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Förord 
 
Vi som har skrivit det här examensarbetet heter Ann-Helen Björkman, Ulrika Selberg och 
Lotta Tibbling. Ett stort tack till Ingalill som var vår handledare på den skola där vi gjorde vår 
slutpraktik samt eleverna som deltog i undersökningen. Vi vill också tacka vår handledare 
Marie-Louise Annerblom samt språkverkstaden på Luleå Tekniska Universitet för goda råd 
och handledning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Abstrakt 
 
Syftet med det här arbetet var att undersöka om elevernas uppfattning/upplevelse av 
delaktighet kunde förbättras genom att ge dem förberedande träning inför grupparbete.  
Undersökningen genomfördes under fem veckor i två klasser i årskurs 8. Eleverna arbetade i 
grupper där elevantalet var fyra till fem stycken elever per grupp. De hade tre arbetspass per 
vecka. Vi valde att undersöka två grupper från varje klass. Vår roll har varit att hålla i 
lektionerna samt förbereda eleverna för att arbeta i grupp. Metoden vi använde oss av i 
undersökningen var intervjuer med eleverna i de utvalda grupperna. Resultatet grundade vi på 
intervjusvaren vi fick. Det visade sig att gruppträning inför ett grupparbete gav en ökad 
upplevelse av delaktighet hos eleverna, även om det inte gav ett så stort utslag som vi trodde 
det skulle göra.  
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Inledning 
 
Vi är tre studenter som studerar till lärare vid Luleå tekniska universitet. Under vår tid som 
studenter på lärarutbildningen har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att 
grupparbete i skolan inte alltid upplevts vara ett väl fungerande arbetssätt. Vi har också sett att 
en del elever har svårigheter i samarbetet med andra. I ett väl fungerande grupparbete 
samarbetar alla med varandra, vilket betyder att samtliga i gruppen känner sig delaktiga i 
arbetet. En viktig del av skolan är att lära sig samarbeta med varandra. Det är viktigt att man 
som lärare är insatt i grupparbetet som arbetsform och känner till vilka faktorer som inverkar 
på hur ett sådant arbete genomförs. Att vara insatt i dessa beståndsdelar är betydande för 
lärare eftersom vi kommer att vara den person som ska se till att elevernas lärandesituationer i 
grupp bedrivs på bästa sätt. Detta för att bädda inför ett framtida arbetsliv där mycket arbete i 
dag sker i samarbete med andra. Vi vill därför undersöka om vi kan förbättra elevernas 
upplevelse av delaktighet i grupparbetet genom att ge eleverna ett träningsprogram i 
grupparbetesteknik, det vill säga låta eleverna tränas genom olika samarbetsövningar för att 
svetsa samman gruppen och öka tryggheten hos dem inför själva grupparbetet. 

Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om elevernas uppfattning/upplevelse av delaktighet i ett 
grupparbete kan förbättras genom att läraren ger förberedande träning inför grupparbete.  
 

Frågeställning 

Upplever eleverna någon skillnad i delaktigheten i grupparbetet när de fått en förberedande 
träning i grupparbetsteknik inför grupparbete jämfört med de elever som inte fått det?  

Delaktighet 
 
Enligt Molin (2004a) beskrivs begreppet delaktighet på följande sätt: 
 
Med delaktighet kan olika aspekter avses. Det kan handla om att göra saker på egen hand eller 
tillsammans med andra (aktivitet eller interaktion). Det kan även röra sig om att delta i olika 
sammanhang och att man är engagerad i något utan att man nödvändigtvis behöver delta 
tillsammans med andra. Delaktighet berör frågor om identitet och tillhörighet. Upplevelsen av 
delaktighet talar om vem man är i samspelet med omgivningen. Delaktighet beskrivs ofta 
tillsammans med aktivitet, vilket inte behöver betyda engagemang och vice versa. 
Sammanhanget kan styra delaktighet beroende på om man är hemma, i skolan. Ibland är vi 
delaktiga för att visa vem vi är och ibland vill vi visa vem vi är genom att inte vara delaktig. 
Delaktighetsbegreppet kan användas för att beskriva en egenskap hos en person likväl som att 
beskriva själva samspelsprocessen. Fysisk och social tillgänglighet är en förutsättning för 
delaktighet (Molin, 2004a). ”Delaktighet bör – som tidigare hävdats – beskrivas som ett 
samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning” (Molin 2004b, s.79). 

Vår definition av delaktighet 
 
Ordet delaktighet kan ha många innebörder. I det här sammanhanget har vi valt ordet 
delaktighet för att beskriva en elevs synliga engagemang, aktivitet och samspel (verbalt och 
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icke verbalt) i gruppen. Med delaktighet menar vi att eleverna upplever att samarbetet 
fungerar väl, att alla bidrar till grupparbetet, att alla blir hörda och lyssnar på varandra.  
 
Genom att intervjua eleverna i undersökningsklassen om hur de upplevt arbetet i gruppen 
enligt dessa parametrar kan vi mäta deras upplevelse av delaktighet i grupparbetet. Fungerar 
samarbetet i gruppen väl, och man upplever att alla bidrar till arbetet samt att alla blir hörda 
kan det leda till en ökad känsla av delaktighet hos eleverna. För att kunna studera vad som 
påverkar delaktighet måste man därför först värderingsmässigt bestämma sig för vad som är 
”bra” delaktighet. Hur ”bra” delaktighet elever har kan sedan jämföras med faktorer hos 
eleven, i samspel och i miljön som man sedan tidigare vet påverkar delaktighet. Relationerna 
mellan olika faktorer förändras över tid eftersom varje utveckling ger människan i sin 
omvärld nya förutsättningar. Oavsett vilken miljönivå som begreppet delaktighet används på 
så är engagemang och motivation en gemensam nämnare. Engagemang och motivation kan 
bedömas direkt genom att fråga personen (Molin, 2004a). 

 
Begreppet delaktighet kan enligt Molin (2004a) delas in i olika kategorier:  
 
Gemenskap/grupptillhörighet: 
Att man känner sig som en del av gemenskapen.  
 
Kommunikation:  
Få information samt att kunna diskutera med olika personer.  
 
Medverkan: 
Att i handling och tanke delta i aktiviteter av olika slag. 
 
Självbestämmande: 
Att kunna påverka och styra de situationer man är aktiv i. 
 
Villkor för medverkan: 
Att utifrån de villkor som råder i gruppen eller förmåga att delta. Se checklista, bilaga 3  

 
Förutsättningar i miljön: 
Miljöns utformning och planering av aktiviteter: Exempelvis att sitta så att alla kan vara 
delaktiga i arbetet. Enligt Maltén (1992) har gruppens placering en stor betydelse. När det 
gäller att aktivt delta i en diskussion betyder placeringen mer än personligheten. Om en grupp 
på fem personer fördelar sig så att tre sitter på bordets ena sida och två på den andra sidan 
kommer en av de två att dominera. Det är svårt att aktivt delta i diskussionen om man sitter i 
gruppens utkant. Det finns en del personer som medvetet markerar att de inte vill medverka 
aktivt i diskussionen genom att sätta sig en liten bit ifrån de andra i gruppen. Men om man 
däremot sitter i en cirkel kan vem som helst få möjligheten att komma till tals. Det är lättare 
att kommunicera med en person som sitter mitt emot än med en person som sitter bredvid 
(Maltén, 1992). 
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Bakgrund 

Förankring i styrdokument 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo94, 
samt i läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94, kan man läsa om vikten av samarbete i 
skolan.  I avsnittet om skolans uppdrag kan man läsa följande: 
 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem 

både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala 

kompetens (Lpf 94, s.5). 

 

Eleverna tar till sig kunskap på olika sätt bör metoderna för inlärning varieras så att alla elever 
gynnas: 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till 

en helhet.  Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den 

sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och 

utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet (Lpo 94, s.6). 

 

Social kompetens och förmåga att arbeta i grupp ofta är nödvändiga kunskaper att bemästra i 
sitt kommande arbetsliv är det viktigt att få träna detta, exempelvis genom grupparbeten i 
skolan:  

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället (Lpo 94, s7). 

 

Det är även av stor vikt att skolan kan skapa en läromiljö som stimulerar eleverna till att vara 
aktivt deltagande i undervisning. Grupparbete är en arbetsform i skolan där eleverna till en 
viss del ges möjlighet att arbeta under personligt ansvar i demokratisk arbetsform tillsammans 
med andra elever: 

 

Läraren skall; Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, tillsammans med eleverna 

planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (Lpo 94, s13). 

 

En stor del av vårt samhälle byggs upp av olika former av samarbete mellan människor och 
olika grupper behövs detta övas och införlivas i den vardagliga undervisningen. Oavsett i 
vilket yrke man arbetar innebär det oftast att man måste samarbeta effektivt med andra för att 
nå målen: 

 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 

personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på 

undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, 

innehåll och arbetsformer… (Lpf 94, s.4).  
 

Utbildningen skall främja elevers utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 

utvecklar yrkes och samhällslivet/…/ skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället (Lpf 94, s.5).  
 
När det gäller mål och riktlinjer för elevernas kunskaper, står det att skolan skall stäva emot 
att eleverna:  
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Kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera problem, reflektera över erfarenheter, kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden, lösa praktiska problem och arbetsuppgifter samt 

utvecklar förmågan att arbeta självständigt som tillsammans med andra (Lpf 94, s.9-10).  
 

I Läroplan för grundskolan 1980, Lgr80, fanns exakta direktiv och rekommendationer kring 
grupparbeten i skolan. Det krävdes aktivitet från eleverna själva, utan det kunde ingen 
utveckling ske menade man. Från Lgr80 kan man läsa följande: 

Eleverna ska bland annat tillsammans med kamrater kunna fördela arbetsuppgifter, organisera 

redovisningar och utställningar, ta ansvar för yngre kamrater som behöver hjälp och ta del i arbetet på en 

god skolmiljö (Lgr 80, s44). 

Lpo 94 innehåller till skillnad mot tidigare läroplaner inga riktlinjer för grupparbete som 
undervisningsmetod då den är målrelaterad. Det finns dock mål där grupparbete kan vara en 
metod att uppnå dessa som när det beskriva att man ska arbeta och lösa problem tillsammans 
med andra och när eleverna ska få pröva olika arbetssätt och former. 

Grupparbetets historik  
 
Olika pedagogiska metoder och arbetssätt har varierat under den svenska skolans historia. 
Varierande vägar till lärande dyker upp, införlivas i undervisningen för att sedan försvinna 
och lämna plats åt något annat arbetssätt. I skolan har grupparbete varit självklart i olika 
former. Klassen i sig är en grupp och utgör basen i skolans struktur. Grupparbete har funnits 
länge i skolan, bland annat under laborationer och under pararbete. I slutet av 1960-talet kom 
grupparbete att kallas för en metod och lanserades som den ultimata metoden. Det kollektiva 
var på modet. Samhället och arbetslivet började anamma idéerna och bland annat 
företagstopparna arbetade i ledningsgrupper. Elevernas positiva respons på 
grupparbetsmetoden och samhällets inställning gjorde att grupparbeten blev den rådande 
arbetsformen inom skolan under 1970-talet. Eleverna skulle tillsammans erövra kunskaperna. 
Problemen uppstod då eleverna mot protesterade på den ensidiga arbetsformen att kastas från 
det ena grupparbetet till det andra. Babyboomer ledde under den här tiden till ett ökat 
elevantal, klasserna blev större. Det här medförde att lokalerna i skolan inte längre var 
anpassade för grupparbete. Pendeln började åter svänga under 1980-talet mot mer traditionell 
inlärning med högre lärar- insats och informationsöverföring. I samhället började man åter 
vilja ha starka ledare och färre ledningsgrupper. Under 1990-talet har skolan kommunaliserat 
och skolor profilerar sig för att få elever. Lärare har fått nya uppgifter och nytt inflytande. 
Lärarna arbetar i arbetslag och skolledningen har omorganiserats. Grupparbete som 
arbetsmetod har omarbetats och det diskuteras mycket om grupparbete återigen, men ändå 
genomförs det inte i någon större omfattning i skolan (Arfwedson, 1992). 

Människan i grupp 
 

Att leva tillsammans i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen vi får bekräftelse, det är 

tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att spegla sig i, har den egna identiteten inget att 

utvecklas med eller mot (Mathiasson, 1994, s.9).  
  

Ser man på mänsklighetens historia kan man konstatera att människan är en gruppvarelse 
(Silverin, 2002). Familjen är den grupp vi föds in i och i vårt samhälle lever vi tillsammans 
med andra människor i byar, samhällen och städer. Människans alla förmågor, intellektuella, 
sociala, emotionella och existentiella har rötterna i sociala relationer. Barnets förhållande till 
sig själv och omvärlden är från dess allra första stund beroende av relationer med andra 
människor. Barn är, i de flesta fall redan från början ytterst socialt kompetenta (Strandberg, 
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2006). Som samhället ser ut i dag är det nästan oundvikligt med gruppsituationer. Dagligen 
möts vi av olika gruppsituationer t ex på arbetsplatsen och i skolan. Människor har ett behov 
av att känna bekräftelse, trygghet och lärande. Det är i gruppen som individen lär sig om 
förhållandet mellan sig själv och omvärlden (Olsson, 2000). 

Vad är en grupp? 
 
Det kan vara svårt att definiera ordet grupp eftersom ”grupp” är ett komplext begrepp. Enligt 
Nilsson (1993) består en grupp av en samling människor som påverkar varandra och som ofta 
har ett gemensamt mål. Lenèer-Axelsson (1991) tar upp två olika slags grupper, formella och 
informella grupper. En formell grupp sätts samman av ett skäl. Man har inte valt att tillhöra 
samma grupp och behöver därför inte trivas ihop. Gruppen har ett bestämt syfte, fastställt 
ledarskap och formulerade regler. I den informella gruppen väljer man vilka som ska vara 
medlemmar av gruppen. Utifrån gemensamma intressen och en känsla av samhörighet bildas 
en informell grupp spontant av två eller fler personer. 
 
Granér (1994) delar in gruppbildningen i tre varianter: Den första gruppen är den organiserade 
gruppen där medlemmar inte behöver vara kompisar men där man frivilligt accepterar att 
tillhöra gruppen. Denna form av grupp återfinns bland annat på arbetsplatser, skolor och 
organisationer. Den andra är en naturlig grupp där gruppmedlemmarna själva väljer grupp, 
vilket vanligtvis blir kompisarna i klassen. Den tredje gruppen är tvångsgrupp där 
medlemmarna deltar formellt frivilligt, men där andra alternativ inte finns eller är sämre, 
gruppen blir mer eller mindre en tvångsgrupp. Tvångsgrupper kan finnas på fängelser och i 
arbetslag i form av organiserade grupper. Skillnaden mellan en organiserad och en 
tvångsgrupp kan ibland vara svår att dra, då de ibland tenderar att gå över i varandra. Hur en 
grupp bildas är av stor betydelse för att individerna ska känna både gemenskap och 
motivation, som i sin tur påverkar gruppens fortsatta utveckling. 
 

En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är ömsesidigt beroende av 
varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredsställda och nå sina mål 
(Stensaasen & Sletta, 2000, s. 26).  

 
Stensaasen & Sletta (2000) skiljer mellan så kallade sociala grupper och icke sociala grupper. 
I en icke social grupp kan människor delas in i grupper fast de socialt inte har med varandra 
att göra. Den kan exempelvis bestå av en grupp med människor som samlats på samma ställe 
oberoende av varandra.  
 

Vad är grupparbete? 
 
Grupparbete definieras såsom ett ”aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som 
löser en gemensam uppgift, utför ett arbete, leker eller håller på med någon annan verksamhet 
tillsammans” (Stensaasen & Sletta, 2000, s.32). Ett grupparbete är ett aktivt samspel mellan 
ett begränsat antal personer som löser en gemensam uppgift och utför ett arbete tillsammans 
(Stensaasen & Sletta, 2000). Enligt Arfwedson (1992) kan grupparbete också ses som en 
arbetsform med tydliga inslag av samarbete. Där man under grupparbetens gång bör det 
finnas diskussioner, samtal, jämförelser av varandras åsikter och insatser. För att varje 
gruppmedlem ska kunna bidra till grupparbetet är det viktigt att varje gruppmedlem kan något 
om ämnet. Redan i början av grupparbetet bör alla i gruppen veta syftet med arbetet och hur 
resultatet ska redovisas. För eleverna betyder grupparbete att de självständigt ska ha hämtat in 
kunskaper som gruppen kan ha nytta av. För att ett grupparbete ska fungera optimalt bör varje 
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elev aktivt delge sina åsikter och kunskaper, lyssna på de andra i gruppen och vara delaktig i 
diskussioner. Planering, genomförande och redovisning av grupparbetet ska ske gemensamt.  

Grupparbete som metod 
 
Vygotskij menar att det är i det sociala samspelet man lär sig både om sig själv och om 
omgivningen. I den sociala interaktionen sker lärandet. Det vill säga utifrån gemensam 
aktivitet kan individen skapa en inre erfarenhet som blir den egna kunskapen (Imsen, 2000). 
 

Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the social level and later, on the 

individual level; first between people (interpsychological), and then inside the child (intrapsychological) 

(Vygotskij, 1978, s57). 

 

Dysthe (1995) håller också med Vygoskij att kunskap överförs mellan lärare och elev, men 
även mellan elev och elev. Kunskap är något som skapas mellan individer, vi lär oss av 
varandra. Det finns nya teorier som placerar det sociala samspelet på en central plats i 
lärandet/inlärningen. Även Jakobsson (2001) påstår att grupparbete är ett sätt att tillsammans 
med andra lära sig i ett socialt sammanhang. Grupparbete är en del av lärandet och att lärandet 
är knutet till situationen där kunskapen produceras, vilket kan kallas att kunskapen blir 
situerad.  
 
Dysthe (1995) menar att det är de sociala aspekterna som styr inlärningen. För att lärande ska 
ske krävs engagemang och intresse från eleverna samt delaktighet eftersom samspel och 
dialog är viktiga faktorer i lärandet. Enligt Strandberg (2006) kan många lärare bekräfta att de 
tillfällen då eleverna verkligen lär sig, är när eleverna är involverade och aktiva i uppgifterna. 
Vygotskij menar att aktivitet och delaktighet leder till vetande. Åter till Vygotskij som menar 
att kunskap skapas socialt, inte individuellt. Det här sker genom språket som formar vårt sätt 
att förstå världen. Inlärning är ett socialt fenomen som inträffar i en social situation. Inlärning 
och utveckling är resultatet av ett socialt samspel individer emellan (Imsen, 2000).  
 

Ett samarbete som är öppet och tillitsfullt kan medverka till att individer utvecklar en positiv självbild. Att 

samspela med andra för att lösa gemensamma uppgifter, tillägna sig färdigheter och kunskap leder även till 

att utveckla positiva förväntningar på sig själv som person och på de människor som finns runt omkring. 

Dessa förväntningar skapar sedan grunden för ett gott samspel och tillitsfull kommunikation (Stensaasen & 
Sletta, 2000, s 16). 

 
Grupparbete som fungerar ger bättre resultat än vad enskilda prestationer gör, men med detta 
följer inte automatiskt att alla deltagarna i gruppen utvecklas eller lär sig något (Hammar 
Chiriac, 2005). Skälen till att arbeta i gruppen är att man inte ensam behöver lösa uppgiften 
och ensam bidra med all information, utan i en grupp är det fler individer som genom sina 
unika kunskaper och erfarenheter kan bidra till ett mer allsidigt arbetsresultat (Olsson, 2000).  
 
Enligt Ahlberg (1991) finns det flera fördelar med grupparbete. När eleverna arbetar i grupp 
samtalar och kommunicerar de med varandra. När elever som är osäkra på sin egen förmåga 
att lösa problem ser att det finns andra elever som har samma svårigheter kan deras osäkerhet 
bli mindre eller försvinna helt. Genom att samarbeta får eleven en förståelse till sig själva i 
relation till andra. När eleverna arbetar i små grupper får läraren en möjlighet att följa upp 
eleverna tankegångar och diskussioner under arbetets gång. Eleverna får även en medvetenhet 
om sitt eget tänkande eftersom de måste förklara sitt eget ställningstagande. Eleverna får 
också lära sig att det finns många tankesätt kring olika problem när de får ta del av andras 
synpunkter och åsikter. Motivation är en avgörande faktor till ett fungerande samarbete 
(Bosset, 1989). I ett grupparbete kan eleverna känna att de har större möjligheter att påverka 
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sitt eget lärande och arbete i högre utsträckning än vid till exempel katederstyrd undervisning, 
vilket kan leda till en ökad motivation. Även närvaron av andra kan öka trycket på den 
enskilde individen att prestera i grupparbetet och i sig vara en motivationshöjande faktor. 
Givetvis kan det ha motsatt effekt, men det gäller att också titta på andra faktorer som 
gruppstorlek, arbetsform och uppgiftens utformning (Hammar Chiriac, 2005). Eleven får i 
gruppen värdera och pröva sina åsikter, kunskaper och erfarenheter i förhållande med de 
övriga gruppmedlemmarna (Olsson, 2000). 
 
Sundgren, diskuterar i en artikel kring begreppet delaktighet och demokrati i skolan och 
uttrycker:  
 

… skolan ska också erbjuda delaktighet i en gemenskap där vi är sedda och erkända både för de vi är och 

för de vi strävar efter att bli. Skolan ger i dag begränsade möjligheter till mellanmänsklig kommunikation 

och förmedlar ett innehåll som ofta består av isolerade fakta, redovisade utan en närmare diskussion av de 

värdegrunder som en gång bidrog till att skapa dem. (Sundgren, 2005) 
 
Gruppsamspelet bidrar ofta till att skapa bättre resultat än vad som är möjligt att uppnå med 
individuellt arbete eftersom flera tänker bättre än en. Fler idéer kommer fram, och idéerna 
möter fler argument och nya idéer än vid individuellt arbete. I många fall bidrar gruppaktivitet 
ofta till att förbättra en produkt både i kvalitativt och kvantitativt avseende Alltså genom att 
grupparbeta får eleverna träna sin sociala förmåga som kan leda till ökad kulturell förståelse 
samt en större acceptans av andra människor(Stensaasen & Sletta, 2000).  
 

Svenska undersökningar (…) har visat att elever i klasser med grupparbete som arbetsform blir mer 

sammansvetsade än elever i klasser med ensidig traditionell katederundervisning (Stensaasen & Sletta, 
2000, s. 33).  

 
I ett grupparbete som fungera samlas den gemensamma kompetensen, förmågan och 
kunskapen till ett bättre arbetsresultat än vad en enskild individ skulle åstadkomma. 
Grupparbete har inom skolan setts som en arbetsform vilken gynnar den sociala utvecklingen. 

”De äldsta argumenten för grupparbete är att de kan ha en socialt utvecklande och 
uppfostrande funktion. Det antas att eleverna kan utveckla ömsesidig förståelse och lära sig 
att ta hänsyn till varandra” (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 32).  

Samarbete 
 
Enligt Olsson (1998) utgörs sammanhållning dels av gruppens inflytande över medlemmarna 
och dels av individens vilja att tillhöra gruppen. Sammanhållningsprocessen är interaktiv 
mellan gruppen och individen men ändå är gruppen en enhet i sig själv. För att en grupp ska 
kunna vara urskiljbar och kunna existera måste det finnas en sammanhållande kraft inom 
gruppen. Sammanhållning kan alltså inte ses som en grupp egenskap. Det är sammanhållning 
som process som definierar gruppen och måste fortgå för att gruppen ska kunna finnas till.  
Sammanhållningsprocessen kan inom gruppen dock ha olika karaktärer. Grupperna kan hållas 
samman av en känsla av samhörighet eller genom att de helt enkelt måste det.  
 
Gruppsammanhållning kan sägas vara summan av alla krafter som påverkar individen att 
stanna i en grupp. Sammanhållningen är det klister som fogar ihop individerna till en grupp. 
För den enskilda individen är sammanhållningen beroende av vilken attraktion som gruppen 
har för individen. En av de vanligaste orsakerna till attraktion är likhet, vi attraheras av och 
vill gärna vara tillsammans med personer som liknar oss själva. Det finns även andra 
attraktionskrafter som bland annat gillande, acceptans, komplementaritet och 
överensstämmelse. Sedan får vi inte glömma faktorer till att tillhöra en grupp är beroende av 
gruppmedlemmarnas behov av trygghet, anknytning och erkännande samt upplevelsen av 
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gruppmedlemskap. Även tillgång till resurser och prestige verkar ha betydelse för 
sammanhållningen i gruppen (Hammar Chiriac, 2003). 
 
För att eleverna ska fungera tillsammans är det viktigt att lära eleverna samarbeta. Samarbete 
är utvecklande för förmågan att hämta in kunskaper. Om eleverna samarbetar i stället för att 
konkurrera med varandra förbättras deras resultat (Wahlström, 1993). Enligt Nilsson (1993) 
finns det ingen färdig mall för att få en väl fungerande grupp. Det som styr gruppens 
utveckling beror på grupp, situation, ledare, uppgift och vad som hänt i gruppen tidigare. Ett 
samarbete som fungerar leder till bra relationer, ömsesidighet och respekt för varandra. Det 
leder även till god sammanhållning och en bättre självkänsla för de enskilda personerna. 
Hogeldal (1996) menar att de flesta arbetsuppgifter gynnas av att man är fler. Tillsammans 
med andra skapar vi styrka, kraft och bredd, eftersom vi alla är duktiga på något. Är man 
dessutom medveten om varandras olikheter blir förutsättningarna bättre för ett bra samarbete i 
gruppen. Enligt Arfwedson (1992) är det tillsammans i en grupp som man ofta kan lösa 
problem eftersom det kan vara en resurs att arbeta tillsammans när det gäller problemlösning. 
Det är viktigt med ett öppet klimat i gruppen för att eleverna ska kunna kritisk granska 
varandra, uppmuntra varandra, ge åsikter, jämföra och diskutera med varandra. Syftet måste 
vara klart och det är även en förutsättning om någon i gruppen kan något om ämnet. Det är i 
ett grupparbete som elevernas erfarenheter, kunskaper och idéer sammanbinds.  

Trygghet 
 
Elever har ett starkt behov att känna samhörighet i gruppen. När den känslan inte finns kan 
det leda till att de utvecklar beteenden som inte är önskvärda. Ett sådant beteende leder i sin 
tur till att det blir ännu fler problem i gruppen (Charles, 1994). Enligt Abraham Maslows 
behovstrappa styrs människans beteenden av dess grundläggande behov. Ett fundamentalt 
behov är önskan om kärlek. Ofta ligger det ett komplex av grundläggande behov bakom ett 
självklart beteende. Om exempelvis en elev ställer till bråk för att få uppmärksamhet, behöver 
det här inte bara bero på behovet att bli uppmärksammad av läraren. Det kan lika gärna bero 
på förhållandet till kamraterna eller frustration och ångest som ligger bakom (Imsen, 2000). 
Maslow anser fem behov vara grundläggande: 
 

1. Fysiologiska behov 
2. Behov av säkerhet och trygghet 
3. Behov av kärlek och social anknytning 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning 
5. Behov av självförverkligande 
 

De fysiologiska behoven är nödvändiga för att kunna överleva. När de är tillfredsställda 
uppkommer nya behov, de så kallade trygghetsbehoven. Det rör sig om säkerhet, stabilitet,  
beroende, beskydd och behovet av att inte känna fruktan, ångest och kaos. Det gäller även 
behovet av struktur, regler, ordning och gränser. Motsatsen till trygghet och säkerhet är 
ångest. Att bli kvitt ångest är exempelvis mer primärt än att vinna socialt erkännande eller 
social kontakt. Eleverna måste få känna att de är trygga i sin vän/kamratkrets och veta att de 
inte känner sig hotade av att bli till åtlöje. På tredje plats placerar Maslow behovet av 
mellanmänsklig kontakt. Människan är en social varelse som behöver kärlek och känna att de 
”hör samman med någon”. Det sociala behov som inte tillfredsställs inom familjens ram kan 
kanaliseras genom ett yttre nätverk som vänner, idrott, föreningsliv etcetera. Människan har 
alla ett behov av att ”vara någon” och känna oss värdesatta av andra människor. Det sista 
behovet kan kallas ett överflödsbehov, vilket i hög grad sammanfaller med arbetet och enligt 
Maslow är intimt förbundet med vad han kallar den fulländade personligheten (Imsen, 2000). 
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Grupparbetsträning 
 
Däremot kommer inte ett fungerande grupparbete med en lärande interaktion mellan eleverna 
av sig själv utan kräver träning, som Arfwedson (1992) påpekar: ”grupparbete kräver 
färdigheter som bara kan förvärvas genom övning” (s.43). Det är viktigt att eleverna får träna 
genom enklare gruppuppgifter och med instruktioner som styr upp det gemensamma 
uppgifterna innan de går in i större grupparbeten med friare tyglar. Vissa färdigheter är 
nödvändiga för att arbetet ska bli meningsfullt och ge kunskap. En för svår uppgift gör att 
gruppen kan stå handfallen inför den. Ett grupparbete bör innehålla inslag som innebär att 
samarbete ger positiva resultat som är märkbara för eleverna till exempel diskussion som 
breddar och fördjupar perspektiv. Ett sätt att börja med träna inför grupparbete är genom 
förberedande övningar. Att eleverna får små, tydliga och styrda gemensamma problem som 
de ska lösa i små grupper eller parvis. Eleverna kan sedan gå från sin grupp/par till en annan 
för att där förmedla gruppens/parets svar på problemet. I den nya gruppen/paret ska en del 
frågor besvaras gemensamt med utgångspunkt från de svar varje individ haft med sig till den 
nya gruppen/paret och som ska skrivas ner (protokoll) som lämnas till läraren. Sedan ska ett 
gemensamt resultat redovisas i klassen. Hur det redovisas är upp till pedagogen att anpassa 
efter elevernas förmåga i klassen. Det är viktigt att tidigt betona att gruppens resultat ska ha 
formen av information som ska överföras till den övriga klassen. En sammanfattning, 
summering av hela träningen kan vara en bra lärarledd avslutning på övningen. Ett annat sätt 
att öva grupparbete är genom individuella uppgifter som var och en ska försöka lösa för att 
sedan ingå i gemensam grupp diskussion och problemlösning av uppgiften/uppgifterna 
(Arfwedson, 1992).  
 
Pararbetet är den enklaste formen av grupparbete då man endast har relationen till varandra att 
ta hänsyn till och man kan med fördel arbeta parvis med veckolånga uppgifter. En 
förutsättning för pararbete är att båda parter har och vill tillföra någon egen kunskap till 
arbetet. Arbetet innebär både individuellt, det vill säga förberedande och 
informationssamlande samt gemensamt arbete, det vill säga samarbete och diskussion om 
lösning på uppgift. Det är viktigt som lärare att vara medveten om att ju längre tid 
grupparbetet pågår och ju större grupper desto fler komplikationer kan uppstå på vägen. 
Planering av ett grupparbete måste utgå från elevernas färdigheter. Grupparbeten kan 
anpassas i en och samma klass, allt från antalet elever i varje grupp till uppgiftens storlek och 
graden av frihet/styrning (Arfwedson, 1992). 
 

Gruppträningsteknik -samarbetsövningar med elever 
 
För att få ett grupparbete effektivt är det viktigt att eleverna får samarbetsträning och 
uppgifter som lämpar sig för grupparbete. Om eleverna inte har de färdigheter som behövs för 
att arbeta i grupp kan det bli problem inom gruppen. Färdigheter som behövs för att arbeta i 
grupp är initiativtagande, organisation av samarbetet och en viss ledarförmåga. 
 
Kravet på eleverna blir större när de arbetar i grupp eftersom de får ta över en del av lärarens 
roll (Lendahls & Runesson, 1995). Elevernas individuella prestationer blir generellt sett bättre 
när de grupparbetar. Det här gäller inte när gruppuppgiften blir för svår att lösa eller om 
eleverna saknar de färdigheter och rutiner som behövs för att arbeta i grupp (Nilsson, 1993). 
Enligt Orlick (1981) lär sig eleverna följande genom samarbetsövningar; dela med sig, ta 
hänsyn till andras känslor, komma överens med varandra och empati. För att 
samarbetsövningar ska fungerar krävs att eleverna samverkar och accepterar varandra, så att 
ingen känner sig åsidosatt. Genom samarbetsövningar stärks elevens självförtroende vilket 
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medför att eleven känner sig betydelsefull och accepterad. I stället för att motverka varandra 
arbetar eleverna mot ett gemensamt mål, vilket medför att destruktiva tendenser vänds till 
hjälpsamhet. Det finns fyra kännetecken för en lyckad samarbetsövning; accepterande, 
engagemang, glädje och samverkan. 
 
Lära känna varandra: 
Enligt Jensen (1996) är en grupp inte färdig att börja arbeta förrän dess medlemmar har knutit 
band till varandra. Att de lär känna varandra är oerhört viktigt för det fortskridande arbetet i 
gruppen. Nära relationer uppstår inte utav sig själv, utan här måste läraren avsätta tid för 
föreberedelser till grupparbetet. Det finns olika sätt och aktiviteter som kan användas för att 
knyta medlemmarna närmare varandra i gruppen. Exempelvis kan man få dem att ställa frågor 
eller intervjua varandra för att sedan berätta vidare för varandra. Det finns många olika frågor 
som kan diskuteras. Meningen är att gruppkamraterna ska prata om sådant som för dem 
närmare varandra. Det är viktigt att alla i gruppen känner att de gör sig hörda och uppmuntras 
att delta aktivt. Ju bättre kontakt eleverna i gruppen har, desto mer accepterar de varandra och 
lär sig att samarbeta effektivt. 
 
Stärk lagandan: 
Låt gruppen få lösa ett problem tillsammans, eller lära sig en aktivitet tillsammans. Gruppen 
kan namnge sin grupp, utforma ett valspråk, rita en logotyp med mera (Jensen, 1996). 
 
Ställ upp mål för laget: 
Gruppen får sätta upp mål för sitt arbete. Målet ska vara positivt formulerade, detaljerade och 
mätbara (Jensen, 1996).  

Tidigare forskning   
 
Ashman & Gilles genomförde 1997 en studie kring grupparbete i en australiensisk skola. De 
kom fram till att genom att träna eleverna för grupparbete ökade elevernas förmåga att 
utnyttja gruppens fulla potential. Deras förändringsarbete var enkelt och tog lite tid. Eleverna 
fick under två lektioner genomgång om hur man arbetar i en grupp. Det hela handlade om 
individernas uppgifter och beteenden i relation till gruppens gemensamma uppgift. Träningen 
avsåg två aspekter, där den ena handlade om hur man tar sig an uppgiften. Eleverna 
informerades om hur man kan bryta ner uppgiften i olika delmål, hur man för anteckningar 
och gör sammanställningar och hur man kan fördela uppgifter mellan medlemmar och över 
tid. De uppmärksammade uppgiften och sättet att arbeta. Den andra delen av den 
förberedande genomgången handlade om hur eleverna förhållningssätt och beteende kunde 
påverka arbetet. Eleverna fick lära sig att aktivt lyssna på varandra. Man övade sig i att 
formulera idéer och förslag tydligt så att alla förstod. De fick även lära sig ge konstruktiv 
kritik, använda samarbetsstrategier och hur man fattar demokratiska beslut. De fick även 
träning i att klargöra och stå för sina åsikter, och lyssna till andras åsikter. Den andra delen 
handlade alltså om hur man förhåller sig till varandra i ett grupparbete (Ashman & Gilles, 
1997). 

Hela den förberedande träningen tog två timmar. De undersökte sedan om insatsen påverkat 
arbetet och det systematiska rolltagandet i gruppen. De jämförde de tränade grupperna med de 
elevgrupper som inte fått motsvarande träning. Det här gjordes med hjälp av videoinspelade 
observationer av elevernas arbete. En viktig aspekt var att använda elevernas egna 
uppfattningar och upplevelser av grupparbete. Slutligen bedömde läraren deras arbete och 
produktivitet. Resultatet visade att det överlag inte var någon större skillnad mellan de 
otränade och de tränade grupperna, men efter en analys av detta visade det sig att de tränade 
grupperna utvecklat ett mer demokratiskt sätt att arbeta än de otränade, vilket även 



11 

observationerna bekräftade. Oberoende observationer som gjordes konstaterade att de tränade 
grupperna var mer uppgiftsinriktade, vilket visade att de förstått uppgiften, de var aktivt 
engagerade, samarbetade och höll sig i högre grad till uppgiften. Man kunde också se 
skillnader i gruppernas kommunikation. Eleverna i de tränade grupperna lyssnade mer på 
varandra och hade ögonkontakt med den de talade med. De sökte även stöd för sina idéer hos 
andra samtidigt som de lyssnade och utvecklade andra idéer. Deltagarengagemanget var större 
i de tränade grupperna, eleverna arbetade välorganiserat och var lyhörda för övriga 
gruppmedlemmar. Man kunde även se att de tränade grupperna i större utsträckning använde 
ett inkluderande språkbruk, såsom ”vi” och ”oss” när de talade. De otränade talade i jag-
termer, ”jag” och ”mig”. Elevernas egna reflektioner bekräftade observationerna, då de tyckte 
att kommunikationen fungerat bra. De tyckte de kunde tala utan att bli avbrutna och man 
delade åsikter i gruppen. Men var dessutom mer nöjd med organisationen och beslutsfattandet 
än i de otränade grupperna. Lärarna som slutligen bedömde deras arbeten kunde konstatera att 
det tränade grupperna över tid utvecklade sina arbeten från faktakunskaper till att även 
innehålla analyser och värderingsaspekter. Med enkla gruppövningar har resultatet i 
grupparbete förändrats positivt och blivit mer effektivt och produktivt (Ashman & Gilles, 
1997). 

Egerbladh och Tiller (1998) skriver att de som nyblivna lärare och doktorander i pedagogik 
insåg att det krävdes en speciellt avsatt tid på schemat för ett förspel eller inskolning till 
grupparbetet som arbetsform hos eleverna. Med ekonomiskt stöd från dåvarande 
skolöverstyrelsen arbetade Egerbladh och hans kollega fram olika ”färdigheter” eleverna 
behövde behärska för att kunna fungera tillsammans med sina klasskamrater. Dessa bestod av 
såväl individuella som gruppfärdigheter, samt kombinationer av dessa. I de grupper som fått 
träning i dessa färdigheter kunde man se en markant förbättring när det gällde elevers förmåga 
att fördela arbetet inom gruppen, att kommunicera med varandra och att redovisa inför 
klassen. De fann att de lågpresterande eleverna presterade bättre på ett kunskapsprov om de 
hade gått igenom inskolningsprogrammet än de lågpresterande i ”vanliga” klasser. Elevers 
och lärares inställning till inskolningen i studien var över lag mycket positiv. I de flesta 
grupparbeten tvingas eleverna både arbeta individuellt och i samarbete med andra, vilket 
många gånger gör grupparbete till en svårbemästrad arbetsform. Enligt Egerbladh bör man 
först ge eleverna individuella färdigheter och sedan gruppfärdigheter. För att ett grupparbete 
ska fungera på ett tillfredställande sätt bör alla i gruppen kunna bidra till grupprodukten. Alla 
gruppmedlemmar bör kunna bidra till grupprocessen som sådan (Egerbladh & Tiller, 1998). 
 
Det finns många utarbetade sätta att använda sig av när man grupparbetar. En person som 
forskat och arbetat med att ta fram olika redskap till grupparbete är Dr. Spencer Kagan.  
Kagan (2007) upptäckte i sin forskning redan 1968 att barn i alla åldrar och olika delar av 
världen samarbetade bättre i vissa typer av situationer.  
 
Kagan ville se när detta inträffade i klassrummet och började undersöka detta.  Med en mängd 
studier som stöder hur enkla instruktioner kan leda elevernas samarbete under grupparbetet. I 
bagaget införde han olika enkla ”instruktioner” som skulle ge lärarna hjälp i grupparbetet. 
Hans ”instruktioner” ledde inte bara till bättre samarbete mellan eleverna, utan fler positiva 
sidor kom fram. Eleverna började prestera bättre, det blev bättre relationer mellan olika 
etniska grupper i klassen, eleverna fick bättre självförtroende, det gav ett bättre 
klassrumsklimat och bättre sociala färdigheter hos eleverna. Kagan har forskat i hur hjärnan 
arbetar och bäst tar till kunskaper och ville ha med många olika inlärningssätt när eleverna 
arbetade. Kagan har arbetat fram över 200 olika strategier att använda sig av när eleverna 
grupparbetar (Kagan, 2007). 
 
Grupparbete som metod gör att eleverna presterar bättre enligt forskning. Kagan berättar om 
en studie gjord av Craig Murie vid North Dakota State University. Han undersökte om 
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elevernas kunskaper påverkades positivt om kommunikationen ökades under lektionstid 
elever emellan och mellan lärare och elever. Murie har arbetat 29 år som lärare och använt sig 
av traditionella inlärningsmetoder under sina lektioner som matematiklärare. Han kunde se att 
han inte alltid fick med sig alla elever i sin undervisning och att de svaga eleverna varken 
vågade ställa frågor under lektionerna eller räcka upp handen. Murie trodde att svaret låg i 
avsaknaden av kommunikation mellan eleverna och honom under lektionerna. Han visste inte 
vad de tyckte var svårt när de inte ville säga någonting under lektionerna, och trodde att om 
det kommunicerades mer skulle denna information lättare komma fram. Murie ville göra 
eleverna själva mer aktiva under inlärningsprocessen och beslutade sig för att införa 
grupparbete som metod. Dr Spencer Kagans metod ”Cooperative Learning Structures”, blev 
den metod han använde, vilka består av flera olika strategier till grupparbete för att öka 
kommunikationen i klassrummet. Genom samarbete i grupp skulle eleverna bli tvungna att 
ställa frågor till både honom och de andra eleverna i gruppen, och på så sätt skulle 
kommunikationen i klassen öka. Murie ställde sig frågan om bättre kommunikation i 
klassrummet kunde bidra till större insikt och kunskap inom matematik, och fick en positiv 
utfall i sin studie. Klassens resultat blev upp till 15 % bättre efter han infört grupparbete som 
metod i klassen. Genom att lösa problem i små heterogena grupper ökade deras kunskapsnivå 
då de även hade ansvar för sina gruppkamraters förståelse av problemet. Murie kunde se att 
förståelsen blev mycket större bland eleverna då de kommunicerade och förklarade problemen 
för varandra. Engagemanget hos eleverna ökade tillsammans med resultaten och eleverna 
själva var positiva till denna arbetsmetod (Kagan, 2007). 
 
Kollektiva arbetsformer är inte alltid populära bland eleverna och belyser även hur 
individualismen byggs upp i skolan såväl som i samhället i stort. I det svenska SOS-projektet, 
”Socialisation i Skolan”, från mitten av 1970-talet undersöktes nästan 2000 elever. Man fann 
att grupparbete inte var så populärt bland eleverna. Det frågades bland annat hur gärna de 
ville arbeta tillsammans med en eller flera elever, eller om de helst ville arbeta på egen hand. 
Svaren varierade efter uppgifternas svårighetsgrad, vid lättare uppgifter ville eleverna helst 
arbeta ensamma och vid svåra uppgifter gärna tillsammans med någon kamrat. Eftersom det 
visade sig mer attraktivt att arbeta tillsammans ju svårare uppgifterna blev, kan man förvänta 
sig att grupparbetes popularitet skulle öka med skolåldern då uppgifterna blir svårare. I viss 
mån stämde detta för flickorna, för pojkarna däremot ökar antalet som vill arbeta ensam från 
klass 7 (Imsen, 2000). 
 
Olika omständigheter kan påverka samarbetet i en grupp. Hammar Chiriac (2005) tar upp tre 
faktorer i sin forskning som följer; 
 
Uppgiftens utformning: 
Vilken typ av gruppuppgift har en stor betydelse för gruppens arbete och process. Forskning 
visar att uppgiften har större betydelse än gruppsammansättningen, antalet gruppmedlemmar 
och motivationen i gruppen. Uppgiften ska nyttja gruppens kompetens, kräva gemensamma 
ansträngningar, innehålla någon form av problemlösning och/eller reflektion. Uppgiften ska 
kräva allas medverkan för att lösas. 
 
Uppmuntran av vissa processer:  
Lärare och elever kan genom ökade kunskaper om vilka processer som kan uppstå i grupper, 
påverka arbetet positivt genom att uppmuntra de arbetsinriktande processerna och undvika de 
mest uppenbara fallgroparna. Inför grupparbete är det därför en fördel att både lärare och 
elever har/får kunskaper och en medvetenhet om vilka fallgropar som en grupp kan hamna i 
och hur dessa kan undvikas. Individer kan enligt Hammar Chiriac bete sig ”märkligt” i grupp 
även hela eller delar av gruppen kan tillsammans bete sig ”märkligt”, det vill säga som de inte 
skulle bete sig annars. Hammar Chiriac nämner flertalet fallgropar som kan finnas i olika grad 
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inom grupper, bland annat flykt beteende. Flyktbeteende är att man låter andra i gruppen 
arbeta och man glider med mer eller mindre öppet. Om hela gruppen är en flyktgrupp 
undviker den att ta itu med uppgiften genom att göra andra saker än att koncentrera sig på att 
lösa huvuduppgiften. Andra beteenden kan vara beroendebeteende, då gruppen eller individer 
i gruppen söker säkerhet från en annan individ, det vill säga, individen eller gruppen söker en 
person att alliera sig med. Deltagarna avsäger sig ansvaret för uppgiften och tar inte heller 
ansvar för sina handlingar. Om hela gruppen är en beroendegrupp så har man oftast stor tilltro 
till rutiner och okritiskt tänkande dominerar, man är emot förändringar och förnekar 
konflikter. Genom att förlita sig på ledaren eller andra individer man gjort sig beroende av 
reduceras den egna ångesten inför uppgiften. Kamp, är ett beteende då gruppen eller individer 
i gruppen attackerar, någon eller någonting inom eller utanför gruppen. Det är vanligt att man 
kan till exempel skyller på ledaren inom gruppen eller läraren eller annan person utanför 
gruppen. Parbildning, är när gruppen reproducerar sig själv, då t.ex. ett par i gruppen utför det 
mesta av arbetet och de övriga sluter upp bakom. I gruppen finns ingen uttalad ledare och 
man vill inte heller ha det. Stämningen är ofta intim, varm och vänlig och sexuella 
anspelningar är inte ovanliga. Konflikter kommer inte upp till ytan och framtiden ter sig ljus. 
Dessa ”märkliga” beteenden eller fallgropar, beroende på i vilken grad de existera, är inte 
enbart negativa för gruppen utan fyller ett syfte, så som att dämpa prestationsångest. Ingen 
grupp kan vara fokuserad på arbete hela tiden utan ett gott skratt kan ge tillbaka arbetslusten 
att orka fortsätta, ett kort gräl kan rensa luften och tillfälligt lägga över ansvaret på läraren 
vilket kan minska stress. Oavsett vilken form av grupparbete som ska genomföras så uppstår 
dynamiska processer mellan människor och i gruppen som helhet, som inte går att förutse. 
Grupprocesser kan också ske gentemot andra grupper som man har relation med. Även om 
gruppen samlas för att utför en uppgift så kommer inte all tid att gå till att lösa uppgiften utan 
även till procedurfrågor och socioemotionella frågor. Att arbetet i grupp är komplex och inte 
något självklart. Oförmågan att hantera de krav som ställs gör att gruppen eller individer i 
gruppen börjar uppvisa de här märkliga beteendena som beskrivits ovan. I alla grupper 
förekommer gruppfenomen i mer eller mindre omfattning och grad (Hammar Chiriac, 2005). 
 
Belöningssystemet:  
Eleverna presterar i förhållande till vad de blir belönade för eller tror sig bli belönade för. 
Belöningar sker i dagens skola i första hand genom betygsystemet. Om man vill att en person 
ska genomföra en uppgift får man se till att det är värt mödan. Som lärare kan man ge olika 
betygsättning, individrelaterad och/eller grupprelaterad bedömning. Det är viktigt för gruppen 
att i förväg veta vilken typ av bedömning som läraren kommer att göra (Hammar Chiriac, 
2005). Eleven som är med i arbetet och känner att de är det, lär sig mer framgångsrikt och 
upplever större delaktighet än den som är eller upplever sig som en passagerare (Strandberg, 
2006).  
 
Dessa påståenden styrks av Brent och Felder (2001) som menar att grupparbete är ett av de 
bästa sätten att arbeta på i skolan. De baserar sina påståenden och sitt eget framarbetade 
material på egna studier och andras forskning. Enligt författarna får elever som arbetar 
effektivt i grupp ett högre betyg, når djupare kunskaper, behåller sina kunskaper längre, 
skolkar mindre, förbättrar sin kommunikativa förmåga, samarbetar bättre samt får en bättre 
förståelse för den miljö de kommer att arbeta med i framtiden som arbetstagare. Fördelarna 
kommer dock inte automatiskt i och med ett grupparbete utan gruppen behöver arbeta fram en 
lagkänsla och gemensamma riktliner genom olika förberedande övningar enligt författarna 
som har tagit fram ett omfattande koncept för grupparbete.  
 
Att läraren ska forma grupperna och inte eleverna själva är mycket viktigt enligt Brent och 
Felder (2001). De menar att de starkaste eleverna söker sig till varandra och lämnar på så sätt 
de svagare till att bilda egna grupper. Detta bidrar till att de svagare eleverna tenderar att drar 
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ner varandra medan grupper med bara starka elever arbetar mer individuellt och konkurrerar 
med varandra istället. På så sätt skapas inte någon lagkänsla i gruppen. På detta sätt når inte 
eleverna den djupare förståelse diskussionerna i en väl sammansatt, blandad grupp kan ge. I 
en grupp bestående av både svaga och starka elever, kan de svaga få uppmuntran till arbete 
genom att se hur de starka arbetar. De starka drar på så sätt upp de svaga eleverna i 
grupparbetet. Att läraren ska forma grupperna styrks av flera studier. I artikeln hänvisar 
författarna till en undersökning där flertalet elever påstod att deras värsta erfarenheter från 
grupparbete var då de själva fått välja grupper. De bästa erfarenheterna från grupparbeten var 
från när läraren satt ihop grupperna. Detta styrker det författarna själva påstår, att utkomsten 
av grupparbeten blir bäst då läraren väljer de elever som ska ingå i grupperna. Detta 
eliminerar även konflikterna mellan eleverna i gruppen. I de självvalda grupperna tendrar 
också fusk att uppkomma då en tajt grupp med vänner gärna håller varandra bakom ryggen 
istället för att informera läraren om fusk och eventuella konflikter (Brent & Felder, 2001). 
 

Metod 

Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den hermeneutiska metoden står för ett kvalitativt förståelse- och tolkningssystem. Ordet 
hermeneuein är grekiskt och betyder att tolka. Man menar att människor har intentioner och 
avsikter som yttrar sig i både språk och handling som i sin tur går att tolka och förstå 
innebörden av. Man strävar efter att se helheten i forskningsproblemet och använder sen sin 
egen förståelse som ett verktyg i tolkningen av de svar man får genom sin undersökning. 
Människors upplevelser och erfarenheter förmedlas genom språk och livsyttringar som oftast 
återfinns inom kultur- och humanvetenskap. Genom att tolka hur mänskligt liv uttrycks i det 
talande språket går det att förstå andra människor och vår egen livssituation. Ett 
forskningsarbete ska utgå ifrån redan etablerade teorier och modeller. Den kunskap som sedan 
produceras i ny forskning ska bidra till en utveckling av redan existerande teorier, dvs. tillföra 
vetenskapssamhället ny kunskap (Patel & Davidsson, 1991).  

Undersökningsmetod 
 
Då man angriper en forskning bör man välja mellan två olika angreppssätt, kvantitativa och 
kvalitativa metoder. I en renodlad kvantitativ metod mäter, förklarar och bevarar man oftast 
olika hypoteser (Lundahl & Skärvad, 1999). I den kvalitativa metoden beskriver, analyserar 
och försöker man förstå hur och varför människor beter sig på ett visst sätt (Kvale, 1997). 
Vi har valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i våra intervjuer för att få 
så verkliga svar som möjligt.  

Kvalitativ och kvantitativ intervju 

 
Kvalitativa metoder kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal, de innefattar 
skrivna eller talade verbala formuleringar. Kvantitativ metod innefattar mätningar, en slags 
kvantifiering med hjälp av matematik och statistik (Backman, 1998). Enligt Patel och 
Davidsson (1991) bör intervjuer innefatta öppna frågor där försökspersonerna får svara med 
egna ord där svarsalternativen inte är givna och förutbestämda. Under intervjun bör det finnas 
ett samspel mellan den som intervjuar och försökspersonen. Viktigt är även att förklara för 
dem som deltar i intervjun hur deras svar kommer att beaktas, om det är konfidentiellt eller 
inte. All sådan information måste ges till försökspersonerna innan de börjar svara på frågorna.  
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Det är viktigt att göra noggranna förberedelser vad gäller: 
 

1. Innehållet i intervjun  
Har vi täckt det preciserade problemet? Har alla delområden blivit behandlade? 

2. Frågorna  
Behövs alla frågor? Är frågorna formulerade så att de inte kan missuppfattas? 
Fungerar frågorna för de individer som de är avsatta för? 

3. Utprovningen  
Passar frågorna till försökspersonerna? Ger de den information som var avsedd? 

4. Intervjuaren  
Är intervjuaren väl förtrogen med innehållet i just denna intervju?  

 
Vid frågornas formulering bör man undvika exempelvis långa frågor, ledande frågor, 
negationer, dubbel-frågor av typen ”Brukar ni stanna hemma på er semester, eller brukar ni 
åka utomlands?” Man bör även undvika förutsättande frågor av typen ”Har ni slutat dricka 
alkohol?”och varför-frågor. Dock är varför-frågor bra som uppföljningsfrågor. Man bör även 
enligt Patel och Davidsson (1991) tänka på vilket språk man använder sig av vid 
formuleringen av frågor. Man bör exempelvis undvika svåra och främmande ord, fackuttryck, 
värdeladdadeord, oklara och tvetydiga ord och oklara frekvensord, såsom ”ibland” ”ofta” och 
”brukar”. 
 
Vi ville undersöka om vi kunde förbättra elevernas uppfattning av delaktighet i grupparbetet 
genom att ge eleverna i en av undersökningsklasserna ett träningsprogram i 
grupparbetesteknik. 
 
Grupparbete 1:  
Eleverna i klasserna A och B får en kortare genomgång och endast vissa riktlinjer för hur 
arbetet ska bedrivas. 
 
Grupparbete 2:  
Eleverna i klass A (grupperna A1 och A2) får en längre förberedande genomgång i 
grupptekniksträning, samt mer styrda instruktioner/riktlinjer hur arbetet ska genomföras i 
gruppen. Den andra klassen får ingen träning i gruppteknik, det vill säga att de arbetar som i 
grupparbete 1.  

 
Intervjuer kommer att ske med de elever som ingått i de utvalda grupperna både efter 
grupparbete 1 och grupparbete 2. 
 

Försökspersoner 
 
Undersökningen genomfördes i två klasser klass A och klass B, från årskurs 8 med totalt 52 
elever. Vi delade in klass A i 6 grupper ur dessa 6 grupper valde vi ut två grupper som 
fungerade mindre bra ur samarbetssynpunkt, grupperna A1 och A2. Även klass B delades in i 
6 grupper. Ur dessa grupper valde vi ut de två grupper som fungerat mindre bra ur 
samarbetssynpunkt, grupperna B1 och B2.  
 

Bortfall 
 
Samtliga 17 elever var närvarande vid de båda intervjutillfällena, således inga bortfall. 
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Material 
 
Vid intervjutillfällena har vi använt oss av intervjufrågor, papper och penna.  

Avgränsningar 
 
Samtliga 52 elever var med på grupparbete 1 och grupparbete 2. För att avgränsa arbetet har 
vi valt att koncentrera oss på de grupper vi upplevde fungerade mindre bra vad gäller 
samarbete/delaktighet i grupparbete 1. Tillsammans med vår handledare kom vi fram till vilka 
grupper som skulle undersökas. Grupperna bestod totalt av 17 elever. Anledningen till att bara 
den ena klassen fick träning i grupparbetsteknik var att vi ville se om det blev någon skillnad i 
elevernas upplevelse av delaktighet i grupparbetet efter eleverna fått träning i 
gruppträningsteknik jämfört med de elever som inte fått det. Våra förväntningar var att de 
grupper som fått gruppträningsteknik skulle uppleva en större känsla av delaktighet i 
grupparbetet än de som inte fått någon gruppträningsteknik. Avgränsningen avser två olika 
tillvägagångssätt för att arbeta i grupp, ett utan träning i grupparbetsteknik och ett med. Valet 
av vilka elever som skulle ingå i grupperna för vår undersökning gjordes tillsammans med 
deras ordinarie lärare. I varje grupp skulle ett s.k. ”ankare” finnas, dvs. en starkare elev. De 
övriga elever i gruppen bestod sedan av en så bra mix som möjligt av svaga och starka elever. 
Under grupparbete 1 observerad både vi och de ordinarie lärarna hur arbetet förflöt i 
grupperna och gjorde ostrukturerade observationer under varje lektion som sedan följdes upp 
med en gemensam reflektion direkt efter lektionerna. Vi dokumenterade inte observationerna.  
På dessa observationer och reflektioner baserades sedan valet av vilka grupper som skulle 
ingå i vår undersökning. De två grupper i varje klass som enligt våra observationer fungerat 
sämst i sitt samarbete och synlig delaktighet i grupparbetet valdes ut och intervjuades. Vi har 
också avgränsat vår studie så den fokuserar sig på det centrala begreppet delaktighet och då 
elevernas upplevelser kring begreppet.   

Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes i klasser där vi tidigare gjort vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Därför var vi redan bekanta med elever och lärare när vi återkom för att 
genomföra vår undersökning.  

Grupparbete 1 

 
Vi började med att låta båda klasserna se filmen The Lion, the Witch and the Wardrobe. Vi 
presenterade vår idé kring grupparbetet i vilken de tillsammans fick diskutera och svara på 
analyserande frågor kring en av karaktärerna i filmen. Grupperna tilldelades olika karaktärer. 
När grupperna var klara fick de sedan göra en poster om karaktärens personlighet/egenskaper, 
med exempel från filmen där dessa egenskaper kunde ses. Grupperna fick även måla bilder på 
posterna för att stärka innehållet. Slutligen fick de framföra en presentation för klassen där de 
visade postern och berättade om svaren de kommit fram till i de analyserande frågorna, samt 
berätta om karaktären gruppen arbetat med. Hela arbetet har genomförts på engelska. Vi valde 
sedan att undersöka två grupper i varje klass där samarbetet fungerat mindre bra under 
grupparbete 1. Därefter gjordes den första intervjun med dessa två grupper där eleverna fick 
svara anonymt. En av oss intervjuade en elev åt gången, och vi fördelade intervjuerna jämt 
mellan oss. Var och en av oss intervjuade samma elev den andra gången. Den ena klassen fick 
påbörja grupparbete 2 utan grupparbetsträning, medan vi hade två lektioner i gruppteknik i 
den andra klassen.  
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Grupparbetsträning 

 
Under två lektioner genomförde vi träning i grupparbetsteknik i den ena klassen. Denna 
träning gick till på följande sätt: 
 

• Under den första lektionen fick eleverna i grupp diskutera för- och nackdelar med att 
arbeta i grupp. De fick sedan ingå i nya grupper för att diskutera vad de kommit fram 
till i den tidigare gruppen och göra en sammanställning av de gemensamma svaren. 
Av deras svar gjorde vi sedan en checklista som de skulle ha i åtanke under 
grupparbete 2.  

 
• Under lektion två fick de en uppgift i geometri, där eleverna individuellt fick leta upp 

antalet trianglar i en figur, för att sedan i gruppen diskutera antalet hittade trianglar i 
figuren för att se om de kunde hitta fler tillsammans. Vi hade sedan en gemensam 
genomgång i klassen.  

Grupparbete 2 

 
Vi började med att presentera vårt upplägg kring grupparbete 2, som handlade om Australien. 
Vi ville att eleverna skulle göra ett resereportage från Australien. Eleverna blev indelade i 
samma gruppkonstellationer som under grupparbete 1. Var och en i gruppen fick välja ut en 
plats eller aktivitet i Australien som de själva skulle vilja besöka eller göra. De fick sedan sitta 
i datasalen och biblioteket för informationssamlande. När de var klara och hade sammanställt 
sin egen del, samlades de åter i sina grupper för att sammanställa och förbereda en gemensam 
redovisning. Vi hade önskemål om en kreativ redovisningsform, typ TV-programmet ”Packat 
och klart”. Det här arbetet genomfördes också på engelska.  

Tidsplan 
 
Hösten 2006 
V.39 Vi börjar fundera på vårt forskningsämne 
V. 40-43 Litteratur studier 
V.41-49 Bearbetning av PM  
V.50-51 Första grupparbetet genomförs (Narnia) 
V. 51 Eleverna intervjuas efter redovisning   
V.52-02 Sammanställning av intervjuer, samt litteraturstudier 
 
Våren 2007 
V.02-04 Andra grupparbetet genomförs (Australien) 
V.04 Eleverna intervjuas igen 
V.05 Sammanställning av intervjuer 
V.06-10 Färdigställande av rapport 
V.11-12 Seminarium. 
 

Bearbetning av data 
 
När all data var insamlad började vi bearbeta våra intervjuer. Vi valde att sammanfatta svaren 
från försökspersonerna för att få en överblick av deras svar. Intervjusvaren jämfördes med 
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varandra från grupparbete 1 och grupparbete 2 och sedan analyserades svaren. Vi tittade även 
på vilka likheter och olikheter som fanns. Därefter analyserade vi vad likheterna/skillnaderna 
eventuellt kunde bero på. Hade eleverna upplevt någon skillnad i delaktighet efter att de fått 
ett träningsprogram i gruppteknik? Det var intervjuerna som låg till grund för vår analys.  

Resultat 
 
Under rubriken resultat kommer vi att presentera resultaten av våra intervjuer. Vi kommer att 
presentera svaren från de 17 försökspersonerna som ingick i vår undersökning. Vi har gjort 
två grupparbeten i två olika klasser som vi kallar för klass A och för klass B. Alla elever i de 
här klasserna fick delta i grupparbete 1 (Narina) och i grupparbete 2 (Australien). Vi delade in 
klass A i 6 grupper. Ur dessa 6 grupper valde vi ut två grupper som fungerade mindre bra ur 
samarbetssynpunkt. De här grupperna kallar vi för A1 och A2. Vi delade även in klass B i 6 
grupper och valde även här ut de två grupperna som fungerade mindre bra ur 
samarbetssynpunkt. Dessa grupper kallar vi för B1 och B2. Samtliga grupper A1, A2, B1 och 
B2 intervjuade vi efter grupparbete 1 och grupparbete 2. Det var endast grupp A1 och grupp 
A2 som får en förberedande träning inför grupparbete.   

Resultat av intervjusvar samt tolkade kommentarer 
 

Grupparbete 1 
 
Intervjusvar efter grupparbete I, med grupperna A1 och A2  
 
Elevantalet i de båda grupperna var totalt åtta stycken. 
 
På den första frågan ”Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?” 

svarade majoriteten att de inte tyckte att alla varit delaktiga i arbetet (5st). Tre av eleverna 
tyckte att alla varit delaktiga i arbetet. Svaren vi fick kan bero på att eleverna inte blivit 
tränade i att arbeta i grupp och därför känner sig kanske inte alla delaktiga ännu. Det kan även 
bero på andra orsaker såsom tidpunkten på dagen, ämnet, själva uppgiften de fått osv. Vi 
hoppas att upplevelsen av delaktighet kommer att öka efter vi genomfört gruppträningen med 
dem. 
  
På den andra frågan ”Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet?” skulle eleverna 
svara genom att välja en siffra i skalan nedan.  
 
Liten insats 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
Majoriteten (6st) av elever valde en siffra från meridianvärdet (5) och över. En elev valde 
siffran 8. Endast en elev valde en siffra under fem, (4). Eleverna svarade här positivt kring sin 
egen insats i grupparbetet, vilket kan visa på att de själva upplever sin insats som bra. Detta 
behöver inte betyda att så är fallet. 
 
På den tredje frågan ”Kände du dig delaktig i gruppens arbete? Motivera ditt svar” 
svarade majoriteten ja (7st). Endast en elev svarade ”nej, jag ville inte”. De flesta av eleverna 
som kände sig delaktiga i grupparbetet kom med motiveringen att de kunde komma till tals 
och att man lyssnade på varandra i grupperna. Den elev som inte kände sig delaktig tror vi 
inte kände sig tillräckligt trygg i gruppen och med sina klasskamrater för att vilja eller kunna 
vara delaktig. Det är intressant att eleverna redan upplevde sig delaktiga i gruppens arbete, 
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samtidigt som majoriteten av eleverna upplevde att samarbetet i gruppen inte fungerade så 
bra.  
 
På den fjärde frågan ”Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” 
svarade majoriteten (6st) att de hade det. Två stycken tyckte att de inte delgett av sina 
kunskaper till gruppen och svarade ”kanske det”, och ”inget speciellt”. De flesta av eleverna 
som svarade att de upplevt att de delgett gruppen av sina kunskaper har säkert uppfattat det 
så, men vi tror att vissa kan ha överskattat vad de delgett gruppen och andra underskattat sig 
själva i arbetet. De två som svarade negativt på frågan tror vi inte kände sig tillräckligt trygga 
i sina grupper eller så hade de inte tillräckliga kunskaper för att vilja eller våga delge det till 
de övriga i gruppen. 
 
På den femte frågan ”Hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre?” 
svarade några (3st) elever att samarbetet fungerat bra, medan andra (5st) upplevde att det varit 
ganska bra, men kunde ha varit bättre. Av dem som tyckte det kunde ha varit bättre svarade 
några att ”det kunde ha varit bättre om alla försökte ordentligt” och ”den fjärde tittade bara 
på”. På följdfrågan på hur det kunde bli bättre svarade eleverna bland annat ”att alla är med 
och bestämmer”, ”att man delade upp arbetet bättre” och ”ge den fjärde personen en uppgift 
som han skulle ha färdigt”. Svaren visar på att det finns brister inom samarbetet i grupperna 
och att alla elever inte varit engagerade i arbetet. Vi hoppas att vi får se en skillnad här efter 
de fått grupparbetsträning.  
 
På den sjätte frågan ”Upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? Motivera ditt 
svar”, svarade alla ja, med bland annat motiveringarna ”vi lyssnade alltid på varandra”, ”ja, 
om man sa något lyssnade dom”. Eleverna upplever att alla i gruppen lyssnar på dem när de 
säger någonting, vilket är en förutsättning för ett väl fungerande grupparbete och en känsla av 
delaktighet.  
 
På den sjunde frågan ”Lyssnade du till dem?” svarade alla ja. Eleverna upplever att de både 
lyssnas på och att andra lyssnar på dem, detta visar på att eleverna visar respekt och hänsyn 
till varandra, vilket är en förutsättning för ett bra grupparbete. 
 
På den åttonde och sista frågan ”När kände du dig mest delaktig? Varför?”, svarade två 
vid redovisningstillfället, fyra under grupparbetets gång, två svarade ”jag vet inte”. Endast 
hälften har svarat att de kände sig mest delaktiga under grupparbetets gång. Vi hoppas att fler 
kommer att svara som dessa efter vår grupparbetsträning. De två elever som svarat ”jag vet 
inte” kanske inte riktigt förstod frågan eller så kunde de kanske inte precisera när de kände sig 
mest delaktiga.  
 
Det är intressant att se att majoriteten av eleverna upplevde sig själva som delaktiga i 
gruppens arbete samtidigt som majoriteten av eleverna även upplevde att de övriga i gruppen 
inte var delaktiga i grupparbetet. Detta visar att elevens upplevelser av sin egen delaktighet 
inte stämmer överens med vad gruppkamraterna upplever. Trots att de upplevde sin egen 
delaktighet som bra, tyckte de inte att samarbetet fungerade lika bra.  
 
 
Intervjusvar efter grupparbete 1 med grupperna B1 och B2   
 
Elevantalet i de båda grupperna var totalt nio stycken. 
 
På den första frågan ”Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?” 
svarade majoriteten att de tyckte att alla var delaktiga i arbetet (6st). Tre av eleverna som 
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svarade nej, upplevde att vissa i gruppen inte gjorde någonting alls. Det är positivt att de flesta 
upplevde att alla i gruppen varit delaktiga. Det fanns ändå elever som inte upplevdes vara 
delaktiga i arbetet och detta har vi kunnat se är ett vanligt förekommande problem inom 
grupparbeten i skolan.  
 
På den andra frågan ”Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet?” skulle eleverna 
svara genom att välja en siffra i skalan nedan. 
 
Liten insats 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
Majoriteten (8st) av elever valde en siffra över meridianvärdet (5).  En elev valde siffran 10. 
Endast en elev valde en siffra under fem, (3). Eleverna uppfattar sin egen insats i grupparbetet 
positivt.   
 
På den tredje frågan ”Kände du dig delaktig i gruppens arbete? Motivera ditt svar” 
svarade majoriteten ja (7st). En elev svarade ”nej, men kom med förslag” och en annan 
svarade ”ja, men inte hela tiden”. De flesta av eleverna kände sig delaktiga i grupparbetet 
vilket vi tycker är positivt. En elev kände sig inte delaktig i grupparbetet och det kan bero på 
många olika faktorer som exempelvis otrygghet i gruppen eller en ovilja till samarbete.  
 
På den fjärde frågan ”Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” 
svarade majoriteten (7st) att de delgett gruppen av sina kunskaper och två svarade ”kanske”. 
Här kan eleverna själva ha över eller underskattat vad de delgett gruppen.  
 
På den femte frågan ”Hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre?”, 
svarade tre stycken ”bra”. Majoriteten (6st) tyckte att samarbetet varit ganska bra, men kunde 
ha varit bättre. På följdfrågan fick vi endast ett svar ”snacka mer engelska”. Även då många 
upplevt samarbetet i gruppen ganska bra, tycker de att det finns förbättringar att göra.  
 
På den sjätte frågan ”Upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? Motivera ditt 
svar”, svarade majoriteten (8st) ”ja”, med bland annat motiveringarna ”de andra tog åt sig av 
vad man sa” och ”alla var tyst när jag pratade”.  
 
På den sjunde och sista frågan ”Lyssnade du till dem?” svarade alla ”ja”. Eleverna upplever 
att de andra i gruppen lyssnar på dem och att de själva lyssnar till andra. 
 
På den åttonde och sista frågan ”När kände du dig mest delaktig? Varför?” ,svarade tre vid 
redovisningstillfället, tre under grupparbetets gång, tre svarade ”jag vet inte”. Här har endast 
en tredjedel av eleverna svarat att de känt sig mest delaktiga under grupparbetets gång, vilket 
kan bero på svårighet i att förstå själva frågan eller att samarbetet i gruppen inte fungerat så 
bra. 
 
I dessa grupper upplevde eleverna sig själva och de andra i gruppen som delaktiga i 
grupparbetet, ändå upplevde de inte att samarbetet fungerade så bra i grupperna utan att det 
kunde bli bättre.  
 

Grupparbete 2 
 
Intervjusvar efter grupparbete 2 med grupperna A1 och A2  
 
Elevantalet i de båda grupperna var totalt åtta stycken. 



21 

 
På den första frågan ”Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?” 
svarade alla (8st) att de tyckte att alla varit delaktiga i arbetet. En elev betonade ”ja, nu har 
verkligen alla varit med!”. Här kan vi se att en stor förändring skett i den enskilda elevens 
upplevelse av gruppens delaktighet i arbetet. Alla i gruppen känner av en ökad delaktighet i 
grupparbetet. Detta positiva resultat kan bero på att grupperna nu fått grupparbetsträning. 
  
På den andra frågan ”Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet?” skulle eleverna 
svara genom att välja en siffra i skalan nedan. 
 
Liten insats  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
Alla elever valde en siffra från meridianvärdet (5) och över.  En elev valde siffran 10. Även 
här kan vi se en viss positiv förändring som kan bero på träningen vi gett dem. Eleverna 
upplever att de gjort en bättre insats denna gång, vilket bland annat kan bero på en ökad 
trygghet i gruppen. Tryggheten kan bland annat bero på att de lärt känna varandra bättre 
genom grupparbetsträningen. Det kan också bero på att de genom träningen blivit mer 
medvetna om sitt eget förhållningssätt när man arbetar i grupp. 
  
På den tredje frågan ”Kände du dig delaktig i gruppens arbete? Motivera ditt svar” 
svarade majoriteten ja (7st). En svarade ”sådär”. Alla utom en elev kände sig delaktig i 
grupparbetet, vilket är samma svar vi fick innan grupparbetsträningen. Här har ingen 
förändring skett. 
 
På den fjärde frågan ”Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” 
svarade sju stycken att de hade det. En svarade ”lite grann”. Här har en viss positiv förändring 
skett då fler svarade att de delgett gruppen av sina kunskaper. Före gruppträningen svarade 
två elever ”kanske det” och ”inget speciellt”, vilket är mer negativt än den elev som nu 
svarade ”lite grann”. 
 
På den femte frågan ”Hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre?” 
svarade sju elever att samarbetet fungerat bra med bland annat motiveringarna ”det gick bättre 
den här gången, alla hjälpte till det gjorde de inte förra gången” och ”bra fördelning av arbetet 
och redovisning”. En upplevde att det varit ganska bra, men kunde ha varit bättre. Här kan vi 
se att en stor förändring skett då antalet elever som upplevt att samarbetet fungerat bra ökat 
från tre till sju elever. De negativa svar vi fick på denna fråga före gruppträningen såsom ”den 
fjärde tittade bara på” eller ”det hade varit bättre om alla försökte ordentligt” finns inte med 
denna gång.  
 
På den sjätte frågan ”Upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? Motivera ditt 
svar”, svarade alla ja, med bland annat motiveringarna ”när vi tränade till redovisningen 
lyssnade vi till varandra”, ”Ja, alla lyssnar till alla”. Här är resultatet detsamma som före 
gruppträningen. Ingen förändring har skett. 
 
På den sjunde frågan ”Lyssnade du till dem?” svarade alla ja. Här har inte heller någon 
förändring skett sedan vi gett klassen grupparbetsträning.  
 
På den åttonde frågan ”När kände du dig mest delaktig i gruppens arbete? Varför?”, 
svarade fyra ”under redovisningen”, två stycken ”när vi satte ihop arbetet”, en ”hela tiden” 
och en ”visste inte”.  Eftersom vi fått så många olika svar på den här frågan tror vi att den kan 
ha varit svår att förstå för eleverna. Vi kan inte utläsa någon väsentlig skillnad i svaren vi fått. 
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Den här gången har en elev känt sig delaktig under hela grupparbetes gång vilket inte någon 
gjort före grupparbetsträningen.  
 
På den nionde frågan ”Vilket grupparbete kände du dig mer delaktig i? Jämför din 
delaktighet i de båda grupparbetena”. Här fick eleverna gradera sin egen upplevelse på en 
numrerad skala från 1-10. Där nummer1 stod för liten delaktighet och nummer 10 för stor 
delaktighet. På frågan om Narnia arbetet valde alla elever en siffra från meridianvärdet (5) 
och över.  På frågan om Australien valde majoriteten en siffra från meridianvärdet (5) och 
över. Eleverna har själva inte upplevt någon större skillnad i delaktighet i de båda 
grupparbetena enligt svaren vi fått på den här frågan. I de övriga svaren vi fått kan vi se en 
skillnad i att samarbetet i grupperna upplevts fungera bättre och att eleverna själva upplevt en 
större delaktighet från övriga gruppmedlemmar.  
 
Eleverna upplever både sig själva och sina gruppkamrater som delaktiga i grupparbetet. Vi 
kan se att eleverna efter grupparbetsträning fått en mer positiv uppfattning av sina kamraters 
delaktighet i grupparbetet. Även samarbetet upplevdes fungera mycket bättre i detta 
grupparbete jämfört med grupparbete 1. Detta kan bland annat bero på grupparbetsträningen 
de fått, men även till viss del på att de lärt känna varandra bättre eftersom det är andra gången 
de arbetar tillsammans i dessa grupper. Ingen förändring har skett i upplevelsen av lyssnande 
på varandra i grupperna. Detta kan bero på att de trots att de lärt känna varandra bättre, inte 
slutar lyssna på varandra utan håller sig till de förhållningssätt de fått.   
 
 
Intervjusvar grupparbete 2 med grupperna B1 och B2 
 
Elevantalet i de båda grupperna var totalt nio stycken. 
 
På den första frågan ”Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?” 
svarade alla att de tyckte att alla varit delaktiga i arbetet (9st). Här har det skett en förändring 
av upplevelsen av delaktighet i grupparbetet som kan bero på bland annat att de lärt känna 
varandra bättre eftersom de arbetat tillsammans under grupparbete 1.  
 
På den andra frågan ”hur bedömer du din egen insats i grupparbetet?” skulle eleverna 
svara genom att välja en siffra i skalan nedan. 
 
Liten insats 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
Alla elever valde en siffra från meridianvärdet (5) och över.  Även här kan vi se en liten 
förändring till det bättre, även om den är marginell.  
 
På den tredje frågan ”kände du dig delaktig i gruppens arbete? Motivera ditt svar” 
svarade alla ja (9st). Vi fick bland annat svaret ”jo, alla gjorde varsin forskning, sedan 
bestämde vi redovisningen tillsammans”. Även här kan vi se en liten förändring till det bättre. 
 
På den fjärde frågan ”upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” 
svarade sju stycken att de hade det. En svarade ”vet inte” och en annan elev ”det tror jag”. 
Här har det inte skett någon förändring i svaren från det första grupparbetet. 
 
På den femte frågan ”hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre?” 
svarade sex elever att samarbetet fungerat bra. Tre stycken var tveksamma, de svarade bland 
annat ”vi diskuterade inte så mycket”, ”vissa var borta och då hann vi arbeta så mycket 
tillsammans”. Även här visar resultatet en viss förbättring. 
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På den sjätte frågan ”upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? Motivera ditt 
svar”, svarade sju stycken ”ja”. Två elever var tveksamma med bland annat motiveringarna 
”killarna mer oseriösa”, ”vi har inte pratat så mycket”. Här har det skett en liten negativ 
förändring då kommunikationen i grupperna inte fungerat lika bra som i grupparbete 1.  
 
På den sjunde frågan ”Lyssnade du till dem?” svarade sex stycken ”ja”. Tre var tveksamma 
och svarade bland annat ”vi har inte pratat så mycket” och ”lika lite som de lyssnade till mig”. 
Även här har det skett en negativ förändring då färre elever upplever att de lyssnat på de 
övriga i gruppen.  
 
På den åttonde frågan ”När kände du dig mest delaktig i gruppens arbete? Varför?”, 
svarade tre stycken ”under redovisningen”, tre stycken ”när vi satte ihop arbetet”, två ”hela 
tiden” och en kom inte ihåg. Här kan vi inte se någon skillnad i resultatet från grupparbete 1. 
 
Den nionde frågan löd ”Vilket grupparbete kände du dig mer delaktig i? Om du jämför 
din delaktighet i de båda grupparbetena. Hur graderar du din delaktighet?” Här fick 
eleverna gradera sin egen upplevelse på en numrerad skala från 1-10. Där nummer1 stod för 
liten delaktighet och nummer 10 för stor delaktighet. På frågan om Narnia arbetet valde alla 
elever en siffra från meridianvärdet (5) och över.  På frågan om Australien valde alla en siffra 
från meridianvärdet (5) och över. Ingen skillnad har skett i upplevd delaktighet under de båda 
grupparbetena, vilket är resultat som vi förväntade oss att få. Under grupparbete 2 har en 
tydlig försämring vad gäller lyssnandet eleverna emellan skett i grupperna som inte fått 
grupparbetsträning jämfört med de elever som fått träning.  
 
Endast en liten positiv skillnad kan ses vad gäller eleverna egen upplevelse av delaktighet i 
grupparbetet. Det kan bero på att det är samma gruppkonstellation som vid grupparbete 1 och 
det kan bland annat göra att de lärt känna varandra bättre. Vilket i sin tur kan leda till ökad 
trygghet och samhörighet i gruppen. Även samarbetet upplevdes fungera bättre i detta 
grupparbete jämfört med grupparbete 1. Den förbättring vi kan se när det gäller elevernas 
upplevda känsla av samarbete i gruppen kan även den bero på föregående orsaker. Eleverna 
upplever att man lyssnar sämre på varandra i detta grupparbete jämfört med grupparbete 1 
vilket kan bero på att de lärt känna varandra bättre och det blir mer prat och mindre lyssnande. 
De har inte heller fått några instruktioner eller träning i hur man ska förhålla sig när man 
arbetar i grupp.  
 
Eleverna upplever både sig själva och sina gruppkamrater som delaktiga i grupparbetet. Vi 
kan se att eleverna efter grupparbetsträning fått en mer positiv uppfattning av sina kamraters 
delaktighet i grupparbetet. Även samarbetet upplevdes fungera mycket bättre i detta 
grupparbete jämfört med grupparbete 1. Detta kan bland annat bero på grupparbetsträningen 
de fått, men även till viss del på att de lärt känna varandra bättre eftersom det är andra gången 
de arbetar tillsammans i dessa grupper. Ingen förändring har skett i upplevelsen av lyssnande 
på varandra i grupperna. Detta kan bero på att de trots att de lärt känna varandra bättre, inte 
slutar lyssna på varandra utan håller sig till de förhållningssätt de fått.   
 
I elevernas svar på den upplevda delaktigheten i grupparbetet kan vi se en större förbättring i 
den grupparbetstränade klassen (A) jämfört med klass B där vi bara kan utläsa en marginell 
positiv skillnad. Med vår definition av delaktighet menar vi att eleverna upplever att 
samarbetet fungerar väl, att alla bidrar till grupparbetet, att alla blir hörda och lyssnar på 
varandra. När det gäller elevernas upplevelse av samarbete kan vi utläsa att en förbättring har 
skett efter grupparbete 2 i de båda klasserna. Grupparbetsträningen ökar upplevelsen av 
samarbete i gruppen, vilket är en del av delaktigheten. En lite större positiv skillnad kan vi se 
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i den grupparbetstränade klassen (A). Vi kan se att en stor förändring i lyssnandet skett i klass 
B jämfört med klass A, då B upplevs lyssna sämre på varandra efter grupparbete 2. I den 
grupparbetstränade klassen (A) kunde vi inte avläsa någon skillnad i upplevt lyssnande efter 
grupparbete 1 och 2.  
 

Diskussion 

Reliabilitet och Validitet   
 
För att undersökningen ska ge en hög reliabilitet är det viktigt med korrekta mätningar. När 
det som ska undersökas verkligen undersöks betyder det att validiteten är hög. Kvaliteten och 
trovärdigheten bestäms med hjälp av reliabiliteten och validiteten (Patel & Davidsson, 1994). 
Vi tycker att vi undersökt det vi ville. Med hjälp av intervjuerna har vi fått en uppfattning om 
elevernas uppfattning/upplevelse av delaktighet i ett grupparbete kan förbättras genom att 
läraren ger förberedande träning inför grupparbete. 
 
Tillförliten i vår undersökning kan ha påverkats av många faktorer. Vi valde att använda 
kvalitativa intervjuer för att få fram elevernas upplevelser kring begreppet delaktighet och 
eftersom vi ville att eleverna skulle svara utifrån sina egna funderingar och åsikter. Något som 
kan ha påverkat reliabiliteten i vår undersökning är att det var samma elevgrupper i 
grupparbete 1 som det var i grupparbete 2. Eftersom eleverna redan hade arbetat i samma 
grupper tidigare kan sammanhållningen mellan eleverna i grupperna redan ha varit god. 
Eleverna känner varandra sedan tidigare och är trygga i gruppen. Det här är något som ger en 
positiv inverkan på grupparbetet.   
 
Reliabiliteten kan även ha påverkats av att det var vi och inte de ordinarie klasslärarna som 
genomförde intervjuerna. Eleverna känner sina ordinarie klasslärare bättre än de känner oss. 
Vi hade velat få mer tid till att lära känna eleverna ordentligt så att de hade känt sig mer 
trygga med oss. Detta kan ha lett till att inte alla eleverna svarade helt ärligt på 
intervjufrågorna. Genom att låta eleverna få vara anonyma när vi intervjuade dem hoppas vi 
dock att det bidrog till att eleverna vågade vara mer ärliga när de svarade på våra frågor.  
 
Eftersom det var första gången vi genomförde gruppträning i klass, kan vår brist på rutin ha 
medfört att inte alla eleverna tillgodogjorde sig gruppträningen på rätt sätt. Vi kan även ha 
varit otydliga i våra avsikter och instruktioner kring gruppträningstekniken. Eftersom eleverna 
inte kände sig lika trygga med oss som med sina ordinarie klasslärare, kan det ha bidragit till 
att de inte ställde lika mycket frågor om de var osäkra på uppgiften.  Det gick en vecka mellan 
de två tillfällena klassen hade gruppträningsteknik, vilket kan ha medfört att det vi gjorde 
först kanske ”glömts bort” vid nästa tillfälle.  
 
Det hade kanske var bra om intervjuerna hade spelats in för att inte vi inte gått miste om en 
del av informationen. Anledningen till att vi inte använde oss av inspelning var att vi trodde 
att det skulle göra eleverna mer stressade under intervjuerna samt att vi på skolan inte hade 
tillgång till inspelnings utrustning. Det kan ibland vara svårt att hinna med att anteckna och 
lyssna samtidigt. Den information vi kan ha gått miste om är att vi inte hann anteckna mimik, 
kroppshållning och betoningar som eleverna kom med under intervjuerna utan endast deras 
svar på frågorna. Hade vi spelat in svaren hade vi kunnat koncentrera oss mer på hur mimik, 
kroppshållning samt betoningar var under intervjuerna och fört anteckningar på dessa.  
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Resultatdiskussion med egna reflektioner 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi kunnat se att grupparbeten oftast inte 
fungerar som ett gemensamt samarbete. Man kan ofta se skilda grader av arbetsmotivation 
och aktivt deltagande hos eleverna. Många grupparbeten består ofta av en liten del aktiva 
elever, medan den resterande gruppen mer eller mindre sitter passiva och tittar på. Dessa 
elever brukar kallas ”lata” och att de bara ”hänger på”. Är det möjligt att med hjälp av 
grupptekniksträning få dessa elever att bli mer delaktiga i grupparbetet? Vår undersökning 
visar att en viss positiv skillnad i elevernas upplevelser av delaktighet efter träning i 
gruppteknik. Våra förväntningar var att de grupper som fått gruppträningsteknik skulle 
uppleva en större känsla av delaktighet i grupparbetet än de som inte fått någon 
gruppträningsteknik. Detta hoppades vi skulle leda till ett bättre samarbete inom gruppen, 
vilket i sin tur skulle förbättra arbetsprocessen. I våra resultat kan vi se att samarbetet är det 
som påverkats mest positivt efter grupparbetsträningen, men det påverkar även helheten av 
elevernas upplevelse av delaktighet då samarbete är en förutsättning för att uppleva 
delaktighet.  Med delaktighet menar ju vi att eleverna upplever att samarbetet fungerar väl, att 
alla bidrar till grupparbetet, att alla blir hörda och lyssnar på varandra.  
 
Från den första intervjun efter grupparbete 1 svarade eleverna på den första frågan ”Upplever 
du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?”. I svaren kunde man se att det fanns 
en skillnad på intervjusvaren mellan de två klasserna. Majoriteten av eleverna som inte skulle 
få någon förberedande träning i gruppteknik upplevde att alla varit delaktiga i grupparbete 1. I 
grupperna som skulle få förberedande träning i gruppteknik svarade majoriteten att de inte 
tyckte att alla varit delaktiga i grupparbete 1.  
  
I intervjusvaren från den andra intervjun efter grupparbete 2, svarade eleverna på den första 
frågan ”Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete?” Samtliga elever 
som fått förberedande träning i grupparbetesteknik svarade att de tyckte att alla varit delaktiga 
i grupparbete 2. Det här visar på att elevernas upplevelse av delaktighet blivit bättre när de fått 
en förberedande träning i grupparbetsteknik.  
 
På den fjärde frågan i intervju 1 ”Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” 
svarade en stor del av eleverna som skulle få träning i gruppteknik efter grupparbete 1 att de 
hade det. Efter grupparbetsteknik och grupparbete 2 gav fler elever ett positivt svar på frågan 
”Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper?” än vad de svarade innan de fått 
grupparbetsträningen. Även här kan vi se en liten förbättring. Att eleverna delgett mer av sina 
kunskaper till gruppen kan visa att eleverna känt sig tryggare i gruppen och därmed har 
samarbetet varit bättre.  
 
Från den första intervjun med klassen som fått gruppträningsteknik efter grupparbete 1 
svarade eleverna på den femte frågan ”hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli 
bättre?” En minoritet av eleverna svarade att samarbetet fungerat bra, medan en majoritet 
upplevde att det varit ganska bra, men kunde ha varit bättre. De svarade exempelvis att ”det 
kunde ha varit bättre om alla försökte ordentligt” och ”den fjärde tittade bara på”. På 
följdfrågan på hur det kunde bli bättre svarade eleverna bland annat ”att alla är med och 
bestämmer”, ”att man delade upp arbetet bättre” och ”ge den fjärde personen en uppgift som 
han skulle ha färdigt”.  
 
I intervjusvaren från den andra intervjun med klassen som fått gruppträningsteknik efter 
grupparbete 2, svarade eleverna på den femte frågan ”hur upplevde du samarbetet i gruppen? 
Hur kan det bli bättre?” svarade majoriteten att samarbetet fungerat bra med bland annat 
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motiveringarna ”det gick bättre den här gången, alla hjälpte till det gjorde de inte förra 
gången” och ”bra fördelning av arbetet och redovisning”.  
 
Vi tror att skillnaden i elevernas uppfattning/upplevelse av delaktighet kunde ha blivit större 
om eleverna fått mer tid till förberedande träning. Vi kunde ändå se att det blivit en blivit en 
viss positiv skillnad i elevernas upplevelser av delaktighet efter träning i gruppteknik.  
Det är fel att tro att grupparbete i en skolklass ska fungera optimalt utan förberedande träning 
och stor kunskap och förberedelse hos läraren. Många gånger förstår varken lärare eller elever 
varför grupparbetet inte fungerar, men ofta finns svaret i att klassen är oförbered och otränad i 
att arbeta i grupp, och att utformningen av arbetsuppgiften inte är anpassad så att det krävs 
engagemang och delaktighet från alla i gruppen. Som lärare måste man ha klart för sig vilket 
syfte man vill att eleverna skall uppnå med gruppaktiviteten. Vissa gruppuppgifter kanske 
främst är till för att träna eleverna i socialt samspel samt lära sig nya kunskaper av varandra 
när de löser en gemensam uppgift. 
 
Grupparbete som arbetsform har alltid mer eller mindre förekommit i skolan fast i olika 
utföranden, allt ifrån pararbete, gemensamma laborationer till grupparbete med varierande 
svårighets- och frihetsgrad. Samhället förändras och skolan är en del av samhället. I slutet av 
1960-talet och under 1970-talet var grupparbete den rådande arbetsformen i skolan. I slutet av 
1970-talet och under 1980-talet blev det en avmattning och grupparbetet fick en mer 
undanskymd plats. I dagens samhälle används grupperarbete även som en arbetsform ute på 
arbetsmarknaden och lärarna i skolan arbetar i arbetslag. I dagens skola pratas det enligt 
Arfwedson (1992), återigen mycket om grupparbete men dessvärre genomförs inte idéerna. 
En anledning till det kanske är för att man ska få grupparbetena att fungera så krävs det 
träning. 
 
Träning i form av förberedande övningar förbättrar grupparbetet. Att grupparbeta är nämligen 
inte medfött utan är något som tränas upp genom att genomföra grupparbeten, från början 
enkla men styrda arbeten till allt mer avancerade allt eftersom eleverna utvecklas (Arfwedson, 
1992). Även Orlick (1981) påstår att grupparbetet kan förbättras genom samarbetsövningar. 
Forskning visar att grupparbete spelar en stor roll i utbildning och lärande, men liksom andra 
arbetsformer har den sina för- och nackdelar. En av de vanligaste fallgroparna är otydliga 
arbetsuppgifter och många svårigheter uppstår även för att grupperna är otränade och står mer 
eller mindre handfallna inför att lösa uppgiften tillsammans. Man får inte ett grupparbeta att 
fungera bara genom att dela in i grupper och ge dem en uppgift. De är viktigt att de får 
möjlighet att träna inför grupparbete. Forskning visar att en grupps möjlighet ökar att få ett 
bra grupparbete om gruppmedlemmarna först fått lära sig arbeta i grupp (Hammar Chiriac, 
2005). 
 
Enligt Hammar Chiriac (2005) finns det speciellt tre utgångspunkter som kan påverka ett 
grupparbete. Det första är uppgiftens utformning, det vill säga att uppgiften är anpassad till 
vad eleverna klara av och inte heller för enkel att lösa. Det har visat sig att en uppgift med 
större svårighetsgrad ger en ökad motivation hos eleverna att vilja arbeta i grupp. Det andra är 
att uppmuntra positiva tendenser inom gruppen. Ett verktyg att hantera negativa tendenser 
inom gruppen är att både lärare och elever får kunskaper och har en medvetenhet om vilka 
fallgropar som en grupp kan hamna i och hur dessa kan undvikas. Individer kan bete sig 
”konstigt” i grupp även hela eller delar av gruppen kan tillsammans bete sig ”konstigt”, det 
vill säga bete sig som de inte skulle bete sig annars. Hammar Chiriac nämner flertalet 
fallgropar som kan finnas i olika grad inom grupper, bland annat flykt, kamp, beroende och 
parbildning. Dessa ”konstiga” beteenden eller fallgropar är inte enbart negativa för gruppen 
utan fyller ett syfte, så som att dämpa prestationsångest och stressen inför uppgiften. Men de 
är givetvis mycket destruktiva för grupparbetet om en grupp stannar kvar i beteendet. Det 
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tredje enligt Hammar Chiriac är belöningssystem. Belöning är en viktig motivationsfaktor, 
eleverna presterar efter vad de tror sig bli belönade för. Betygsättning är det mest utbredda 
och förekommande belöningssystemet i de högre årskurserna av grundskolan.  
Delaktighet beskrivs enligt Molin (2004b) som ett samspel mellan en individ och dess 
omgivning. Delaktighet kan också beskriva egenskaper hos en individ, då man genom 
delaktighet eller genom att inta vara delaktig visar vem man är eller inte är. Delaktighet är inte 
alltid liktydigt med engagemang och därför kan observationer ge oss lärare en felaktig bild 
huruvida eleven är delaktig eller inte.  
 
Ökad trygghet hos eleverna kan även medföra en känsla av ökad delaktighet i grupparbeten 
när de vågar ta för sig och delge mer till de övriga eleverna. Dessa tankar kan vi koppla 
samman med behoven i Maslows behovstrappa som ligger latent hos alla elever, där behovet 
av trygghet, förutsatt att de fysiska behoven är fyllda, är basen för personlig utveckling.  När 
eleverna känner sig trygga i gruppen minskar konflikterna och det leder till att en ökad 
motivation som är en förutsättning för att ett grupparbete ska fungerar bra. Ökad motivation 
ger själva grupparbetsformen berättigande säger Hammar Chiriac (2005). Då trycket av att 
prestera ökar i närvaron av andra elever och även för att eleverna/känner att de får ett större 
inflytande över sin inlärning i skolarbete, jämfört med traditionell kateder undervisning. 
 
Genom att ge eleverna förberedande träning i form av olika samarbetsövningar gör att de lär 
känna varandra lite bättre innan de börjar med själva gruppuppgiften. Detta är extra viktigt 
vid nya gruppsammansättningar. Eleverna hinner då få en uppfattning om varandra som 
personer och kan känna sig lite tryggare i arbetsprocessen. För att grupparbete ska fungera är 
det inte bara viktigt att eleverna upplever trygghet utan även upplever delaktiga i 
grupparbetet. I det här resonemanget får vi även stöd av Nilsson (1993) som menar att ett bra 
samarbete leder till bättre relationer och bättre sammanhållning. Det leder även till 
ömsesidighet och respekt för varandra som i sin tur leder till att de enskilda individerna får en 
bättre självkänsla. Motivation, trygghet, samarbete och delaktighet är alla grundläggande 
byggstenar för ett gott utfall av grupparbeten. 
 
Enligt Olsson (2000) möts vi dagligen av olika gruppsituationer både på arbetsplatsen och i 
skolan. Det är i gruppen som individen lär sig om förhållandet mellan sig själv och 
omvärlden. Vi tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att arbeta i grupp. Genom att 
samarbeta får eleverna träning och kompetens i sociala färdigheter.  När eleverna får pröva på 
olika ”samvaroregler” och signaler mellan sig får de successivt en förståelse i 
kommunikationsformer som är viktiga i vuxenlivet. På det här sättet förbereds eleverna för 
framtida problemlösningssituationer i grupp, vilket kan ses som en fördel. I samarbetet med 
andra människor delas kunskaper ibland ut omedvetet. Den enskilda individen har inte 
kunskaper om allt, men alla har kunskaper om något som den delar med sig av, vilket bidrar 
till ett större lärande totalt. Samarbete är en del i alla människors liv både i skolan och i 
vuxenvärlden.  
 
Undersökningen som Aschman & Gilles (1997) genomförde visar att man med mycket liten 
insats kan få grupper i skolan att fungera bättre. Med deras introducerade genomgång kunde 
man avläsa stora skillnader mellan de tränade och otränade elevgrupperna.  Eleverna blev 
tränade i att skapa roller, normer och rutiner för ett effektivt samarbete för att lösa en 
gemensam uppgift. De tränade grupperna hade utvecklat ett mer demokaratiskt sätt att arbeta 
och var mer aktivt engagerade och uppgiftsinriktade. Eleverna samarbetade och koncentrerade 
sig mer på uppgiften, lyssnade mer på varandra och hade ögonkontakt med den de talade med 
och även deltagarengagemanget var större. De tränade grupperna använde i större 
utsträckning ett inkluderande språkbruk, såsom ”vi” och ”oss” när de talade, medan de 
otränade talade i jag-termer, ”jag” och ”mig”.  Eleverna själva bekräftade observationerna, de 
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tyckte de kunde tala utan att bli avbrutna och man delade åsikter i gruppen. Eleverna i de 
tränade grupperna var dessutom mer nöjd med organisationen och beslutsfattandet än i de 
otränade grupperna. Deras studie visar att utvecklingsarbete inte behöver vara så omfattade 
och tidskrävande utan det handlar snarare om att på ett medvetet och konsekvent sätt tillämpa 
vetenskapliga kunskaper i vardagsarbetet. Det är meningen att kunskapen eleverna får i skolan 
ska bidra till att de växer och utvecklas till självständigt tänkande samhällsmedborgare. De 
ska tillägna sig väsentliga värden som tolerans och medmänsklighet. Skolan ska se till att 
elevens inlärning ska bidra till att de växer upp och utvecklas till så fria, upplysta, 
ansvarsfyllda och självständiga individer som möjligt.  
 
Även Egerbladhs & Tillers (1998) studie visar att förberedande träning gynnar elever i deras 
kommande arbete i grupp. Han skriver att eleverna behöver behärska vissa färdigheter innan 
de kan börja grupparbeta. Vi gav eleverna som fick grupparbetsträning färdigheter som de 
själva arbetat fram i en av grupptekniksövningarna. Under denna övning togs färdigheter som 
var viktiga att tänka på när man arbetar i grupp fram och av den gjorde vi en ”checklista” 
vilken eleverna hade med sig genom grupparbete 2. 
 
Vi tror att skillnaden i elevernas uppfattning/upplevelse av delaktighet kunde ha blivit större 
om eleverna fått mer tid till förberedande träning. Vi kunde ändå se att det blivit en blivit en 
viss positiv skillnad i elevernas upplevelser av delaktighet efter träning i gruppteknik. Vi tror 
även att om vi gjort observationer på arbetsfördelningen inom grupperna både i det första och 
andra arbetet kunnat se att det efter grupparbetsträning borde ha rått/funnits ett mer 
demokratiskt arbetssätt inom grupperna än innan träningen. Det går kanske inte alltid att se de 
positiva effekterna i alla grupper. Men generellt borde grupparbetsträning enligt tidigare 
studier och forskning ge ett positivt utfall inte bara när det gäller demokrati utan även i 
produktivitet, effektivitet och elevernas upplevelse av delaktighet. 
 
I Lpo 94 står det att eleverna ska få stärka sin förmåga att ta ansvar och initiativ. Eleverna ska 
även stärka sin förmåga att lösa problem tillsammans med andra men även självständigt. Vår 
undersökning och de samarbetsövningar som eleverna fick göra utvecklar både elevernas 
initiativ och ansvar. Samarbetsövningarna utvecklar även elevernas förmåga att lösa problem 
tillsammans med andra elever, vilket i sin tur förbättrade arbetsprocessen.  
 
Det finns mycket forskat kring grupparbete som arbetsmetod och många tips och ”mallar” att 
tillstå för att få ett grupparbete att fungera. Dr. Spencer Kagan (1998) har exempelvis genom 
forskning arbeta fram ”Cooperative Learning Structures” som innehåller många olika 
instruktioner till hur man kan göra ett grupparbete mer lyckat. Det gäller att lärarna tar del av 
denna forskning och införlivar den i klassrummet så att grupparbete som metod kan utvecklas 
till den lyckade arbetsform den är enligt litteraturen. Avslutningsvis kan vi konstatera att 
elevernas uppfattning/upplevelse av delaktighet i ett grupparbete kan förbättras genom att 
läraren ger förberedande träning inför grupparbete. Vi har även sett att ett välfungerat 
samarbete leder till att en ökad gruppkänsla och starkare band mellan eleverna.  
 

Fortsatt forskning 
 
I Aschman och Gilles (1997) studie kunde man se en avsevärd skillnad mellan de tränade och 
de otränade grupperna när det gäller det resultat gruppen presterat. Det hade varit intressant 
att även ta med den aspekten i en fortsatt forskning. Något som också skulle ha varit 
intressant att undersöka är utfallet i klasserna om en mer omfattande träning i gruppträning 
genomförts och se om en mer omfattande gruppträning gett större effekter på grupparbetet. En 
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annan aspekt att göra fortsatt forskning på är som vi tidigare nämnt att se om grupparbetet 
blivit mer demokaratiskt efter grupparbetsträningen än det var före. 
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Bilagor                 Bilaga 1 

Intervjufrågor 1   

 
 
1. Upplever du att alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete? 
 
 
2. Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet? 
 
 
Liten insats  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
 
3. Kände du dig delaktig i gruppens arbete? Motivera ditt svar.   
 
 
 
4. Upplever du att du har delgett gruppen av dina kunskaper? 
 
 
 
5. Hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre? 
 
 
 
6. Upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? Motivera ditt svar. 
 
 
 
7. Lyssnade du till dem? 
 
 
8. När kände du dig mest delaktig? Varför? 
 
 
 
 

Tack! 

 

Ulrika 

Ann-Helen 

Lotta 
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Intervjufrågor 2      Bilaga 2 

 
1. Har alla i gruppen varit delaktiga i detta grupparbete? 
 
 
2. Hur bedömer du din egen insats i grupparbetet? 
 
Liten insats  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Stor insats  
 
 
3. Kände du dig delaktig i gruppens arbete?   
 
 
4. Jag har delgett gruppen av mina kunskaper. 
 
 
5. Hur upplevde du samarbetet i gruppen? Hur kan det bli bättre? 
 
 
 
6. Upplevde du att de övriga i gruppen lyssnade på dig? 
 
 
7. Lyssnade du till dem? 
 
8. När kände du dig mest delaktig i gruppens arbete? Varför? 

 
9. Vilket grupparbete kände du dig mer delaktig i? 
Om du jämför din delaktighet i de båda grupparbetena. Hur graderar du din  
delaktighet i – 
 
a. Narnia arbetet?           Lite delaktig      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        Mycket delaktig 
 
b. Australien arbetet?     Lite delaktig      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        Mycket delaktig 
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          Bilaga 3 
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The Author: 
 

Clive Staples Lewis (29 November 1898 – 22 
November 1963), commonly referred to as 
C. S. Lewis, was an Irish author and scholar. Lewis 
is known for his work on medieval literature, 
Christian apologetics and fiction. He is best known 
today for his children’s series The Chronicles of 
Narnia. 

Lewis' works have been translated into over 30 
languages and continue to sell over a million copies a 
year; the books that comprise The Chronicles of 
Narnia have sold over 100 million copies. A number 
of stage and screen adaptations of Lewis' works 

have also been produced, the most notable of which is the 2005 Disney film 
adaptation of The Lion, the Witch and the Wardrobe which grossed 
US$745,000,000 worldwide. 
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NARNIA 
 
 
• Movie – Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe. 

 
• Group Works. The class is divided into groups.  

 
• Discuss the questions within the group. Write down the answers. 

It is important that everybody in the group participate in the 
discussion.  
We want you to hand in the paper after the presentation. 
 

• Make a poster about the character your group is working with. 
The materials you need will be given to you.  

 
• Prepare the presentation of your work.  

We want you to present the poster along with the questions orally. 
It is important that everybody in the group participate in the 
presentation.  
  

• Presentation of the poster and questions.  
 
 
 
 

Remember!  
Everything you do has to be in English. 
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The Professor:  

 

 
 
 

 
• Describe the character of the Professor.  

• How did you feel about the Professor?  

• Why do you think the Professor believed Lucy’s story? 

• In what ways is the Professor an unusual grown-up? What do you think 
about his “logic”? 

• What do you think of the Professor’s advice to the children at the end of 
the film? 
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Edmund: 
 
 
 

 
 

 
 
 

• Describe Edmunds character? 
• What did Edmund know about the White Witch deep down inside? 
• What is supposed to happen to Edmund according to the deep magic 

regarding traitors? 
• Why isn’t Edmund punished for all the bad things he did? Does that seem 

fair to you?   
• How did you feel about Edmund’s decision to try some Turkish Delight?  
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Edmund: 
 
 

 
 
 
• Describe Edmunds character? 
• Why do you think Edmund was so tempted by the Turkish Delight?  
• At what point do you think Edmund crossed the line and began make bad 

decisions? 
• Why do you think Edmund lies about having been to Narnia? How does 

lying affect him? 
• How does Edmund justify his choice to go to the White Witch?  
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Aslan: 
 
 

 
 
 
 

• Describe Aslans character?  
• What is his strength? 
• Do Aslan and the children forgive Edmund? What would you do?  
• How did you feel when Aslan was killed?  
• Why do you think Aslan chooses not to resist as he is bound and dragged 

by the White Witch’s creatures, even though “one of those paws could 
have been the death of them all”? 
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Witch: 
 
 

 
 

 
• Describe the character of the witch. 
• What is her goal? What does she want to achieve? 
• In what way is she evil? 
• The witch is surrounded by snow, ice and stones. Why do they use these 

elements in the film? What do they symbolise? 
• What do you think is the witch’s purpose/function in the story? 
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Mr Tumnus: 
 
 

 
 

• Describe Mr Tumnus character? 
• Do you think that Mr. Tumnus is good or bad? Why?  
• Why didn’t he go through with the plan to kidnap Lucy? 
• What does Mr. Tumnus home tell us about him? 
• How does Mr. Tumnus change throughout the story? 
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Mål 
 

Att eleven; 

– utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i 
tal och skrift,  

– fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och 
sammanhang,  

– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig 
kommunikation, uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta 
andras åsikter och erfarenheter,  

– utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika 
sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera 
sina åsikter,  

– utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra 
språket mot allt större variation och säkerhet,  

– utvecklar sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera 
uppgifter, på egen hand och i samarbete med andra.  

(Kursplan i engelska – Skolverket) 
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Group work Australia   Bilaga 4 

We want you to do a travel report (rese-reportage) about Australia. 
The report should contain information about Australia and it will be 
presented orally. 
 
The purpose with the report is that you tell us about what you would 
like to do or see in Australia. It should be as a travel program as you 
can see on TV. The class will vote for the most interesting program 
and the winning group will get a “fika”- ticket to Smulan.  
 
 
Examples of activities or places to present 
 

• Animal life  
• Culture (food, music, traditions, buildings) 
• Nature 
• Sports 
• History  
• Shopping 
• Arts 
• Amusements  
• The Aboriginals 
• Adventures  
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Instructions 

 

• Each one in the group chooses one activity or place worth 
seeing.  

 
• Seek information about the activity or place. 
 
• Write at least half a page computer-written paper each, size 

12. 
 
• Put together your work with the others’ in the group. 
 
• Prepare the presentation and give your report a name. 
 
• The presentation should take at least 10 minutes.  
 
• Divide the presentation equally among the group members. 
 
• We want you to point out where you are going on a map. 
 
• You can use any material you want for the presentation. For 

example; OH, whiteboard, maps, pictures and cloths. 
 

 
Use your creativity in your presentation!  
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Grupparbetsteknik    Bilaga 5 

 
 

• Diskutera för och nackdelar med att arbeta i grupp.  
 
• Varje gruppmedlem skriver på ett eget papper ner vad de i 

gruppen kommit överens om.  
 
• Dela in pappret med två spalter en för bra saker och en för 

dåliga saker.  
 
• Gruppbyte efter 5-10 minuter. 
 
• Berätta i den” nya” gruppen vad deras ”gamla” grupp kommit 

fram till.  
 
• Gör en ny lista gemensamt med de viktigast för och nackdelarna 

med grupparbete. 
 
• De grupper som blir först färdiga får diskutera hur man kan 

motverka nackdelarna som de skrivit på sin lista.  
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Grupparbetsteknik    Bilaga 6 

 
Hur många trianglar finns det i figuren? Var och en räknar själv.  
 
Skriv ner och visa inte någon i gruppen svaret. 
 
Jämför ditt resultat med de andras i gruppen – fick ni samma 
svar? Om inte, diskutera inom gruppen tills ni är eniga om hur 
många trianglar som finns i figuren. 
 
Säg till läraren när ni är klara – Gemensam genomgång! 
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Checklista för grupparbete 
 
� Deltar alla aktivt i grupparbetet? 
 
� Är arbetet uppdelat så att alla har någonting att arbeta 
    med? 
 
� Fundera på hur arbetsfördelningen ser ut i gruppen, är alla  
    nöjda med den?  
 
� Kommer alla till tals i gruppen?  
 
�  Får alla vara med och bestämma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycka till med grupparbetet! 
 
 

Bilaga 7 




