdotter et al., 2006). Anledningen till detta uppges 

vara den tidspress eleverna känner och att de då tar det enklaste sättet, vilket oftast resulterar i 

ett komplementärt arbetssätt.
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Problemet  som jag ser  det  är  att  eleverna  inte  ser  någon vinst  med samarbetet  i  sig. 

Eleverna verkar vara produktorienterade och ser inte det processorienterade lärandet som de 

har möjlighet att utveckla vid konjunktiva eller additiva arbetssätt. Lösningen skulle kunna 

vara undervisning och träning i grupparbete. Genom undervisning från läraren skulle eleverna 

kanske lära  sig se de delar  av samarbetet  som de går  miste  om vid komplementära  eller 

disjunktiva  arbetssätt.  De lärare  som deltagit  i  denna  studie  menar  att  de inte  undervisar 

eleverna  i  samarbete  eller  har  någon  regelrätt  träning  i  det.  Tidigare  forskning  visar  att 

eleverna lär sig mycket genom samarbetsträning, och att detta främjar såväl produkt- som 

processorienterat  lärande  (Johnson  &  Johnson,  1997;  Granström,  2003;  Sahlberg  & 

Leppilampi, 1998; Ashman & Gillies, 1997).

Anledningen till varför lärarna inte har någon undervisning i samarbete med sina elever 

kan vara den tidspress de diskuterat tidigare. Men anser sig helt enkelt inte ha utrymme till 

detta. Istället hävdar man att eleverna lär sig med tiden, att övning med lätta uppgifter i år 7 

som successivt blir mer komplexa i högre årskurser ger färdighet. En annan anledning till att 

lärarna inte anser att undervisning i samarbetsförmåga är nödvändig kan vara det faktum att 

de inte anser att eleverna i den här åldern är ”tillräckligt mogna” för att klara av för stora 

grupper  vid  grupparbete.  Detta  visar,  enligt  min  mening,  på  hur  lärarna  ser  elevernas 

samarbetsförmåga som något som är knutet  till  biologisk mognad snarare än kunskap om 

ämnet i fråga. Om man ser samarbetsförmåga som något man lär sig med tiden, när man blir 

äldre, kan det kännas onödigt att lägga tid från ett redan pressat schema på att undervisa om 

hur man bäst arbetar i grupp.

En fråga jag ställer mig i detta sammanhang är huruvida lärarna själva känner att de har 

den kunskap som krävs för att undervisa eleverna i hur de bäst ska arbeta vid grupparbeten. 

Många av de intervjuade lärarna framhöll att det finns klasser eller grupper där grupparbeten 

inte  fungerar  trots  lärarens  intention  och  engagemang  att  skapa  interaktionella 

lärandesituationer.  Lärarna  verkar  sakna  de  strategier  som  krävs  för  att  skapa  positiva 

grupprocesser  i  dessa  grupper,  och  tenderar  då  istället  att  använda sig  av  andra  metoder 

(katederundervisning  et  cetera).  Risken  är  då  att  eleverna  uteblir  det  processorienterade 

lärande som behövs för att aktivt kunna deltaga i vårt demokratiska samhälle.
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Behovet av kontroll

Det som varit mest framträdande under denna studie har varit lärarnas behov av kontroll vid 

grupparbeten.  De  responderande  lärarna  framhöll  under  fokusgruppsintervjuerna  hur 

krävande  grupparbeten  är  som arbetssätt,  för  läraren.  De diskuterade  hur  mycket  tid  och 

energi som måste läggas på att planera alla olika delar, handleda eleverna vid motgångar, 

kontrollera att eleverna tar ansvar för sin del av arbetet samt bidra med material och andra 

praktiska dilemman som skall lösas. Lärarna uttryckte det som att man behöver vara ”många 

lärare på en gång” för att framgångsrikt hinna med att handleda alla elever, samtidigt som 

man ser alla elevers individuella prestationer och bidrag till gruppens arbete. 

I  diskussionerna kring lärarnas syn på deras egna möjligheter  att  skapa välfungerande 

grupparbeten  handlade  många  val  om vilket  sätt  som skulle  bidra  till  att  lärarna  behöll 

kontrollen över klassen. Till exempel när lärarna diskuterade gruppernas storlek återkom de 

till att små grupper var bäst, annars blev det svårt att kontrollera de grupprocesser som större 

grupper medförde (Steiner, 1972; Hammar Chiriac, 1999). Detta visar på den tendens som 

Granström (2003) poängterar när han påstår att lärare kan ställa sig kritiska till grupparbeten 

då de är rädda för att starta negativa processer som de inte klarar av att hantera. Generellt kan 

man säga att ju större grupperna är desto fler är möjligheterna till processer, av såväl positiva 

som negativa slag. Lärarnas osäkerhet till sin egen förmåga att styra grupprocesserna kan vara 

anledningen till att lärarna förespråkar små grupper.

En lärare talade även om hur eleverna i ”livligare grupper” får arbeta två och två eller 

max tre och tre, då läraren känner att de fortfarande har kontroll över den gruppstorleken. 

Lärarna diskuterade också andra sätt för att kontinuerligt kunna kontrollera gruppernas arbete 

var  till  exempel  de  betygskriterier  och  mallar  de  utformade  samt  de  loggar  som de  bad 

eleverna  föra.  Betygskriterierna  och mallarna  som lärarna utformat  bidrar  till  att  eleverna 

arbetar  på  ett  från  läraren  förutbestämt  sätt.  Genom att  tilldela  gruppmedlemmarna  olika 

roller,  som till  exempel  ordförande och sekreterare,  och be dem föra logg över gruppens 

arbete kan läraren följa utvecklingen och kontrollera att gruppens arbete går framåt och de 

inte avviker från målen. Dessa roller kan vara en av lärarna utvecklad form av de naturliga 

roller som alltid uppstår vid interaktionella arbetsmetoder, där någon tar på sig ledarrollen 

och fördelar arbetet i gruppen (Steiner, 1972; Hammar Chiriac, 1999). Genom att även utse 

en sekreterare kan läraren ta del av gruppens arbete och processer.
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Ett  annat  redskap  som lärarna  använde  för  att  behålla  kontrollen  över  grupperna  vid 

interaktionellt arbete i smågrupper var redovisningarna.

Redovisning

Då fokusgrupperna  diskuterade  redovisningar  framkom många  olika  förslag  på  hur  detta 

kunde utföras på ett framgångsrikt sätt. Framgången i sig, enligt min mening, var att kunna 

kontrollera  att  samtliga  elever  tagit  del  av alla  delar  i  arbetet.  Redovisningsmetoder  som 

föreslogs  var  således  olika  former  av  individuell  bedömning  av  grupparbetet,  såsom 

individuell inlämning, muntlig redovisning i tvärgrupper och skriftliga prov. De talade även 

om loggskrivande och observationer, likt det som Skrøvset & Lund (2000) föreslår. Däremot 

pratade lärarna snarare om olika former av individuella redovisningar då dessa ansågs vara 

mer  rättvisa  än gruppresentationer,  såsom väggtidningar,  muntliga gruppredovisningar och 

andra former av kollektiva presentationer (Skrøvset & Lund, 2000) Lärarna ansåg att genom 

att  i  förväg  förklara  för  eleverna  vilken  redovisningsform grupparbetet  skulle  resultera  i 

kunde de styra att eleverna samarbetade mer, och tog del av hela arbetet och till  och med 

klasskamraternas arbeten.

Man kan diskutera om detta är rätt sätt att få eleverna att samarbeta. Det faktum att läraren 

anser sig behöva använda redovisningen och bedömningen som redskap för att få eleverna att 

samarbeta tyder på att eleverna fortfarande är produktorienterade trots att de väljer att arbeta i 

samverkan  med  varandra.  Eleverna  ser  fortfarande  ingen  vinst  i  samarbetet  i  sig,  och 

värdesätter inte det processorienterade lärandet. Dock framkom aldrig förslag på vad som kan 

vara orsaken till detta.

I sammanhanget diskuterades användning av självutvärdering och självbedömning från 

eleverna efter slutfört grupparbete. Kanske kan detta vara ett sätt att få eleverna att reflektera 

över  sin  egen  arbetsinsats  (Sahlberg  &  Leppilampi,  1998),  och  således  se  mer  till  det 

processorienterade lärandet. Även om det aktuella grupparbetet är färdigt vid tidpunkten för 

självutvärdering så kan reflektionerna bidra till ett annat arbetssätt vid framtida grupparbeten.
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Slutsatser

Avslutningsvis kan jag se mönster som tyder på att grupparbeten som arbetsmetod inte är 

lätta att planera och genomföra. Många menar att detta är en än mer krävande uppgift än att 

genomföra traditionella lektioner med katederundervisning eller dela ut individuella uppgifter 

(Granström, 2003). Forskning har visat att grupparbeten kräver tydliga instruktioner, tydliga 

syften och tidsramar samt en tydlig struktur för att fungera. Dock visar forskningen på att ett 

välfungerande grupparbete ofta ger mer än de andra arbetsformerna (Hammar Chiriac, 1999).

Däremot så ser jag en tendens till att lärare som anser sig själva vara processorienterade i 

själva  verket  inte  är  det.  Jag  vill  poängtera  den  diskrepans  som studien  visar  på  mellan 

lärarnas  intention  och  deras  påstådda  agerande.  Lärarna  hävdar  att  deras  syfte  med 

grupparbeten  främst  är  att  eleverna  ska  träna  sig  på  att  samarbeta,  och  att  det  rent 

kunskapsmässiga  lärandet  då  får  komma  i  andra  hand.  Likväl  diskuterar  de 

redovisningsformer och metoder som kontrollerar hur mycket eleverna lärt sig under arbetets 

gång. Detta visar på ett produktorienterat tänkande. Forskningen visar ju att eleverna härmar 

lärarens tänk när det gäller produkt- eller processinriktat lärande (Webb et al., 2006; Ashman 

& Gillies, 1997), och därför menar jag att lärarna kommer att ha svårt att få eleverna att tänka 

processorienterat när de själva inte verkar göra det fullt ut. 

En annan aspekt värd att belysa är hur lärarna pratar om friare synsätt i arbetskåren, där 

eleverna får ta större ansvar för sina grupparbeten, som något negativt. De menar att en lärare 

som släpper  eleverna  ”fria  att  forska”  gör  det  för  sin  egen  vinning,  då  detta  är  mindre 

krävande än den form av kontroll som dessa lärare utövar. Personligen kan jag hålla med om 

att elever som går i år 7-9 oftast är i behov av ganska mycket handledning från lärarens sida 

för att  själva kunna forska fram fakta och sammanställa  ett  arbete tillsammans.  Samtidigt 

anser jag att dessa lärare hämmar elevernas utveckling genom att hålla dem inom snara ramar 

och  till  och  med  bistå  dem med  relevant  material.  Detta  är  givetvis  en  svår  balansgång, 

mellan  att  kontrollera  eleverna  på  ett  sätt  som  hämmar  dem  negativt,  och  att  handleda 

eleverna till framgångar. Detta är något som kräver mer forskning i framtiden.
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Förslag till vidare forskning

Det finns relativt lite forskning med fokus på lärarens roll vid grupparbeten. Således skulle 

forskning kring lärarens påverkan vid grupparbete som arbetsmetod kunna bidra till att öka 

kunskapen bland såväl forskare som lärare. Det vore intressant forska i lärares kunskap om 

deras möjligheter att påverka grupparbetenas utfall, vad lärarna vet om deras möjligheter, och 

de hinder som finns. Det vore även intressant att se hur lärarnas kunskap om deras inflytande 

påverkar elevernas faktiska resultat.

En  annan  intressant  aspekt  vore  att  genomföra  observationer  och  mer  experimentella 

studier  för  att  undersöka  hur  lärarna  arbetar  i  praktiken,  och  vilket  utfall  detta  har  på 

elevernas grupparbeten.

Denna  studie  har  inte  undersökt  något  genusperspektiv  mellan  lärarna,  inte  heller 

skillnader i var de arbetar, vilken utbildning de har eller hur lång deras erfarenhet är av yrket. 

Detta är något som vore intressant att undersöka i framtiden.
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Intervjuguide:
 

1. Berätta hur ni använder er av grupparbete i er undervisning? (planering, 

genomförande, efterarbete)

2. Varför/varför inte använder ni er av grupparbete?

3. Hur ser ett typiskt grupparbete ut i skolan idag, enligt er mening? 

4. Fungerar generellt sett grupparbeten bra, eller ser ni några återkommande 

problem?

5. Om det finns något som ni skulle vilja förändra, hur arbetar ni för att nå 

denna förändring?

6. Hur gör ni för att det ska bli ett så bra samarbete som möjligt mellan 

eleverna vid grupparbeten?
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