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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om grupparbete som arbetsform, där jag 

fördjupat mig i frågor kring vilken inställning svenska som andraspråkslärare har till 

grupparbete som metod och för- och nackdelar med detta. Dessutom undersöker jag 

hur bedömningen sker vid grupparbeten. Jag har intervjuat fem SVA-lärare och har 

alltså använt mig av en kvalitativ forskning på två olika gymnasieskolor som ligger i 

två mellanstora städer i Sverige. Informanterna verkade vara positiva till grupparbete 

som arbetsmetod på gymnasiet fast det förekommer svårigheter med detta. Det är 

bl.a. mycket viktigt att läraren delar in gruppen på så vis att man minskar risken till 

osäkerhet och irritation bland eleverna. Informanterna betraktar grupparbeten som 

en övning, som är till för att eleverna ska lära sig samarbeta med andra och 

respektera varandras åsikter.  

Nyckelord: Grupparbete, samarbete och motivation.  
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1 Inledning 
Grupparbete är en undervisningsform som syftar till att lära elever att samarbeta, 

organisera och genomföra studiearbetet i muntlig eller skriftlig form. Gruppstorleken 

har stor betydelse för vilka typer av undervisningsaktiviteter som blir möjliga. 

Anledningen till att jag just valt att undersöka grupparbete som arbetsform i svenska 

som andraspråksundervisning är för att man alltid har fått höra från lärare att 

grupparbete har en positiv verkan och att det gynnar eleverna både på skolan och ute 

i arbetslivet.   

Viberg (1996, s:136-137) skriver att det har vuxit fram en särskild undervisning i 

svenska som andraspråk i gymnasieskolan. År 1989 grundades svenska som 

andraspråk som ett eget ämne på gymnasiet genom ett riksdagsbeslut och en 

kursplan fastställdes 1990. I december 1993 togs kursplanen för svenska som 

andraspråk bort ur den nya läroplanen för gymnasieskolan men en sådan blev aktuell 

1995. 

Som blivande lärare upplever jag grupparbete som något positivt men det krävs 

mycket från lärarens sida vid planering och val av material samt att läraren ska ge 

eleverna tydliga instruktioner. Detta medför att det blir lättare för eleverna att ta eget 

ansvar och därmed undviks osäkerhet bland eleverna.  

 Vidare i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har man fått praktiska 

erfarenheter kring grupparbete och jag anser att grupparbete förstärker elevernas 

språk- och kunskapsförmåga. Å andra sidan menar Berg & Scherp (2003, s:42-45) att 

lärare ofta verkar vara skeptiska till grupparbete som arbetsmetod. Vissa lärare har 

dålig erfarenhet av grupparbeten där gruppmedlemmarna inte kunnat ta eget ansvar 

och de anser därför att det kan vara svårt med grupparbeten, på grund av det inte är 

ett enkelt och självklart sätt för eleverna att arbeta. Detta har varit en intressant fråga 

för mig och därför har jag valt att fördjupa mig i hur fem svenska som 

andraspråkslärare upplever grupparbete som arbetsform på två olika 

gymnasieskolor, vilka för- och nackdelar som förekommer samt hur bedömningen 

sker vid grupparbeten.  
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 1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att klargöra vad fem SVA-lärare anser om grupparbetets 

funktion för elevernas utveckling både språk- och kunskapsmässigt samt lärarnas 

synpunkter kring för- och nackdelar med grupparbete samt hur bedömningen sker 

vid grupparbete. 

 1.2 Frågeställning 

Jag har utgått ifrån nedanstående frågor som utgångspunkt i denna undersökning: 

(1) Vilken inställning har SVA-lärare till grupparbete som arbetsform? 

 

(2)  Vilka fördelar och nackdelar upplever läraren med grupparbete? 

 

(3)  Hur sker bedömning vid grupparbeten? 

1.3 Avgränsning  

Jag hade velat intervjua fler lärare i min undersökning för att få bredare bild av 

lärarnas synpunkter kring grupparbeten, men hade inte möjlighet till detta på grund 

av begränsad tid för denna undersökning.  

1.4 Definitioner   

Definitionen av grupparbete enligt Arfwedson & Arfwedson (2002) är att ”Ett 

grupparbete innehåller tydliga inslag av samarbete. Det innebär att 

gruppmedlemmarna under arbetets gång måste samtala med varandra om uppgiften, 

diskutera oklara punkter, jämföra, uttrycka åsikter, kritiskt granska (men också 

godkänna och uppmuntra) varandras insatser” (s:36).   

Vidare påpekar Stensmo (2008, s:172) att ”nivågruppering innebär homogenisering 

av undervisningsgrupper genom att elever som har likartad prestationsförmåga eller 

lärhastighet grupperas tillsammans”. Författaren hävdar dessutom att läraren bör 

låta bli att ta över diskussionen från eleverna eller bli den expert de automatiskt 

vänder sig till när de behöver svar på en viss fråga. 

Enligt Chiriac & Hempel (2008, s:26-29) är grupparbete ett sätt att tillsammans med 

andra elever lära sig i ett socialt sammanhang. Med det menar de exempelvis att 

elever kan få kunskap genom att associera med varandra.  Därför är lärarens 

viktigaste uppgift att ge eleverna en chans att associera med varandra genom att 
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organisera lärandesituationen, utforma arbetsuppgifter och vägleda elever i 

problemlösningsprocessen.  Dessutom är det lärarens uppgift att indirekt utmana 

eleverna genom att tilldela dem meningsfulla uppgifter som gruppdeltagarna 

självständigt kan arbeta med. Samarbete i grupp är inte effektivt i alla 

undervisningssituationer, menar författarna. Däremot utvecklas bland annat 

förmågan till självständigt tänkande och förmågan att kritisera genom att arbeta i 

grupp. 

2 Forskningsbakgrund 
Grupparbete kan spela en stor roll i utbildning och lärande hävdar Chiriac & Hempel 

(2008, s:37-38). Grupparbetet är en metod som precis som alla andra metoder har 

sina för- och nackdelar. Pedagogen bör känna till nackdelarna och försöka undvika 

dem genom att tilldela eleverna anpassande och tydliga arbetsuppgifter för att få ett 

grupparbete att fungera så bra som möjligt. Dessutom är det nödvändigt att alla 

elever får tillfälle att testa på att arbeta i grupp för att nå lyckat resultat i 

grupparbetet. Ett lyckat samarbete bygger på motivation hos gruppmedlemmarna, 

med andra ord har elevernas motivation stor betydelse för utvecklingen av ett 

grupparbete, vilket leder till bättre resultat. Lärarens uppgift är framförallt att finnas 

till hands, handleda, ge tydliga instruktioner, för att eleverna ska förstå vad som ska 

gälla. Att hantera förekommande konflikter vid grupparbete är också viktigt om 

läraren märker att arbetet i en viss grupp inte fungerar. Det gäller att läraren visar sin 

vägledande funktion och styr gruppen demokratiskt. Vidare hävdar författarna att 

forskningen har visat att elever som arbetar i grupp, kan lösa olika typer av problem 

bättre än vad de skulle kunna göra på egen hand.  

Granström & Einarsson (1995, s:70-77) anser att grupparbete måste tränas medvetet 

för att arbetsmetoden ska bli en positiv inlärningssituation för alla medlemmar i en 

grupp. Skolan har hittills varit dålig på att lära eleverna hur grupparbete ska bedrivas 

kreativt. Vidare menar författarna att lärare ofta är skeptiska gällande grupparbete 

som en bra pedagogisk metod, då det inte alltid uppfattas som något problemfritt sätt 

för eleverna att samarbeta eftersom det förekommer svårigheter med grupparbete i 

skolan. För att undvika tvivel och irritation hos eleverna, bör läraren ge tydliga 

instruktioner till gruppuppgiften och den bör vara utformad så att det inte ska vara 

möjligt att arbeta individuellt och sedan häfta ihop fakta till en gemensam produkt. 
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I Sverige är lärare lite tveksamma till grupparbete eftersom vissa lärare upplever att 

eleverna egentligen inte samarbetar aktivt, utan oftast är det en eller några personer i 

gruppen som utför allt arbete. Därför väljer en del lärare individuellt arbete för att 

hindra okontrollerade processer som kan uppstå i klassrummet vid grupparbete. Vid 

individuellt arbete kan läraren kontrollera hela processen och kan på det sättet bättre 

handskas med stora grupper och elever med olika förförståelse (Hensvold, 2006, 

s:55-70 ). 

Bedömning är en viktig enhet som gör många lärare osäkra på grupparbete som 

arbetsform. En del lärare ställer sig frågan hur bedömningen egentligen ska gå till 

och detta på grund av att många lärare anser att det är svårt att bedöma de enskilda 

elevprestationerna i gruppen. Men det finns flera skäl till varför grupparbete är en 

lämplig och möjlig arbetsform i skolan, dels för att grupparbete ibland ger ett bättre 

resultat än individuellt arbete. Det är också nödvändigt för att samarbets- och 

kommunikationsförmåga är nödvändiga färdigheter, både för dem som accepterar 

livet i samhället som det är nu och för dem som vill förändra livssituationer. Det är 

troligtvis nödvändigt att kunna samarbeta inom grupper. Arfwedson & Arfwedson 

(2002, s: 82-83) påpekar att det finns en motsättning mellan samarbete och 

betygskonkurrens i skolan. Detta är något som lärarna bör uppmärksamma i 

planeringen av undervisningen i grupparbeten genom att pedagogen bör avstå ifrån 

att placera in grupparbeten så att de får en direkt betydelse för utvärdering och 

betygssättning. Vidare menar författarna att man kan placera grupparbetet i början 

av nya avsnitt, sedan låta det bilda början till nya områden, eller placera det som 

fördjupningsuppgift efter förhör eller skrivning. På det sättet får grupparbetet ingen 

direkt betydelse för betygssättning. Arfwedson & Arfwedson (2002, s:83) påstår att: 

Är man uppmärksam på de följder motsättningen mellan samarbete och 

konkurrens har i skolarbetet, så har man möjlighet att i olika sammanhang 

mildra dess negativa konsekvenser för eleverna. Den möjligheten finns således 

också i samband med grupparbete. Som enskild lärare kan man ju inte avskaffa 

denna motsättning, men man kan – professionellt och realistiskt – försöka 

överbrygga den. 

Konflikter kan i samband med grupparbete precis som i andra 

undervisningskontexter (Arfwedson & Arfwedson, 2002, s:84-87). Det finns 

dominanter och självutplånande elever i de flesta klasser och de utgör svåra problem 

för lärare. Grupparbetsformen kan faktiskt erbjuda möjligheter, t.ex. genom att lära 
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sig att bearbeta avvikande situationer genom att lära känna och hjälpa elever med 

problem. Arbetsformen ger även eleverna möjlighet att utvecklas genom att träna sin 

förmåga till samverkan med andra. 

Kraven på behärskningen av utbyggnaden av språket ökar i gymnasieskolan och 

situationen skiljer sig radikalt för nyanlända elever beroende på om de har eller 

saknar en god skolunderbyggnad från hemlandet. Elever med utbildning ifrån andra 

länder har lättare att lära sig ett nytt språk och har motsvarigheter i modersmålet till 

många av de begrepp och funktioner som ingår i utbyggnaden, även om det existerar 

en variation mellan olika språk, inom detta område. Det leder till att man framför allt 

behöver lära sig nya kommunikationskanaler på svenska. Elever med svag 

skolbakgrund har inte samma förutsättningar som de utbildade att lära sig nya språk. 

De behöver oftast längre tid för att lära sig nya begrepp och funktioner som de inte 

har varit bekanta med sedan tidigare. Dessutom har man inte lärt sig någon 

studieteknik sedan tidigare, även den biten behöver man också kämpa på för att 

uppnå bra resultat. Undervisningen bör därför bedrivas enskilt och den bör anpassas 

till de två olika elevkategorierna, beroende på gruppens nivå menar Viberg (1996, 

s:129-133). Lärarens uppgift blir då att vara uppmärksam och kunna skilja mellan de 

två olika typerna av elever och dessutom att anpassa gruppuppgifterna till olika 

elevnivåer för att motverka osäkerhet och irritation i klassrummet. 

Granér (2008, s:26-33) beskriver skillnader mellan stora och små elevgrupper. Han 

menar att stora grupper blir mer mångsidiga jämfört med små grupper, men 

utvecklar sällan den lilla gruppens närhet. Däremot om gruppen får en alltför stor 

gruppuppgift finns möjligtvis risk för konflikter mellan gruppmedlemmarna. Läraren 

bör tänka på att i typiskt manliga grupper är konkurrenssträvanden och sociala 

hierarkier tydliga medan de är mer dolda i kvinnliga grupper. Manliga grupper syftar 

till att vara mer uppgiftsinriktade medan kvinnliga grupper är mer relationsinriktade. 

Författaren anser att läraren bör satsa på heterogena grupper, det vill säga att läraren 

ska låta elever med olika bakgrund jobba tillsammans och syftet bör vara att eleverna 

ska dela erfarenheter och tankar med varandra. Det är viktigt att elever genom 

grupparbeten ska få mer förståelse för varandras olikheter och därmed komplettera 

samt lära av varandra.  

Stensaasen & Sletta (1997, s:20-27) hävdar att forskningen har visat att heterogena 

grupper är mer idealiska vid grupparbete men det kan finnas undantag. Det finns 
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många program i gymnasieskolor där klasserna är homogena, d.v.s. bara pojk- eller 

flickgrupper. Grupparbete är en givande arbetsform och läraren bör använda sig av 

detta oavsett om det är en homogen eller heterogen grupp, men indelningen av 

homogena grupper kan inte bli idealisk menar författarna.  

Granér (2008, s:50-60) påpekar att läraren bör skapa ett bra gruppklimat. Vad 

medlemmarna gör och hur de lyckas med en viss gruppuppgift påverkar hur de 

fungerar tillsammans. Alltför tråkiga uppgifter som en arbetssituation präglad av 

stress medför påfrestningar på relationerna inom gruppen. Framgång är alltså en 

förutsättning för ett bra gruppklimat, men framgång är beroende av att man har klara 

mål med sitt arbete. Målet måste vara anpassat efter de resurser som finns i gruppen 

för att skapa stimulans och engagemang hos eleverna.  

Genom ömsesidigt samspel med andra klasskamrater, uppnår man positiv verkan, att 

eleverna får möjlighet att vinna på att ta del av andras åsikter och erfarenheter och 

även lär sig hur de ska fungera i olika grupper. Stensaasen & Sletta (1997, s:33-54) 

menar att det är bättre om läraren genomför gruppindelningen, eftersom fri 

gruppering kan leda till att de omotiverade eleverna går ihop i en grupp, man väljer 

sina vänner att jobba med, duktiga elever jobbar med de duktiga och de impopulära, 

blyga och tillbakadragna eleverna hamnar kanske utanför gruppen.  

Chiriac & Hempel (2008, s:187-196) påpekar att det finns både för- och nackdelar 

med fri gruppering eller att läraren delar in klassen i grupper. Några elever föredrar 

att dela in sig själva i grupper för då väljer man den man helst vill jobba med. Andra 

menar att det är bättre om läraren delar in klassen i grupper, då undviker man att 

samarbeta med sina egna vänner, eftersom om någon i gruppen inte medverkar i 

arbetet eller om konflikter uppstår kan det vara svårt att säga till sina vänner eller 

ifrågasätta dem.  

Stensmo (2008, s:178-180) konstaterar att läraren själv ska bestämma 

gruppindelningen och att gruppsammansättningen ska göras utifrån bestämda 

kriterier. Vidare rekommenderar han läraren att inför varje gruppuppgift noga tänka 

ut både det intellektuella och sociala målet med arbetsuppgiften. Det finns negativa 

aspekter med att låta kamratval styra gruppindelningen därför att grupperna 

tenderar att bli desamma från tillfälle till tillfälle. Man kan använda smågruppsarbete 

med fördel för utveckling av vänskapsrelationer mellan elever med olika etnisk 
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bakgrund och social tillhörighet, utveckling av kommunikativa färdigheter samt 

socialisation av elever till vuxenroller som omfattar initiativ och ökat ansvarstagande. 

För invandrarelever med språkbrister gäller det att samarbeta med elever som talar 

klassrummets modersmål. 

Håkansson (2003, s: 72-75) beskriver att tvåspråkiga personer använder sig av både 

modersmålet och andraspråket i olika sammanhang, det vill säga att dessa kan 

använda sig av modermålet i hemmet och av andraspråket ute i samhället. 

Forskningen visar att en stark bas i modersmålet underlättar utvecklingen av 

andraspråket, det vill säga att det är grunden till andraspråksinlärningen och i 

svenska skolan är därför invandrarelever berättigade till modersmålsundervisning. 

Annat som utvecklar andraspråket är kontakt med svensktalande och detta bör 

läraren vara medveten om vid grupparbeten, det vill säga att andraspråkelever ska få 

möjlighet att samarbeta med svenska elever och därmed dela kunskaper och 

erfarenheter med varandra. 

Lindmark (2001, s:110-111) anser att andraspråkselever jämfört med svenska elever, i 

högre grad måste få möjligheter att träna det svenska språket i kommunikativt 

varierande ändamål, det vill säga att eleverna ska få möjlighet att kommunisera ute i 

det svenska samhället. Detta med tanke på att inlärningen av det nya språket breddas 

och fördjupas genom diskussioner.  Dessutom erövrar de nya begrepp och bygger upp 

ett rikt ordförråd. Det krävs att SVA-lärare ska ha goda kunskaper om 

andraspråksinlärning och att lärarna kontinuerligt i sitt arbete funderar över varje 

elevs utveckling i alla situationer. 

Undervisningen i skolan brukar utgå från att eleverna tillägnat sig basen i språket och 

man tar givetvis hänsyn till att ordförrådet kan variera från elev till elev, men 

undantagen är i regel förutsägbara. Läraren måste ha tillräcklig kompetens för att 

kunna avlägsna bristerna så att undervisningen kan gå ut på att framförallt utveckla 

utbyggnaden (Bergman, 2001, s:24-25). 

Larsson & Milwee (2009, s: 26) konstaterar att deras undersökning har visat att 

lärare idag i allmänhet ha en positiv inställning till grupparbete som arbetsmetod, det 

vill säga att lärarna anser att eleverna genom grupparbeten delar kunskaper med 

varandra och utvecklar sin samarbetsförmåga. Men lärarna anser även att det kan 

finnas nackdelar med grupp och detta när eleverna inte är vana vid att ta ansvar i 
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grupparbeten. Bedömningen av de enskilda elevprestationerna i grupparbeten anser 

lärarna vara en svårighet och författarna menar dessutom att ”skolan är mer 

individualiserad idag gör att man nu har färre grupparbeten till förmån för enskilda 

arbeten” (s:26).  

3 Metod och material  
I detta avsnitt kommer jag presentera mitt val av datainsamlingsmetod, studiens 

informanter och urval av dessa samt mitt tillvägagångssätt i syfte att skaffa mig 

underlag för att kunna besvara mina frågeställningar.  

3.1 Kvalitativ intervju 

Jag har i detta arbete valt en kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju 

som, enligt mig, är den mest lämpliga metoden för att undersöka lärares inställningar 

till grupparbete som arbetsform. Stukát (2005, s. 41-44) menar att semistrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren har förberett nedskrivna frågor, då forskaren under 

intervjun har chans att ställa följdfrågor till informanterna för att få djupare och  mer 

utvecklande svar. Enligt Kvale & Brikmann (2009, s. 88-93) kännetecknas en god 

intervjuare av att han ska vara vänlig, känslig, öppen för intervjupersonens 

synpunkter och även styrande, att intervjuaren bör se till att syftet med intervjun 

uppnås och vara kritisk samt kritiskt granska resultatet. Det absolut viktigaste är att 

intervjuaren ska vara kunnig i det som undersöks och även strukturerad och tydlig 

vid intervjun. 

Mitt syfte med att använda kvalitativ metod som informationshämtning var i enlighet 

med Stukát (2005, s:42-45) och Kvale & Brikmann (2009, s:44-49) att jag ville 

undersöka informanternas uppfattningar om grupparbetets funktion i 

undervisningen. I och med att jag använde mig kvalitativ metod i form av 

semistrukturerad intervju, fick jag möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna 

och de i sin tur fick utrymme att uttrycka sina åsikter fritt och med egna ord.  

3.2 Intervjupersoner 

För det här arbetet har jag valt att intervjua fem verksamma SVA-lärare inom den 

frivilliga skolformen, gymnasieskolan som jag känner sen tidigare. Jag kontaktade 

dem via mobil eller mail och skickade även de temaområden som intervjuerna skulle 

kretsa kring. Lärarna informerades om undersökningens syfte och garanterades total 
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anonymitet. Jag har medvetet valt lärare som arbetar inom olika program, vilket 

innebär att de har olika elev- och nivågrupper. Anledningen till att jag valt att 

intervjua SVA-lärare är att jag själv studerar till SVA-lärare samt för att få en bättre 

bild och djupare kunskaper om grupparbetets position i undervisningen.  

Undersökningen har genomförts i två gymnasieskolor som ligger i två mellanstora 

städer i Sverige. Fördelningen är tre lärare från den ena skolan och två från den 

andra. 

Här nedan följer en presentation av dessa lärare: 

Tabell 1 Presentation av informanter 

Gymnasieskolan1 Ålder erfarenhet                ämnen 

Lärare 1: Håkan    40 2 år   SVA/SV 

Lärare 2: Åsa  38                               9 år                            SVA/PSYKOLOGI 

Lärare 3: Emma    30  6 år             SVA/SP 

 

Gymnasieskolan2    

Lärare 4: Johan   29 5 år                   SVA/SV 

Lärare 5: Johanna      26   2 år     SVA/SV 

 

3.3 Genomförandet av intervjuer 

Inför intervjuerna funderade jag kring vilka teman som skulle vara väsentliga för att 

jag i slutändan skulle kunna besvara studiens frågeställningar. För att minska risken 

att påverka informanternas svar, bestämdes att en alltför strukturerad intervju skulle 

undvikas och därför valde jag en semistrukturerad intervju och formulerade fem olika 

temaområden som jag utgick ifrån vid intervjun. Beroende på informanternas svar 

kunde sedan passande följdfrågor utformas på plats. 

Intervjuerna genomfördes under fyra dagar i maj 2012. Intervjuerna spelades in via 

mobil och för att jag skulle kunna ge en riktig formulering av informanternas svar 

transkriberades dessa, för att jag sedan skulle kunna göra en så korrekt tolkning av 

svaren som möjligt. En av lärarna upplevde ett visst obehag över att bandas, men jag 

förklarade orsaken till varför jag önskade banda samtalen, och då accepterade han. 
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Fördelen med inspelningen av intervjun enligt mig är att man slipper sitta med 

papper och penna för att notera svaren. Detta gjorde att jag kunde fokusera mig mer 

på svaren som jag fick från informanterna och lättare kunde komma på följdfrågor 

för att få utförligare svar. 

Innan intervjuerna genomfördes, gav jag återigen en beskrivning till respektive lärare 

av undersökningens syfte och utgångspunkter, dessutom tydliggjordes information 

om hur intervjusvaren skulle transkriberas och användas i arbetet, bland annat hur 

hänsyn tas i förhållande till de etiska riktlinjerna som kommer att presenteras nedan, 

exempelvis vem som kommer att få tillgång till det fakta som framkom från dem. 

Innan intervjun sattes igång fick informanterna titta på de intervjufrågor som jag 

skulle utgå ifrån som utgångspunkter (se bilaga 1). Lärarna hade själva bestämt tid 

och dag för intervjun. Intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive arbetsplats, 

där vi satt ensamma i ett rum och det kändes avslappnande. I enlighet med Stukát 

(2005) är det väldigt viktigt att den intervjuade känner sig trygg och att miljön ska 

vara ostörd. Vi ville inte bli avbrutna under intervjun och jag eftersträvade en trevlig 

och stressfri pratstund för att kunna fokusera för fullt på temafrågorna.  

Under intervjun ställde jag frågor och följdfrågor då det ansågs nödvändigt.  

Informanterna fick tala och uttrycka sig fritt med egna ord men vi höll oss till 

temafrågorna för att uppnå syftet med intervjun. Tiden för intervjuerna varierade 

mellan 20 och 35 minuter beroende på respektive lärare. En del av 

intervjupersonerna var mer villiga att diskutera frågorna snarare än att endast svara 

på dem. Men generellt upplevde jag att de intervjuade hade positiv inställning till 

intervjun och intervjuerna präglades av en vänlig atomsfär. Uteslöt utelämnade 

Vid transkriberingen av intervjuerna uteslöts oviktigt material, exempelvis när 

intervjun gled ifrån ämnet, suckanden, pauser, skratt och osäkerhet framkom inte 

heller i arbetet. Datan analyserades sedan genom att jämföra intervjupersonernas 

svar mot tidigare forskning. 

3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Med tillförlitlighet menas att man mäter ifall undersökningen som har gjorts är 

korrekt, det vill säga att forskaren ska förmedla exakt det informanterna har sagt. När 

man däremot talar om trovärdighet menar man att forskaren ska använda sig av rätt 
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undersökningsmetod (Denscombe, 2009, 76-80). Vid en kvalitativ forskning kan 

brister med tillförlitligheten finnas, då noggrannheten inte alltid är mätbar. Ett 

exempel på dessa brister kan vara att svaret kan tolkas olika av olika forskare. 

Forskarna enas inte när det gäller innebörden av informanternas svar. Om samma 

informanter intervjuas två gånger, kan man med stor sannolikhet få två olika svar 

vars innebörd tolkas olika av samma person och med ännu större olikhet av två olika 

personer. I det här arbetet presenteras endast fem lärares synvinklar kring 

grupparbete. Mina tolkningar i detta arbete kommer endast att bygga på deras syn 

kring det presenterade området.  

3.5 Etiska riktlinjer för undersökningen 

De etiska principerna var: informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet och 

att de data som framkom behandlades konfidentiellt. Detta skyddar 

intervjupersonerna som ställde upp. Informanternas deltagande skedde frivilligt i 

undersökningen, ”Hänsyn måste tas till den medverkande anonymiteten”, påpekar 

Stukát (2005, s. 131).  

Jag meddelade informanterna att det är frivilligt att delta och att de förblir anonyma i 

studien. Dessutom kan ingen komma åt informationen som intervjupersonerna 

angett och de insamlade uppgifterna om den enskilda personen ska endast användas 

för forskningsändamål och sedan kasseras. För att minimera risken till att kunna 

identifiera informanterna, valde jag fingerade namn. Vilken skola de arbetar på och i 

vilken ort, namngavs inte. För att undvika genomförandet av intervjuerna under 

tidspress lät jag informanterna själva bestämma tid och plats för intervjuerna och det 

fungerade bra.  

4 Resultat 
Jag har intervjuat fem gymnasielärare som undervisar i svenska som andraspråk i två 

olika gymnasieskolor. För den ena gymnasieskolan intervjuades en manlig ”lärare 1, 

Håkan” SVA- och svensklärare med två år i yrket samt två kvinnliga lärare, den ena 

”lärare 2, Åsa” undervisar i SVA och psykologi med 9 års yrkeserfarenhet och den 

andra ”lärare 3, Emma” har SVA och specialpedagogik med 6 års erfarenhet. De 

kvinnliga lärarna undervisar både på IVIK ”Introduktionsutbildning för nyanlända 

elever” och vanliga svenskklasser. I den andra gymnasieskolan intervjuade jag en 

manlig och en kvinnlig lärare och både undervisar i svenska och SVA, men mannen 
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”lärare 4, Johan” har 5 års yrkeserfarenhet medan kvinnan ”lärare 5, Johanna” har 2 

år.  

4.1 Lärarnas attityd till grupparbete  

Håkan säger att han har en positiv inställning till grupparbete som arbetsform. Elever 

med invandrarbakgrund får träna på svenska språket, eftersom en del inte pratar 

svenska hemma. Dessutom får eleverna möjlighet till att samarbeta med andra och 

detta leder till att deras språk- och kunskapsförmåga främjas.”Ett interagerande 

mellan eleverna och mellan olika lärare är viktigt” säger informanten. 

 

Åsa tycker att det är bra med grupparbete för att få eleverna att lära känna varandra 

och utbyta tankar och idéer med varandra. I och med att elevernas svenskkunskaper 

är begränsade, utvecklas de både språk- och kunskapsmässigt. Vidare menar hon att 

samarbete är en viktig faktor men hon använder sig sällan av denna arbetsmetod i sin 

undervisning. 

 

Emma anser att det är positivt med grupparbete som arbetsform men det är olika 

från klass till klass. I vissa grupper fungerar grupparbete bra och i andra inte. Därför 

bör man som lärare använda sig av andra arbetsmetoder också. Det finns många 

elever som föredrar att diskutera i grupp. Det är viktigt att inte låta eleverna använda 

modersmålet vid grupparbete i syfte att de ska utvecklas språkligt och detta brukar 

hon vara uppmärksam på. 

 

Johan tycker att grupparbete är en bra arbetsmetod och att det är viktigt med denna 

och eleverna brukar få arbeta i grupp flera gånger i veckan. ”Anledningen till att 

grupparbete är viktigt är enligt mig för att eleverna får en chans att utbyta kunskaper 

och erfarenheter i en lite mindre grupp och alla får komma till tals” påpekar 

informanten. 

 

Johanna menar att grupparbetet är bra för utbyte av erfarenheter, kunskaper och att 

eleverna ska lära sig samarbeta med varandra samt att de ska lära känna varandra. 

Men det krävs att varje elev tar eget ansvar vid grupparbete för att gruppen och 

arbetet ska fungera. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att tre av fem informanter är positiva till 

grupparbete som arbetsform. Däremot är de två andra, Åsa och Emma, till viss del 

positiva till denna arbetsform, men använder sig sällan av denna metod.  De menar 

att grupparbetet inte alltid är lämpligt i alla undervisningssituationer eller klasser. 

4.2 Lärares roll vid grupparbete  

Håkan förklarar att ”min roll vid grupparbete är att vara medlare, ledare och stödja 

eleverna när de behöver hjälp”. Samtidigt menar han att man som lärare inte ska 

utföra elevernas arbetsuppgifter utan man ska uppmuntra, stötta och visa dem flera 

olika sätt att tänka på eftersom de själva ska komma fram till lösningar. 

 

Åsa anser att elevens roll varierar vid grupparbete, en del grupper kan behöva mer 

stöd och vägledning än andra. Det kan även finnas en viss elev som vägrar att vara 

med i någon grupp, därför är det viktigt att förklara för klassen vikten med 

grupparbete som arbetsmetod för att uppmuntra eleverna till att delta i grupp. Men 

man lyckas inte alltid övertyga alla till att delta. Informanten berättade att hon hade 

en viss elev som vägrade helt att arbeta i grupp varje gång de hade grupparbete. 

Eleven fick då vara med i klassen och titta på men ibland fick den arbeta 

självständigt.  Detta ledde till att läraren sällan planerade grupparbete i just denna 

klass.  

 

Emma tycker att hon kan ha varierande roller beroende på vilken elevgrupp hon har. 

Det kan uppstå konflikter när en viss elev inte vill vara i en viss grupp men ”jag 

brukar lyckas med att övertala eleven till slut” säger informanten. 

 

Johan brukar ”coacha” eleverna vid grupparbete och går även runt och lyssnar, för att 

se hur det går i grupperna. Han lägger sig sällan i diskussionerna för att låta eleverna 

själva diskutera och dra egna slutsatser. Han menar att han inte är styrande utan 

eleverna själva bör styra arbetet och utvärdera saker och ting. Men om han märker att 

eleverna börjar tycka att något är svårt eller om de har fastnat, så lägger han sig i och 

hjälper till att få upp tempot igen genom att komma med förslag och uppmuntra dem 

så att de kommer vidare med arbetet.   

 

Johanna menar att lärarrollen vid grupparbete är att dela in eleverna i grupper, helst 
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heterogena grupper ska det vara, d v s elever med olika kön och bakgrund ska hamna 

i samma grupp. Dessutom är hennes uppgift som lärare att behandla både flickor och 

pojkar på ett rättvist sätt och att låta eleverna jobba i lugn och ro men även stödja 

grupperna vid behov. 

 4.3 För- och nackdelar med grupparbete 

Håkan menar att det finns många fördelar och en av dessa är det interagerande och 

de sociala färdigheter som eleverna övar på när de arbetar i grupp. Man hjälper 

varandra, man lär av varandra. Nackdelarna kan vara att bara en person i gruppen tar 

på sig hela ansvaret och är aktiv medan de andra ”bara hänger med”. Om det är en 

stor grupp, då får inte alla komma till tals. Den tredje punkten kan vara att de inte 

kan komma överens om hur och på vilket sätt arbetsuppgifter ska genomföras och 

detta skapar problem i gruppen. Här är det extra viktigt att läraren är lyhörd för att 

lösa problemet innan det blir större.  

 

Åsa menar att det är givande med grupparbete för oftast är gruppuppgifterna 

reflekterande och motiverande, då tränar eleverna på längre diskussioner och lär sig 

även att lyssna på varandra och respektera varandras åsikter för att lösa 

arbetsuppgiften. Dessutom menar Emma att eleverna drar nytta av varandra, när de 

duktiga drar med de svaga vid grupparbete och det är mycket bra om läraren tar 

hänsyn till olika elevnivåer vid gruppindelning. Nackdelarna som båda informanter 

ser med denna metod är om alla i en viss grupp är passiva och omotiverade, men det 

händer sällan. Därför måste man som lärare anpassa arbetsuppgifterna till 

exempelvis elevernas språknivå.  

 

Johan ser fördelar med grupparbete, att alla får en chans att komma till tals och man 

kan utbyta erfarenheter och kunskaper. Man lär känna andra elever i klassen som 

man kanske inte känner sen tidigare ”beroende på hur läraren grupperar”. Läraren 

bör gruppera så att eleverna får samarbeta med dem man inte samarbetat med förut. 

Däremot om man skulle gruppera fel kan det bli problem om man exempelvis har en 

svag elev tillsammans med bara starka elever eller tvärtom.  

 

Johanna anser att det är mest fördelar med grupparbete. Eleverna lär av varandra på 

så sätt och förbereds inför yrkeslivet efter skolan som innebär att man ska kunna 
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samarbeta med människor som är olika. Nackdelarna med grupparbete är att det kan 

bli en orättvis fördelning av uppgifter, det vill säga att elever som är motiverade får 

göra det mesta i grupparbeten till skillnad från elever som är mindre motiverade, 

men här gäller det att läraren följer grupparbetsprocessen så att inga elever får ett 

felaktigt betyg.  

4.4 Gruppindelning  

Håkan anser att det är bra för eleverna att själva bilda egna grupper. Men vid 

gruppbildning kan konflikter uppstå. För att man som lärare ska motivera eleverna 

till att jobba i grupp bör man göra dem medvetna om konflikterna som kan uppstå, 

till exempel man kan hantera dem genom att ingå i en viss grupp. Han vill gärna att 

sammansättningen av grupper blir så homogen som möjligt. Först låter han sina 

elever välja grupp, ”kan de inte komma överens så beslutar jag åt dem”. 

 

Åsa, Emma och Johan tycker att det är ”ok” om eleverna själva delar in sig i grupper. 

Men nackdelen kan dock vara att man grupperar sig med sina vänner och får då 

ingen chans att lära känna de andra eleverna. Det kan uppstå konflikter om man tex 

har elever från samma land som talar sitt modersmål och de andra eleverna inte 

förstår. ”Uppstår det konflikter grupperar jag bara om de elever som orsakar 

problem”, menar Johan. Eleverna brukar ha flera sorters uppgifter beroende på 

kunskapsnivå och språknivå. Åsa berättar att hon oftast styr upp gruppindelningen 

för att blanda grupperna med olika nivåer och bakgrunder för att motivera eleverna. 

Dessutom är det viktigt att alla ska känna sig delaktiga i gruppen och att alla bidrar i 

arbetet. 

 

Johanna hävdar att man ska variera när det gäller gruppindelningen. Lärare ska inte 

gruppindela alla gånger men oftast när eleverna ska få välja själva, väljer de sina 

vänner och det är inte riktigt utvecklande vid alla tillfällen. Därför brukar hon ibland 

dela in grupperna för att lära eleverna att bryta mönster och dessutom är det bra att 

eleverna lär sig att arbeta med alla. Däremot när eleverna ska bilda grupperna själva, 

brukar hon vara väldigt uppmärksam så att ingen hamnar utanför gruppen. 
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4.5 Bedömning  

Håkan anser att vid bedömning av grupparbeten ser han till att bedöma 

arbetsuppgiften som helhet men han tar också hänsyn till själva arbetsprocessen. 

Han menar om alla i gruppen har varit aktiva, ”det ser jag under elevernas arbete”. 

Svårigheter är att man kan missa eller inte se om alla är aktiva med arbetet. Det kan 

hända att de som inte varit lika aktiva som de övriga får samma betyg.  

 

Åsa och Emma anser att grupparbete inte ska ses som grund för bedömning utan är 

mer till för att eleverna ska lära sig diskutera och debattera med varandra. Dessutom 

är det som en förberedelse inför individuellt arbete. Prov och andra typer av 

inlämningsuppgifter är betygsgrundande och elever som satsar på högre betyg är 

sällan intresserade av grupparbete menar Emma. Liksom Johanna menar de att man 

inte kan se den enskilde elevens prestation i gruppen och det kan hända att en viss 

elev genomför allt arbete. Vidare menar informanterna att det är mycket lättare att 

bedöma enskilt arbete än grupparbete.  

 

Johan berättar att bedömning kan ske på olika sätt. Ibland kan det till exempel vara 

gemensam betygsättning på hela gruppen (exempelvis vid redovisningar) och ibland 

sätter man individuella betyg på eleverna. ”Naturligtvis är det viktigt att se vilka som 

gör vad så man kan sätta ett rättvist betyg” säger informanten. Personligen tycker han 

att gruppbetyg inte är något att rekommendera utan föredrar enskilda inlämningar 

från varje gruppmedlem så man kan sätta rättvist betyg.  

 

Johanna menar att grupparbete är till för att eleverna ska lära sig att samarbeta med 

varandra och grupparbetsmetoden bör inte ses som betygsgrundande. Det är svårt att 

se hur mycket var och en presterar, därför kan det vara nödvändigt att låta eleverna 

lämna in ett individuellt arbete för att läraren ska kunna sätta rättvist betyg.”Vid 

grupparbete kan gruppen få högst G” för att det är svårt att se vem som gjort vad. 

Därför bör man berätta för elever som satsar på mer än Godkänt att de kan få mer än 

Godkänt på individuella inlämningsuppgifter eller på provet. Då blir det tydligt för 

läraren att se hur mycket varje elev har lärt sig.  
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5 Diskussion 
Jag anser att jag med denna undersökning fått svar på mina frågeställningar; lärarnas 

inställning till grupparbete, för- och nackdelar med detta och lärarens roll som ledare 

för grupparbete i klassrummet. För att få svar på mina frågor har jag använt mig av 

kvalitativ forskning, då jag ansåg att den kvalitativa forskningen var den lämpligaste 

metoden i denna studie. Min forskning gick ut på att genomföra fem muntliga 

intervjuer. En annan metod inom den kvalitativa forskningen som många använder 

sig av är enkäter och dokumentanalys. Jag valde bort dessa metoder då jag ansåg att 

det inte skulle ge mig samma möjlighet till dialog som intervjuer, vilka i sin tur gav 

mig djupare förståelse av lärarnas åsikter och upplevelser. Från början tänkte jag att 

sex intervjuer skulle vara mer passande men på grund av olika omständigheter 

slutade antalet på fem intervjuer.   

Informanterna konstaterar att det finns både för- och nackdelar med grupparbete 

som arbetsform.  Johanna anser att fördelarna överväger nackdelarna när hon 

använder sig av grupparbete som arbetsform. Hon lägger stor vikt på motivation. 

Motivationen är en viktig faktor inom grupparbete och den driver grupparbetet till ett 

positivt resultat. Denna faktor bör läraren ta hänsyn till och se till att den hela tiden 

är den drivande kraften i gruppen.  För att få eleverna att bli motiverade bör läraren 

tänka på att använda sig av en arbetsform som väcker elevernas intresse. För att 

betona grupparbetets tyngd tycker Åsa att det krävs ett lyckat samarbete bland 

gruppmedlemmarna, med det menar hon att alla gruppmedlemmar ska vara aktiva i 

arbetet. Grupparbetet ska inte genomföras av endast någon/ några av 

gruppmedlemmarna. 

I allmänhet har mina informanter positiv inställning till grupparbete som arbetsform 

men det kan förekomma svårigheter vid grupparbetet, menar informanterna. Åsa 

beskrev att hon har en elev i en av sina klasser som avstår helt från att arbeta i grupp 

och detta påverkar hela klassen, det vill säga att motivationen bland 

gruppmedlemmarna minskas när alla inte är aktiva. Inställningen till grupparbeten 

blir därmed negativ. Lärarrollen i grupparbeten ska vara att denne ska vara en bra 

ledare som följer hela grupparbetet och i denna process uppmuntrar samt motiverar 

gruppmedlemmarna. En annan orsak till denna splittring i klassrummet kan ha varit 

att läraren sällan använder sig av grupparbetsformen, vilket gör eleverna ovana vid 

denna arbetsform. Det är därför viktigt att läraren har en positiv inställning till 
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grupparbete och redan tidigt i sin undervisning använder sig av denna arbetsmetod 

där syftet ska vara att stärka elevernas ansvarstagande för sin egen inlärning. Detta 

styrker Hensvold (2006) med att säga att det inte är så enkelt med grupparbete och 

det kan uppstå okontrollerade processer som är svåra för lärare att hantera. Därför 

ställs stora krav på lärarna, däremot vid individuellt arbete är det läraren som styr.  

Emma påpekar att arbetsuppgifterna bör anpassas till gruppens nivå för att hindra 

tvivel och missnöje hos eleverna. Granström & Einarsson (1995) anser att 

grupparbete inte är problemfritt, därför bör läraren vara så tydlig som möjligt när 

han eller hon ger instruktioner om gruppuppgiften och den ska vara utformad på det 

viset att den inte går att lösas individuellt. När eleverna förstår vad de ska göra, blir 

det lättare att utföra arbetet utan irritation.  

Stensmo (2008) lägger tonvikt på, att läraren själv bestämmer gruppindelningen, så 

att alla elever i en klass någon gång ska samarbeta med varandra i mindre grupper. 

Däremot om läraren låter eleven själv välja samarbetspartner, väljer eleven 

klasskamrater som är mer lika sig själv. Detta medför att grupparbetets sociala 

möjligheter inte tas tillvara. Därför blir lärarens uppgift att noga tänka igenom såväl 

det intellektuella som sociala målet med uppgiften, varje gruppuppgift för sig, för att 

grupparbetet ska ge så bra resultat som möjligt.  

Chiriac & Hempel (2008) hävdar att alla gruppmedlemmar bör bidra till samarbetet i 

syfte att få grupparbetet att fungera. Elevernas motivation är av en stor betydelse för 

utvecklingen av grupparbetet och dessutom leder den till positiva resultat. En tredje 

punkt att tänka på är de elever som på grund av sin blyghet eller andra orsaker väljer 

att inte diskutera när läraren är närvarande i gruppen. Dessa elever kan vara väldigt 

delaktiga när läraren lämnar gruppen. Bara för att de är tysta i lärarens närvaro 

innebär det inte att de är det i hennes eller hans frånvaro. Därför kan samarbete 

mellan elever sinsemellan, utan lärarens närvaro, vara viktigt i vissa fall menar 

författarna.  

Chiriac & Hempel (2008) menar vidare att vissa elever föredrar att gruppera sig 

själva medan andra hellre vill att läraren delar in dem i grupper för att slippa 

samarbeta med sina vänner och på det viset lär man känna nya personer som man 

inte samtalat med tidigare. Håkan menar att det kan uppstå konflikter i gruppen och 

då är det läraren som måste hantera konflikterna innan de blir större. Åsa, Emma och 
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Johan tycker i enighet med författarna att det är bra om eleverna grupperar sig själva 

ibland men nackdelen är om eleverna väljer att samarbeta med sina egna vänner, då 

får de ingen chans att lära känna och utbyta idéer med andra elevgrupper. Åsa 

konstaterar att hon oftast styr upp gruppindelningen eftersom hon tycker att det är 

mer stimulerande och utvecklande att blanda grupperna med olika elevnivåer och 

bakgrunder. Stensaasen & Sletta (1997) lyfter också att samarbete är stimulerande, 

men de ser nackdelar med fri gruppering och menar att det kan orsaka problem, då 

de omotiverade eleverna går ihop och likadant är det med de mer motiverade 

eleverna. 

Grupparbete ska inte ses som betygsgrundande utan är till för att eleverna ska lära sig 

att samarbeta med andra och respektera andras åsikter, betonade informanterna. 

Stora och små grupper har olika påverkan.  I en stor grupp får t.ex. alla inte samma 

utrymme eller chans att komma till tals till skillnad från en liten grupp. Det kan leda 

till att en duktig elev uppfattas som omotiverad om man inte deltar lika aktivt som de 

andra i gruppen. Lärarens uppgift är att hantera olika situationer och dessutom bör 

lärare fungera som handledare för att vägleda eleverna, så att grupparbetet ska 

fungera så bra som möjligt.  

Granér (2008) tar upp skillnaderna mellan stora och små grupper. En stor grupp är 

mer mångsidig, gruppmedlemmarna kan visserligen ha olika tankar och idéer om 

saker och ting, men saknar den utvecklande intimiteten som en mindre grupp har. 

Kvinnliga grupper är relationsinriktade medan manliga grupper anses vara mer 

uppgiftsinriktade och där krävs en blandning av båda könen. Johan anser att det är 

bra med grupparbete eftersom det ger eleverna chans att utbyta kunskaper och 

erfarenheter. Vidare menar han att det skulle fungera mycket bättre med grupparbete 

i mindre grupper för att då får alla i gruppen möjlighet att komma till tals. I en större 

grupp får de blyga och de omotiverade inte så mycket utrymme.  

Stensaasen & Sletta (1997) hävdar att det finns många program på gymnasieskolor 

där klasserna är homogena och detta gör att grupparbete inte blir lika idealiskt som 

det brukar vara i heterogena grupper, men oavsett detta är grupparbete en givande 

arbetsform. 

Emma tycker att det skulle vara störande om en del utländska elever valde att 

använda sitt modersmål. Därför brukar hon gruppera eleverna så att de från olika 
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nationaliteter samarbetar i en grupp. Viberg (1996) hävdar att elever som lär sig ett 

nytt språk, som svenska som andra språkselever exempelvis, lär sig språket olika 

snabbt beroende på om de har eller saknar skolunderbyggnad från hemlandet. 

Läraren måste kunna skilja mellan olika elever och individualisera undervisningen 

för att alla ska lära sig.  

Arfwedson & Arfwedsons (2002) teori stämmer med mina informanters åsikter. Då 

de menar att grupparbete inte ska räknas som betygsgrundande utan det ska ingå i 

ett arbetsområde eller som avslutning av ett arbetsområde. Att bedöma den enskilde 

eleven som har arbetat i grupp gör att läraren hamnar i ett dilemma, då en del lärare 

har svårt att se den enskildes prestation vid grupparbete. Majoriteten av 

informanterna menade att bedömning är en svår process och sa att grupparbete inte 

ska ses som grund för bedömning utan mer som anledning för att lära, diskutera och 

samarbeta med varandra och utveckla sociala färdigheter hand i hand med att få ny 

kunskap. Jag håller med informanterna om att det inte är lätt att betygsätta 

individuella prestationer genom ett grupparbete, eftersom detta inte alltid medför 

rättvisa bedömningar. Det kan vara svårt för läraren att se till elevernas individuella 

engagemang och deltagande. Läraren bör själv ta eget initiativ då han måste gå runt 

och se hur det fungerar i grupperna eftersom eleverna väldigt sällan vågar erkänna 

att de inte förstår uppgiften om inte läraren själv frågar om de förstår. 

Lindmark (2001) påpekar att andraspråkselever behöver mycket träning i det 

svenska språket i klassrummet. Grupparbetet är en bra metod, enligt honom. Vid 

grupparbete får eleverna använda det svenska språket genom att diskutera olika 

saker. På så sätt byggs ett rikt ordförråd upp och elevernas kunskaper fördjupas. 

Därför anser författaren att grupparbete inte är till för att bedöma eleverna utan mer 

för att låta eleverna träna och utveckla sitt svenska språk. Lärarens uppgift är att följa 

varje elevs utveckling så att eleverna utvecklas i sin egen takt. Håkan anser att om 

man skulle bedöma ett grupparbete, kan det leda till missförstånd hos läraren om 

han inte ser riktigt vilka som har varit aktiva i gruppen och då kan det leda till att alla 

inom gruppen får samma betyg fast de har presterat olika bra. Dessutom menade 

informanterna att det är viktigt att var och en i gruppen tar eget ansvar för att få ett 

lyckat resultat i arbetet. Håkan säger att lärarens roll är att förmedla kunskap, leda 

och stödja eleverna när de behöver hjälp, att läraren inte genomför elevernas arbete 
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utan låter dem själva testa på och använda egna tankar så att de ska utvecklas 

tankemässigt också.  

6 Avslutning 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares inställning till 

grupparbete och vilka för och nackdelar det finns med detta. Jag intervjuade fem 

lärare från två olika orter i Sverige. Generellt är lärarna positivt inställda till 

samarbetsformen, grupparbete, fast en del av informanter ser bedömning som ett 

dilemma i denna process.  

Mina intervjupersoner har inte arbetat länge som lärare och en tolkning kan vara att 

de tyckte ganska lika i en del frågor. Jag tycker att jag borde ha intervjuat lärare som 

varit verksamma längre tid för att förhoppningsvis kunna få annorlunda svar i 

undersökningen men det var svårt att få tag på de lärarna på den begränsade tiden. 

Jag skulle vilja undersöka vad SFI-lärare har för uppfattning om grupparbete och 

vilken inställning de har till grupparbete som arbetsmetod. 
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Bilaga 1 
 

1- Vilken inställning har läraren till grupparbete på lektionerna? 

 

2- Beskriv din roll som lärare vid grupparbete?  

 

3- Vilka för- och nackdelar ser du med grupparbete? 

 

4- Vad anser du om eleverna själva delar in sig i grupper? 

 

5- Hur sker bedömning vid grupparbete?  

 

 

 

 

 

 

 


