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Abstrakt
Trots  att  Läroplanen,  Lgr11  betonar  arbete  tillsammans  med  andra  och 
forskningen  lyfter  fram  grupparbete  som  en  bra  arbetsform  så  minskar 
grupparbete i skolorna enligt tidigare forskning. Ett lyckat grupparbete består 
av fera olika delar som pedagogen måste ta hänsyn till.  Delar som betonas 
som viktiga är gruppens sammansättning, arbetsuppgifternas utformning, tid 
och utrymme och lärarens handledning.  Om lärare planerat grupparbetet så 
blir arbetsformen mer effektiv.  Denna undersökning tar upp hur åtta lärare i 
årskurs F-6 beskriver planering och genomförande av grupparbete i  skolan. 
Det har använts en kvalitativ metod för att uppnå syftet med undersökningen. 
Undersökningen har genomförts med intervjuer och har analyserats med en 
tematisk analys. Resultatet i undersökningen visar på att lärare lägger en stor 
vikt på gruppsammansättning, gruppstorlek och lärarens roll när de beskriver 
planering och genomförande av grupparbete. Detta är viktiga aspekter enligt 
ett fertal forskare för att grupparbetet skall bli lyckat för eleverna och vara av 
en hög kvalitet, där eleverna utvecklas.

Nyckelord: Grupparbete, gruppsammansättning
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1 Inledning 
Förskoleklassen följer liksom årskurs ett till sex skolans läroplan, Lgr11 som 
betonar att elever skall jobba både enskilt och tillsammans med andra (Ackesjö 
& Persson, 2010). Trots att Läroplanen, Lgr11 (2011) betonar arbete tillsammans 
med andra och arbetsformen grupparbete har visat goda resultat i forskning så 
minskar grupparbete i  skolorna (Hammar Chiriac & Hempel,  2008).  Det  är 
därför viktigt enligt mig att läraren tar vara på att elever får jobba i grupp i 
skolan, dels för att Lgr11 betonar kollektivt arbete och forskning visar på goda 
resultat i arbetsformen. Forskning (Blatchford, Kutnick, Baines & Galton, 2003) 
visar  också  på  att  grupparbeten  är  ovanliga  och  oftast  av  låg  kvalitet. 
Grupparbetena är ofta oplanerade på så sätt att det har inte lagts ner tid till att 
väva in de olika faktorer som påverkar grupparbete i en positiv riktning. De 
menar att om lärare planerat grupparbetet så blir arbetsformen mer effektiv. 

Ett  lyckat  grupparbete  består  av fera  olika  delar  som pedagogen måste  ta 
hänsyn till när den planerar och genomför arbetsformen. Delar som betonas 
som viktiga  i  forskningen är  gruppens  sammansättning,  arbetsuppgifternas 
utformning,  tid  och  utrymme  och  lärarens  handledning  (Granström,  2008; 
Hammar Chiriac & Hempel, 2008). Forskning visar också på att elever som fått 
träna  på  att  jobba  tillsammans  med  andra  i  grupp visar  bättre  resultat  än 
grupper som inte fått träning i arbetsformen (Ashman & Gillies, 1997). Utifrån 
ovan  nämnda forskning så  behövs  det  en  djupare  förståelse  för  hur  lärare 
beskriver planeringen och genomförandet av grupparbete.

Den teoretiska utgångspunkten tas i det sociokulturella synsättet. Enligt detta 
synsätt  så  sker  elevernas  lärande  i  sociala  sammanhang  genom 
kommunikation med andra elever eller lärare (Hammar Chiriac & Hempel, 
2008). Lärandet blir också situationsbundet vilket i denna situation innebär att 
grupparbetet  blir  en  del  av  lärandet.  Utifrån  detta  perspektiv  blir  lärarens 
uppgift  att  planera  lärandesituationen,  konstruera  arbetsuppgifter  som  kan 
bidra till kommunikation, där elever kan ta del av varandras kunskaper och 
läraren skall också handleda eleverna genom hela processen (ibid.).

Syftet  med  denna  undersökning  är  att  tolka  och  analysera  pedagogers 
beskrivningar av hur de planerar och genomför arbetsformen grupparbete.
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2 Bakgrund

I bakgrunden tar jag först upp defnitionen av grupparbete, därefter belyser jag 
läroplanen  och  sedan  går  jag  in  på  vad  det  sociokulturella  perspektivet 
innebär. Vidare sker en genomgång av de aspekter som fera forskare anser 
vara  bland  de  viktigaste  delarna  när  ett  grupparbete  skall  planeras  och 
genomföras. Alla dessa aspekter lägger ett stort ansvar på läraren. 

 Defnitionen av grupparbete enligt Nationalencyklopedin:

Grupparbete, skolarbete som planeras, genomförs och redovisas i grupp. Två eller 
fera elever enas i samråd med läraren om en gemensam uppgift, ofta med moment 
från fera av skolans ämnen (www.ne.se Hämtat 20130930).

Med  grupparbete  menar  jag  en  grupp  med  två  eller  fer  elever  som 
tillsammans i gruppen försöker att nå målen för uppgiften.   

2.1 Läroplanen

Läroplanen  för  grundskolan,  Lgr11  är  en  förordning  som  regeringen  har 
utfärdat  och  skall  följas  av  alla  skolor  som  omfattas  av  förordningen 
(Skolverket. Hämtat 20131030). Läraren skall jobba utifrån de strävansmål som 
fnns  i  läroplanen,  det  är  därför  av  största  vikt  att  lyfta  fram den i  denna 
undersökning. Det är även viktigt att visa på hur tankegångarna i läroplanerna 
förfyttat sig fram till idag när det gäller lärande, detta för att visa vart lärarens 
fokus ligger idag i undervisningen. 

Läroplanerna för  skolan har gått från behavoristiska tankegångar, som innebar 
att övning var det centrala vid inlärningen och där läraren hade ansvaret för 
undervisningen  och  eleverna  jobbade  individuellt  (Hensvold,  2006). 
Tankegångarna har genom åren fyttat sitt fokus från läraren till eleverna, där 
elevernas egna aktivitet står i  centrum i ett  socialt  sammanhang (Hensvold, 
2006). Lärarens uppgift blir utifrån dessa tankegångar att organisera och skapa 
lärandesituationer i skolan och fokus ligger på elevernas ansvar för sitt eget 
lärande  (ibid.).  Lgr  11  är  den  nyaste  läroplanen  och  läroplanen  har  inte 
genomgått så stora förändringar från Lpo 94 när det gäller metoder och synen 
på kunskap, detta innebär att  det fnns inga klara direktiv hur skolan skall 
bedriva sin verksamhet, däremot fnns det en strävan att eleverna skall lära sig 
jobba enskilt och tillsammans med andra (Lindström, Lindberg & Pettersson, 
2011). 

2.2 Sociokulturellt perspektiv

Enligt  det  sociokulturella  perspektivet  så  utvecklas  kunskap  när  eleverna 
pratar  med varandra  och försöker  att  förstå  varandra.  (Hammar Chiriac  & 
Hempel,  2008).  Grupparbete  är  därför  enligt  mig  en  viktig  del  i  barnens 
lärande, då det består av kommunikation mellan varandra där barnen får dela 
med sig av sina kunskaper och ta till sig nya kunskaper och färdigheter i ett 
socialt sammanhang.
Ur ett  sociokulturellt  perspektiv  sker elevers lärande i  sociala sammanhang 
genom att  använda sig  av  språket  med andra  elever  eller  lärare.  Vygotskij 
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(Bråten,  1996)  menade  att  själva  utgångspunkten  i  lärande  är  när  barn  får 
använda sig av sociala aktiviteter och sedan jobba med den inre aktiviteten. 

Nyckelbegreppet  i  Vygotskijs  utvecklingsteori  är  den  närmaste 
utvecklingszonen. Vygotskij menade att i interaktion mellan en mer kompetent 
person och en mindre kompetent person så kan ny kunskap komma till stånd. 
Denna utvecklingsteori kallar Vygotskij den närmaste utvecklingszonen (ZPD) 
(Bråten, 1996). 

”It  is  the  distance  between  the  actual  developmental  level  as  determined  by 
independent problem solving and the level of potential development as determined 
through  problem  solving  under  adult  guidence  or  in  collaboration  with  more 
capable peers” (Vygotskij, 1978:86).

Zonen för  den  närmaste  utvecklingen betecknar  utrymmet mellan  den  zon 
som eleven befnner sig i och den zon som eleven är på väg att nå. Genom att 
lägga upp en undervisning som utgår från elevers nuvarande kunskap och 
tillåta  att   lärare  eller  elever  får  samspela  och  samarbeta  så  bidrar  den  till 
utveckling av nya kunskaper hos varje enskild elev (Bråten, 1996). 

För att eleverna enligt mig skall kunna utveckla nya kunskaper tillsammans 
med andra så behövs det kunskap hos läraren hur eleverna lär. Läraren måste 
ha kunskap om vilka aspekter som kan påverka när elever skall samarbeta och 
hur  den  kan  lägga  upp  undervisningen  och  ge  eleverna  de  bästa 
förutsättningarna att utveckla kunskap tillsammans i en grupp. 

2.3 Gruppsammansättning och gruppindelning

Forskning  (Blatchford  et  al.,  2003)  har  visat  på  att  grupparbeten  oftast  är 
oplanerade  aktiviteter.  Grupparbetet  med  dess  olika  delar  som 
gruppsammansättning och gruppstorlek är viktiga faktorer som spelar in för 
att grupparbetet skall nå lyckade resultat. Dessa olika delar har  visat sig vara 
oplanerade av läraren (ibid.).  Gruppsammansättningen har enligt många en 
stor betydelse för hur grupparbetet skall utvecklas (Frykedal 2008; Hammar 
Chiriac & Hempel; 2008; Lamm et al., 2012). Enligt Blatchford et al. (2003) så 
har läraren en stor roll när det gäller att sätta samman grupper som skall jobba 
tillsammans i ett grupparbete. Utifrån den ovan nämnda forskningen så blir 
det högst betydelsefullt att presentera olika gruppsammansättningar och dess 
följder.  

Frykedal (2008) säger att den homogena gruppen som sammansatts av läraren 
sägs fungera bäst i statistiska sammanhang och har svårt att fungera om något 
förändras.  Den  heterogena  gruppen  som  sammansatts  har  svårare  för  att 
komma överens om hur ansvar, ledarskap och normer skall fördelas i gruppen. 
Detta är  något  som också nämns av Shullery och Shullery (2006) att  i  den 
heterogena  gruppen  så  är  kreativiteten  hög  och  elevernas  lösningar  av 
uppgifter är av hög kvalitet, men samtidigt minskar önskvärda processer som 
ledarskap, tillfredsställelse och  sammanhållning. Shullery och Shullery menar 
också  att  i  den  heterogena  gruppen  så  kan  kommunikation,  kognitiva  och 
kulturella skillnader stå för konfikter i gruppen. Enligt Schullery och Shullery 
(2006) så är homogena grupper gladare och har mindre konfikter i gruppen. 
Studier visar på att elever som har en mindre ämneskunskap har stora fördelar 
av att bli indelad i heterogena grupper där de presterar bättre medan elever 
med  en  högre  ämneskunskap  presterade  bättre  i  den  homogena  gruppen 
(Frykedal, 2008; Hammar Chiriac & Granström, 2012). 

Läraren måste också ta hänsyn till gruppstorleken. Enligt Hammar Chiriac och 
Granström (2012) så fnns det fera studier som visar på att den bästa storleken 
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på en grupp skulle ligga på fem personer eller mindre. Om gruppen blir för 
stor så förlorar gruppen ett deltagande från alla gruppmedlemmar. Hammar 
Chiriac och Granström (2012) visar också på att en grupp med tre deltagare 
kan bidra till  att  en  av  deltagarna bli  utanför,  detta  gäller  oftast  då de  tre 
deltagarna består av två pojkar och en tjej.

I en studie av Fuchs et al. (2000) så jämför man effekten av små grupper med 
fyra deltagare och grupper med två deltagare. Resultaten visade på att grupper 
med  par  samlade  högre  poäng  när  det  gäller  bland  annat  delaktighet, 
samarbete, hjälpsamhet och kvalitet på samtalen. En balans mellan fickor och 
pojkar i gruppen visar sig enligt Hammar Chiriac och Granström (2012) att alla 
deltagare  i  gruppen  får  samma  möjligheter  då  det  gäller  interaktion  och 
prestationer. Om gruppen istället innehöll mestadels pojkar så försummades 
fickorna och om gruppen bestod mestadels  av fickor så använde fickorna 
mycket tid till att försöka inkludera pojkarna i grupparbetet.

2.4 Arbetsuppgifter

Arbetsuppgiftens utformning har enligt forskare och elever en stor betydelse 
när man skall jobba med grupparbete (Granström, 2008; Hammar Chiriac & 
Hempel, 2008). Enligt Frykedal (2008) så fnns det olika typer av uppgifter som 
en lärare kan använda sig av i ett grupparbete, och menar att i ett grupparbete 
så bör uppgiften vara sammanhållen och ostrukturerad, vilket innebär att de 
ostrukturerade arbetena är öppna och det  fnns fera svar och eleverna blir 
tvungna att kommunicera och argumentera för att komma fram till en rimlig 
slutsats i  arbetet.  Hensvold (2006) menar att  gruppuppgifter som kräver att 
alla elever i gruppen måste delta och bidra i uppgiften innan de kan anse sig 
klara är det bästa alternativet, men är dock den uppgift som används minst vid 
utformandet  av  arbetsuppgifter  till  eleverna.  Otydliga arbetsuppgifter  leder 
ofta till förvirring hos eleverna och lusten avtar. Enligt Hammar Chiriac och 
Granström  (2012)  så  visar  det  sig  att  många  gånger  har  lärare  försökt  att 
använda sig av grupparbete, men arbetet har inte fungerat. Hammar Chiriac 
och Granström menar att eleverna inte har utfört ett riktigt grupparbete, de har 
istället delat arbetsuppgiften mellan sig och sedan sammanställt resultatet, en 
så kallad delbar uppgift (Hammar Chiriac & Hempel, 2008). Trots att läraren 
utformar en uppgift där läraren vill att eleverna skall jobba tillsammans mot 
samma mål så kan eleverna enligt Hammar Chiriac & Hempel (2008) påverka 
gruppuppgiften som läraren utformat genom att själva välja hur de vill lösa 
uppgiften som de blivit tilldelade. 

Steiner i Hammar Chiriac (1999) har utarbetat en teori om arbetsuppgiften art 
och hur den påverkar arbetet i gruppen. Han menar att eleverna kan välja hur 
de vill lösa uppgiften på fem olika sätt. Dessa fem uppgifter är den  additiva 
uppgiften,  disjunktiva  uppgiften,  konjuktiva  uppgiften,  kompensatoriska  uppgiften 
och den komplementära uppgiften.  

• Den  additiva uppgiften innebär att varje elevs prestation sätts samman 
och bildar en grupprestation. Alla elevers medverkan anses lika värda 
och elevernas olika bidrag ökar den gemensamma prestationen. Denna 
uppgift är sammanhållen.

• I  den  disjunktiva  uppgiften kan  uppgiften  lösas  av  endast  en  elev  i 
gruppen och dennes lösning får då representera hela gruppens lösning 
på uppgiften,  ett  exempel kan vara problemlösning. Dessa uppgifter 
kan vara sammanhållen och delbar.
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• Den konjuktiva uppgiften består av en uppgift som alla elever i gruppen 
måste klara och gruppen är då automatiskt beroende av den svagaste 
eleven i gruppen. Denna uppgift kan vara sammanhållen och delbar.

• I  den  kompensatoriska  uppgiften  så  får  eleverna  bedöma  någon  slags 
situation  och  sedan  dra  en  slutsats  utifrån  medelvärdet  av  den 
sammanställda situationen. Denna uppgift kan vara sammanhållen.

• Den  komplementära  uppgiften beskrivs  som  en  uppgift  som  tillåter 
eleverna att dela upp arbetsuppgiften bland deltagarna i gruppen för 
att sedan föra samman resultaten till  ett  färdigt resultat som blir det 
färdiga arbetet. Denna del kan vara delbar.

Enligt Hensvold (2006) så kräver arbetsuppgiften att alla elever skall bidra  till 
arbetsuppgiften för att det skall få bra resultat, en så kallad konjuktiv uppgift. 
Hammar  Chiriac  och  Hempel  (2008)  håller  med  om  att  den  konjuktiva 
arbetsuppgiftens karaktär lämpar sig bäst för att ett riktigt grupparbete skall 
kunna  utföras.  De  nämner  också  den  komplementära  uppgiften  som  en 
uppgift som räknas till det riktiga grupparbetet där eleverna måste använda 
sig  av  varje  enskild  elevs  kompetens  och  där  eleverna  gör  gemensamma 
ansträngningar.

2.5 Inskolning i arbetsformen

Enligt Hammar Chiriac och Hempel (2008) så kan man inte få en grupp att 
fungera  bara  genom  att  föra  samman  dem,  det  behövs  träning  i  hur  man 
arbetar i grupp. Enligt Hammar Chiriac och Hempel (2008) så visar forskning 
på att elever som får träna på att jobba i grupp har bättre förutsättningar till ett 
bra grupparbete och att denna träning skulle vara två lektioner. Studier visar 
också på att grupper som har fått träna på arbetsformen grupparbete har en 
bättre samarbetsförmåga och är hjälpsamma mot varandra och använder ett 
språk  som  bjuder  in  alla  i  gruppen  till  samtal  och  grupperna  visar  bättre 
resultat i redovisningar. I grupper där ingen träning har skett fanns inte dessa 
aspekter (Ashman & Gillies, 1997). En inskolning i arbetsformen grupparbete 
har  visat  sig ge goda resultat  på elever.  En inskolning i  hur man arbetar  i  
grupp kan innehålla arbetsfördelning, hur man för anteckningar och hur man 
delar upp en uppgift i mindre delar. I en inskolning kan det också ingå hur 
eleverna skall förhålla sig till varandra genom att lyssna, samarbete, stå för 
sina åsikter och ta demokratiska beslut (Hammar Chiriac & Hempel, 2008). 

2.6 Lärarens roll och grupperspektiv

Läraren  har  en  stor  roll  i  ett  grupparbete,  den  skall  inte  bara  organisera 
grupparbetet utan läraren skall också fnnas till hands när eleverna behöver 
stöd.  Enligt  elever  som  medverkat  i  en  studie  av  Hammar  Chiriac  och 
Granström (2012) så skall läraren inte bara organisera grupparbetet utan också 
fnnas  tillgänglig  under  arbetets  gång  för  att  eleverna  skall  kunna  få 
rådgivning. Lärarens roll skall enligt elever vara att helhjärtat vägleda eleverna 
under  grupparbetet  och  visa  intresse  för  uppgiften  som  eleverna  blivit 
tilldelad,  annars  förlorar  fort  eleverna  intresset  också.  Eleverna  i  studien 
betonar också att läraren skall kunna hjälpa till då grupper har svårt för att 
komma  igång  och  om  grupper  har  svårt  att  komma  överens  i  sin  grupp 
(Hammar Chiriac & Granström, 2012).  Enligt  Hammar Chiriac  och Hempel 
(2008) så intar varje lärare ett grupperspektiv medvetet eller omedvetet.
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Utifrån hur läraren betraktar gruppen så får det konsekvenser för hur läraren 
sen reagerar i  olika situationer som kan uppstå under elevernas arbete och 
läraren kan hantera eventuella problem som kan uppstå i gruppen.

Enligt  Hammar  Chiriac  och  Hempel  (2008)  så  fnns  det  sex  olika 
grupperspektiv,  dessa  sex  perspektiv  är  det  individualistiska  perspektivet,  
interpersonella  perspektivet,  gruppen  som  helhet,  intergrupps  perspektivet,  
psykodynamiska perspektivet och det temporala perspektivet. I det Individualistiska 
perspektivet handlar det om att man ser på gruppen som en samling individer, 
där  man  förstår  och  förklarar  gruppens  agerande  genom  de  enskilda 
individerna. De som ingår i gruppen utvecklar olika strategier för att de skall  
uppleva att det blir en rättvis fördelning i gruppen då det gäller insatser och 
hur  resurserna  skall  fördelas.  Om  det  uppstår  en  konfikt  enligt  det 
individualistiska perspektivet så kan konfikten endast lösas på en individnivå, 
exempelvis  genom  att  individen  förfyttas  till  en  annan  grupp  där  den 
fungerar bättre eller att se över hur fördelningarna ser ut i gruppen och göra 
de mer rättvis. 

Det interpersonella perspektivet handlar om att man lägger fokus på relationer 
och  samspel  mellan  de  som  ingår  i  gruppen.  Utifrån  detta  perspektiv  så 
studerar  man kommunikationsmönster  som uppstår  mellan  de  som ingår  i 
gruppen och de olika roller som uppstår. När en lärare studerar en grupp ur 
detta perspektiv så fokuserar läraren på samspelet mellan de deltagare som 
befnner sig i gruppen. Om det uppstår konfikter så försöker man utifrån detta 
perspektiv att ändra hela gruppens beteende  och inte bara en enskild individ. 

Gruppen som helhet handlar om att man anser att varje enskild individ har 
egna erfarenheter som den tar med sig in i en grupp från andra grupper och 
dessa erfarenheter påverkar i sin tur varje gruppmedlem. Problemen förklaras 
utifrån  detta  perspektiv  som  något  som  alla  är  delaktiga  i  alltså  själva 
gruppsituationen, gruppens arbetssätt och hur gruppen är strukturerad. 

I intergrupps perspektivet handlar det om att en individs beteende i en grupp 
förklaras  av  vilken  gruppidentitet  de  olika  deltagarna  har,  genom  att  alla 
individer tar med sig ett osynligt socialt nätverk i den grupp som den tillhör 
och påverkar beteendet i gruppen. Genom att ta reda på vilken gruppidentitet 
varje  individ har  så  kan man få en större förståelse  till  varför  en individ i 
gruppen beter sig på ett visst sätt. I detta perspektiv är det viktigt att inte bara 
fokusera på gruppen utan på hela omgivningen. 

Det psykodynamiska perspektivet handlar  om att  läraren tar hänsyn till  de 
omedvetna processerna som varje elev har. I det psykodynamiska perspektivet 
så menar man att varje elevs känslor har betydelse för hur samspelet i gruppen 
fungerar. Om det uppstår problem i gruppen så skall beteenden och känslor 
medvetandegöras exempelvis genom att öka elevernas medvetenhet om roller. 

Det temporala perspektivets centrala del består av gruppens utveckling över 
tid. Tiden står som en orsak till grupprocesser, om då eleverna konstruerar tid 
på olika sätt så får det konsekvenser för hur arbetet utvecklas i gruppen och 
vad eleverna presterar. Läraren har en stor roll att  hjälpa grupper att  skapa 
tidsramar och lägga ner tid till att planera sitt arbete. Utifrån detta perspektiv 
så  är  det  viktigt  att  eleverna tar  sig  tid  att  lösa  problem och inte  undvika 
problemen.
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3 Syfte

Syftet  med  denna  undersökning  är  att  tolka  och  analysera  pedagogers 
beskrivningar  av  hur  de  planerar  och  genomför  arbetsformen grupparbete. 
Följande frågeställningar ligger  till  grund för den empiriska studie som jag 
genomfört.

Vilket är det huvudsakliga syftet med grupparbetet enligt läraren?
Hur ser pedagoger på planering av grupparbete?
Vad  bör  man  tänka  på  enligt  lärarna  när  man  väljer  att  använda  sig  av 
grupparbete?
Vilka fördelar och nackdelar fnns det enligt lärarna med grupparbete?
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4 Metod

I denna del tas tillvägagångssättet upp hur material samlats in och bearbetats 
och varför denna metod har valts. 

4.1 Val av metod

När jag skulle bestämma mig för vilken metod som lämpade sig bäst för min 
undersökning, så fann jag i huvudsak två sätt att närma sig en undersökning, 
kvantitativ och  kvalitativ metod. I den kvantitativa metoden är det viktigt att 
kunna förklara  och dra säkra slutsatser  och metoden består  oftast  av fakta 
baserat  på  siffror  och resultaten  är  jämförbara  (Trost,  2010).  Till  kvantitativ 
metodik  hör  till  exempel  prov,  enkäter  och  frågeformulär  m.m.  (Backman, 
2008). Kvantitativ intervju innehåller frågor som är förbestämd och frågorna 
ställs i en bestämd ordning och på samma sätt av intervjuaren (Dimenäs, 2007). 
Då  jag  vill  fånga  olika  uppfattningar  i  min  undersökning  så  kan  jag  inte 
använda mig av kvantitativ metod, då den oftast består av fakta baserad på 
siffror.

I  den  kvalitativa  metoden vill  man förstå  människors  sätt  att  resonera och 
försöka att  särskilja  och utskilja människors handlingsmönster (Trost,  2010). 
Den kvalitativa metoden använder sig inte av tal och siffror, den använder sig 
av  verbala  yttranden (Backman,  2008).  Kvalitativ  intervju  innehåller  öppna 
frågor, vilket innebär att frågorna har en svag struktur och intervjuaren ställer 
följdfrågor som följer  respondentens tankar istället för att följa  en bestämd 
ordning (Dimenäs, 2007). 

Jag valde i undersökningen att använda mig av semistrukturerad intervju som 
redskap för att inhämta information, detta för att jag skulle få en insikt och en 
djupare  förståelse  för  lärarnas  uppfattningar  om  grupparbete.  Genom  att 
använda  kvalitativ  intervju  så  har  jag  utifrån  mitt  syfte  att  undersöka  hur 
lärare  beskriver  planering  och  genomförande  av  grupparbete  kunnat  fnna 
variationer  i  deras  sätt  att  tänka.   Enligt  Trost  (2010)  så  vill  man  i  den 
kvalitativa undersökningen få en stor variation, vilket betyder att det fnns en 
variation i hur människor tänker om ett visst innehåll. Genom att det använts 
en kvalitativ metod, så har respondenternas tankar fått  komma fram under 
intervjuerna, detta för att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt. 

I  enlighet  med  Denscombe  (2009)  så  togs  det  hänsyn  till  om  den  valda 
insamlingsmetoden av data var genomförbar. Jag försäkrade mig om att det 
fanns möjlighet att få utvalda deltagare att ställa upp och att tiden skulle räcka 
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till för att genomföra de intervjuer jag behövde för att få en djupare förståelse 
för lärarnas uppfattningar. 

4.2 Val av intervjupersoner

Inför valet av undersökningspersoner tog jag del av Trost (2006) som menar att 
valet av intervjupersoner skall vara heterogent inom den givna homogeniteten, 
vilket  betyder  att  det  skall  fnnas variationer i  de intervjuades  erfarenheter 
inom området som skall undersökas. 

En  kontakt  på  telefon  togs  med  rektorn  för  grundskolans  F-6  och  rektorn 
tillfrågades vilka som jobbar vid respektive årskurs för att få en uppfattning av 
vilka lärare som var verksamma lärare med erfarenhet inom mitt område. Jag 
gjorde sedan ett val att tillfråga åtta lärare i förskoleklass upp till årskurs sex i 
samma skola, genom personlig kontakt med alla tilltänkta intervjupersoner på 
deras arbetsplats. 

De tilltänkta intervjupersonerna hade en variation i såväl kön som erfarenhet i 
skolan. Lärarnas erfarenhet av att jobba med arbetsformen grupparbete har en 
spridning från tre år till tjugosex år, vilket innebär att lärarna har jobbat olika 
länge med arbetsformen. Av de åtta som deltog i undersökningen så var två 
män och sex stycken var kvinnor. De åtta deltagande hade en relativt homogen 
utbildningsbakgrund,  vilket  innebär  att  de  hade  en  ganska  liknande 
utbildningsbakgrund. 

4.3 Genomförande

Vid  den  första  kontakten  med  undersökningspersonerna  togs  syftet  med 
undersökningen upp och den tid som skulle avsättas för intervjun. De utvalda 
informerades om de forskningsetiska principerna, detta för att de som skulle 
delta skulle veta vad som förväntades av dem och vilka rättigheter de har. Vid 
detta tillfälle bokades det in en tid för intervjun (Trost, 2006). Jag bestämde i 
enlighet med Dimenäs (2007) att boka en timme för varje intervju, detta för att 
få  ut  maximal  information  utan  att  riskera  uttröttning  av  de  som deltog  i 
undersökningen. Intervjufrågorna delades inte ut vid första kontakten då det 
eftersträvades ett samtal med ett bestämt fokus i undersökningen och då det 
fanns en viss risk att svaren skulle kunna bli tillgjorda. 

Intervjuerna med lärarna har  skett  i  ett  litet  enskilt  rum som var bokat för 
intervjuerna på arbetsplatsen där de intervjuade jobbar, för att genomförandet 
skulle ske så ostört som möjligt. Trost (2006) menar att allt som kan störa under 
intervjuns gång kan påverka kontakten som man byggt upp på ett negativt sätt 
mellan den intervjuade och den som genomför intervjun. 

Intervjuerna  har  startat  med  uppvärmningsfrågor  (Dimenäs,  2007). 
Uppvärmningsfrågorna  bestod  av  namn,  utbildning  och  hur  många  år 
respondenterna  jobbat,  detta  för  att  skapa  ett  bra  klimat  före  intervjun 
påbörjas.  Intervjuerna varade från 20-40 minuter och de har spelats in efter ett 
godkännande av respondenten, detta för att jag skulle kunna koncentrera mig 
på  frågorna,  svaren  och  de  intryck  som  man  får  under  intervjun.  Under 
intervjun fördes även minnesanteckningar, detta för att komma ihåg vad som 
sagts tidigare så att man kan undvika att ställa samma fråga igen (Dimenäs, 
2007). I enlighet med Dimenäs (2007) så har jag tänkt på att inte styra intervjun 
och inte ställa ledande frågor, detta för att den intervjuades uppfattningar och 
föreställningar är  av största intresse och inte  min förförståelse,  med detta  i 
åtanke har jag inte varit objektiv men inte heller subjektiv.

9



Intervjuguiden hade en låg grad av standardisering (Trost, 2006) vilket innebär 
att frågorna i intervjuguiden togs i den ordning som passade och följdfrågor 
formulerades utifrån den intervjuades svar.  Intervjun var   semistrukturerad 
och intervjufrågorna var öppna (Denscombe, 2009), vilket innebär att intervjun 
behandlade ett speciellt område som skulle besvaras och frågorna bestod av 
frågeområden som skulle belysas under intervjuns gång, detta för att alla delar 
skulle  bli  besvarade  och  tillåta  respondentens  uppfattningar  och 
föreställningar  komma fram. 

Frågeställningarna i denna studie har formulerats för att tydliggöra syftet och i 
enlighet  med  Dimenäs  (2007)  så  utformades  intervjuguiden  (se  bilaga  1) 
utifrån frågeställningarna, detta för att frågeställningarna skulle bli besvarade. 

4.4 Etik

I samband med inbjudan att delta och före intervjuns start fck de intervjuade 
information om vilket syfte undersökningen hade och de etiska principer som 
undersökningen tog hänsyn till.
I  undersökningen  har  jag  utgått  från  vetenskapsrådets  forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(www.vr.se Hämtat 20131030).

Dessa fyra huvudprinciper är:

• Informationskravet:  De som berörs av undersökningen skall informeras 
om syftet med undersökningen, vilken uppgift de har och vilka villkor 
som gäller för de som deltar.

• Samtyckeskravet:  De  som  deltar  i  undersökningen  skall  själva  kunna 
bestämma över deltagandet och de skall när som helst kunna avbryta 
sitt deltagande i undersökningen.

• Konfdentialitetskravet: De som deltar i undersökningen skall ges största 
möjliga  konfdentialitet  och  de  medverkandes  personuppgifter  skall 
förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem.

• Nyttjandekravet:  De  insamlade  uppgifterna  om  de  enskilda  personer 
som medverkar får endast användas för forskningsändamål. 

I  samband  med  inbjudan  att  delta  så  informerades  respondenterna  om 
undersökningens  syfte  och  att  undersökningen  skulle  genomföras  med 
intervjuer. I enlighet med samtyckeskravet så informerades deltagarna också 
om deras rätt att bestämma och avbryta sitt deltagande i undersökningen och 
att det gavs största möjliga konfdentialitet för de som deltar, vilket innebar att 
respondenterna fck fngerade namn så att ingen skulle kunna veta vem som 
deltagit  i  studien.  Respondenterna  fck  information  om  att  de  data  som 
samlades  in  under  undersökningen  inte  skulle  användas  till  annat  än 
forskningsändamål.  En  information  om  de  forskningsetiska  principerna 
skedde också vid intervjuns start. Detta gjordes för att respondenten verkligen 
skulle få ta del av de olika principerna och veta vilka rättigheter de har när de 
medverkar i  undersökningen och för att  försäkra mig om ett samtycke från 
deltagarna. 

4.5 Bearbetning
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Efter  att  ha  samlat  in  och  lyssnat  igenom allt  inspelat  material  så  har  det 
transkriberats.  Transkriberingen  har  redigerats  genom  att  viktiga  delar  har 
plockats ut utifrån syftet och har i viss mån översatt talspråk till skriftspråk.

Bearbetningen av det transkriberade materialet från intervjuerna har skett med 
en tematisk analys (se tabell 1) som är en matrisbaserad metod  för att ordna 
och ge materialet en samlad bild (Bryman, 2011). Genom att organisera all data 
har det skapats en kolumn för varje deltagare som intervjuats och sedan har 
rubriker från intervjuguiden lagts in i egna kolumner för att kunna sortera vad 
varje intervjuad person har beskrivit under varje rubrik. Genom att använda 
denna metod så har materialet från transkriberingen kunnat sorteras  utifrån 
intervjuguidens rubriker. 

Några få exempel ur matrisen:

Tabell 1 Tematisk analys
GRUPPSAMMANSÄTTNING 
OCH GRUPPSTORLEK

ARBETS-UPPGIFTENS 
UTFORMNING

LÄRARENS ROLL INSKOLNING  I 
ARBETSFORMEN

Lära
re A

Gruppsammansättningen  är 
viktig....  Utgår  alltid  från  de 
starkaste  i  klassen  och  delar  in 
resten av eleverna slumpmässigt.... 
”så då vet jag att jag har en motor, en  
klok  motor  som jag vet  kan  uppföra  
sig och sen plockar jag ihop resten”.

Uppgiften skall vara utformad så 
att  det  kan  uppstå   diskussion 
…..

Stödja och handleda  är 
viktig  som  lärare. 
Lyssna  och  ha  koll. 
Vanligaste konfikten är 
att  någon  smiter 
undan......

Kallar  det  kanske  inte 
inskolning.....”kanske  det  
inte  kallas  inskolande  i  
arbetsform  men...”.  Tycker 
att  eleverna  lär  sig  att 
lyssna  på  andra  och 
samarbeta under tiden...

Lära
re B

Syftet  med  uppgiften  avgör 
sammansättningarna..........Varierar 
sammansättningarna  då  fickorna 
oftast får stävja pojkarna.....
”det  är  oftast  så  att  man  sätter  en  
ficka med en pojke för då lugnar hon  
ner  pojken  och  hjälper  pojken  in  på 
banan och då lär vi dom att det är så  
det skall vara......”. 

Uppgiften  skall  skapa 
diskussioner och olika lösningar 
genom att samarbeta..... 

Presentera  uppgiften. 
Inlyssnande  och 
observerande. Styrning. 
Råd  och  stöd. 
Vanligaste  konfikt  att 
barnen  är  oense  om 
vem  som  skall  göra 
vad....
”konfikter  för  barnen  är  
oftast vem som gör vad”.

Eleverna  får  själva  göra 
arbetsfördelningar  i 
gruppen  och  läraren 
stödjer  processen.  De  får 
träna  på  att  lyssna, 
samarbeta …...

Lära
re C

Syftet   har  stor  betydelse  vid 
gruppsamman-
sättningen....  Variation  är  viktigt, 
ibland  vill  läraren  att  eleverna 
skall  få  stångas  och  nästa  gång 
glida.  ”ibland  vill  jag  att  eleverna  
skall få stångas och nästa gång vill jag  
att de skall få glida”. 

Jobba  tillsammans  och  hittar 
lösningar....Läraren  tycker  att 
dessa uppgifter  är de bästa, där 
de tillsammans måste ta reda på 
saker och diskutera sig fram till 
olika lösningar.
”det funka jättebra, alla var väldigt  
engagerade  och  hade  väldigt  bra  
diskussioner”. 

Få eleverna att förstå att 
det är ett samspel. Råd 
och  stöd.  Lyssna  vad 
som  sker  och  hålla 
ögonen  öppna.  Vill  ha 
det  styrt.....  Upplever 
inga konfikter.....
”är det fyra så är det två  
som drar och de andra två  
skiter i det. Jobbar du med  
par  är  du  beroende  av  
varandra”.

Får träna på att lyssna och 
samarbeta  när  de  jobbar 
tillsammans,  har  ingen 
inskolning.

Utifrån matrisen har den insamlade datan sedan analyserats och redovisats.
I  resultatdelen  redovisas  det  som  kommit  fram  under  bearbetningen  av 
materialet. 

4.6 Validitet och reliabilitet

Validiteten i en undersökning handlar om studiens giltighet, att man mäter det 
som avses att mätas (Trost, 2006). När det gäller kvalitativa studier så anses 
kommunicerbarheten vara ett  mått  på giltigheten,  detta  innebär  att  de som 
läser denna skall förstå vad som beskrivs i rapporten (Dimenäs, 2007).

Reliabiliteten handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet i en undersökning, 
vilket innebär att man kan tro på resultatet (Dimenäs, 2007).

Validiteten i min undersökning är att det tydligt och ingående har redovisats 
hur undersökningen gått till när all data samlats in och hur undersökningsdata 
bearbetats. Intervjufrågorna har en tydlig koppling till syftet och de har blivit 
granskade av min handledare, en så kallad innehållsvaliditet (Dimenäs, 2007). 
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Reliabiliteten i min undersökning är att jag har spelat in intervjuerna och på så 
sätt  har  allt  material  som  kommit  fram  under  intervjun  kommit  med  i 
inspelningen  och  inget  har  gått  förlorat  (Dimenäs,  2007).  Genom  att 
intervjuerna fnns inspelade så ökar tillförlitligheten i de tolkningar som gjorts. 
Genom att öka reliabiliteten ytterligare så har jag visat exempel ur matrisen 
som legat till grund för analysen av allt material. 
 

 

5 Resultat 

I denna del presenteras resultaten från studien. Inledningsvis så tas det upp 
vilka som berörts av studien och i vilken omfattning de använder grupparbete. 
Sedan  tas  det  upp  hur  lärare  beskriver  gruppsammansättning  och 
gruppstorlek.  Vidare  sker  en  genomgång  av  arbetsuppgiftens  form  och 
lärarens roll. Som avslutning tas inskolning i arbetsformen upp.

De  intervjuade  i  undersökningen har  varit  verksamma  lärare  under  tre  till 
tjugosex år. Av de åtta intervjuade så är sex kvinnor och två är män. Alla har 
erfarenhet av och jobbar i grundskolans år F-6.

Alla  som  deltagit  i  undersökningen  använder  sig  av  grupparbete  som 
undervisningsform till viss del. Tre av de som deltog menade att arbetsformen 
grupparbete  används om det  givna området  som de jobbar  med har  blivit 
betygsatt  sedan  tidigare,  då  de  anser  att  det  är  svårt  att  göra  individuella 
bedömningar när eleverna jobbar i grupp. En av de medverkande använder sig 
bara av pararbete men den menar att pararbete är ett slags grupparbete också, 
då  det  innehåller  diskussioner  och  samarbete  för  att  komma  fram  till  ett 
resultat.

5.1 Gruppsammansättning och gruppstorlek

Utifrån alla intervjuer så beskrivs gruppsammansättningen som den viktigaste 
delen för att det skall bli ett bra grupparbete och att gruppsammansättningen 
utgår från syftet med det som skall genomföras. 

Majoriteten i undersökningen betonar att det är viktigt att skapa en variation i 
grupperna så att elever både får stångas och glida: ”Ibland vill jag att eleverna  
skall få stångas och nästa gång vill jag att de skall få glida”(Lärare C). En av lärarna 
utgår alltid från de starkaste i  klassen när den skall sätta ihop grupper och 
delar sen in resten av eleverna slumpmässigt i grupperna: ”Så då vet jag att jag  
har en motor, en klok motor som jag vet kan uppföra sig och sen då plockar jag ihop  
resten”(Lärare A). De lärare som trycker på om variation menar också att det är 
viktigt att tänka på gruppsammansättningen från ett genusperspektiv, då det 
oftast blir pojke, ficka o.s.v. ”Det är oftast så att man sätter en ficka med en pojke  
för då lugnar hon ner pojken och hjälper pojken in på banan och då lär vi dom att det  
är så det skall vara, att fickorna skall ta vara på pojkarna och så skall det absolut inte  
vara”(Lärare B). 
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Alla lärare tar upp att det uppstår problem i grupperna när eleverna jobbar 
ihop. Problemen var av den sorten att eleverna hade svårt att komma överens 
om vem som skulle göra vad, alltså arbetsfördelning och att vissa i gruppen 
inte  hjälper  till  under  arbetets  gång.  Dessa  problem  visade  sig  vara  de 
vanligaste problemen.

Resultatet av undersökningen visar på att alla lärare utom en tycker att fyra 
elever i varje grupp är det ultimata för att det skall bli en bra arbetsgång. Dock 
så svarade två lärare först tre men efter en stunds betänketid så ändrade de sig 
och tyckte att fyra var en bra storlek: ”Blir gruppen för stor så är jag rädd att det  
blir två som tar det stora ansvaret och resten sitter och gör annat”(Lärare E). Det 
fanns en lärare som tyckte att två elever, pararbete var den ultimata storleken: 
”Det är optimalt att jobba två och två”(Lärare C). Det framkom också i resultatet 
att en av de lärare som delar in grupper med fyra upplever att grupperna bara 
blir  mindre  med  åren  och  att  pararbete  börjar  ta  en  större  plats  i 
undervisningen,  som  en  ny  slags  gruppkonstellation:  ”det  tenderar  att  bli  
pararbete istället för grupper, då man skall sätta ihop dom” (Lärare G).

Sammanfattningsvis  så  har  majoriteten  av  de   som  medverkat  i 
undersökningen använt sig av både heterogena och  homogena grupper, dock 
så  lutar  resultatet  mer  mot  heterogena  grupper.  Alla  som  använder  sig  av 
heterogena grupper utgår från att en som är mer kunnig inom ett område skall 
kunna hjälpa en som har det svårare inom ett område, med andra ord så är det 
processen  som  är  viktig  när  de  sätter  ihop  grupper  som  skall  jobba 
tillsammans: ”Kan du inte samarbeta,  då är du rökt....Kan du samarbeta  och har  
social kompetens så tar du dig nånstans” (Lärare D). Dock så visar majoriteten av 
resultaten  av  de  deltagande  att  den  homogena  gruppen  används  mest  när 
eleverna skall få glida. En av de åtta deltagande använder sig dock endast av 
heterogena  grupper  och  lägger  en  stark  betoning  på  att  arbetet  skall  få 
någorlunda bra resultat, alltså själva slutresultatet på arbetsuppgiften och inte 
så mycket på processen. 

När det gäller storleken på grupper så visar resultatet att majoriteten tycker att 
fyra är den ultimata storleken för att samarbetet i gruppen skall fyta och ingen 
skall  kunna  slinka  undan  under  arbetets  gång.  Alla  lärare  tycker  att  fem 
stycken i  en grupp automatiskt slutar med att någon inte hjälper till  under 
arbetets gång. Av alla lärare är det en som använder pararbete och en som tar 
upp att gruppindelningarna börjar luta mer mot pararbete.

5.2 Arbetsuppgiftens utformning

Resultatet  från  undersökningen  visar  att  alla  lärare  använder  sig  av 
grupparbete när de vill att eleverna skall diskutera och hitta lösningar på olika 
problemställningar tillsammans. Alla lärare använder sig också av grupparbete 
när de skall läsa och träna på sin läsförståelse, där det krävs dialog. Endast en 
lärare beskriver att det är viktigt att uppgiften skall kopplas till de mål som 
fnns  med  uppgiften  så  att  eleverna  förstår  vad  de  skall  göra.  Läraren  är 
väldigt tydlig med eleverna hur arbetet skall läggas upp, med redovisningar 
och arbetsgången för att  det inte skall  uppstå några frågetecken när arbetet 
drar igång. Läraren lägger också fram att det är väldigt styrt från lärarens håll 
då den inte kan förvänta sig att eleverna kan styra upp saker själv, då läraren 
betonar att  eleverna är  lite  för  unga:  ”...verktygen måste  vi  ge  dom så de  kan 
använda dem när de blir äldre” (Lärare E).
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Resultatet visar på att  alla  lärare försöker att  ge eleverna uppgifter som de 
måste  jobba  med  tillsammans,  där  de  måste  ta  reda  på  saker  och  föra 
diskussioner för att komma fram till ett bra resultat tillsammans: ”..det funka 
jättebra, alla var väldigt engagerade och hade väldigt bra diskussioner”  (Lärare C). 
Dock så visar resultatet på att två lärare anser att det inte är fel att dela på en 
uppgift  där  alla  gör  varsin  del,  då  de  blir  tvungna  att  ta  del  av  sina 
gruppkamraters  arbete  för  att  kunna  redovisa  uppgiften,  som  då  sker  i 
tvärgrupper. En lärare beskriver dock att den delat ut uppgifter till eleverna 
som skulle lösas parvis, men trots att uppgiften krävde ett samarbete så delade 
eleverna på uppgiften och gjorde den enskilt.

Sammanfattningsvis  så  visar  resultaten  på  att  arbetsuppgifterna  vid 
grupparbete  oftast  är  sådana  som  måste  lösas  tillsammans  med  alla 
gruppdeltagare genom diskussioner och där ett samarbete måste fnnas för att 
eleverna skall kunna hitta olika lösningar som leder fram till ett gemensamt 
resultat. Endast en lärare betonar vikten av att beskriva målen som skall nås 
med uppgiften och hur upplägget av uppgiften skall se ut för att eleverna skall 
kunna lösa uppgiften. Denna menar att detta behöver göras för att eleverna 
skall ha en klar bild av vad som förväntas av dem när de genomför uppgiften. 
De  festa  lärare  menar  att  de  vill  att  uppgifterna  som  eleverna  får  skall 
genomföras tillsammans men ett fåtal lärare menar att det är okej att dela upp 
uppgiften mellan eleverna, då de ändå blir tvungna att ta del av de andras 
arbete för att kunna utföra en redovisning av vad de kommit fram till. 

5.3 Lärarens roll och grupperspektiv

När det gäller lärarens roll så är alla lärare väldigt tydliga med att de måste 
stödja eleverna under arbetets gång. Studien visade på att alla tyckte att man 
måste lyssna och observera vad som sker  i grupperna och fnnas tillgänglig 
om någon av eleverna behöver hjälp: ”Det gäller att vara en pedagogisk lärare och  
låta barnen sköta det mesta och fnnas till hands om de vill ha råd och stöd” (Lärare 
H) . I undersökningens resultat kom det också fram att alla lärare vill ha det 
relativt styrt, för de upplever att de minskar antalet konfikter: ”...styra upp och  
säga att nu gör vi så här och oftast accepterar barnen att fröken bestämmer” (Lärare 
F).  

Studien  visar  på  att  konfikter  är  ganska  vanliga  under  grupparbetet. 
Majoriteten av  lärarna uttrycker tydligt att konfikterna består av vem som 
skall  göra vad i  gruppen och att  någon försöker att  komma undan arbetet: 
”Konfikter för barnen är oftast vem som gör vad” (Lärare B). En lärare lyfter också 
konfikter där eleverna inte kan var i samma grupp då de helt enkelt inte går 
ihop varken på fritiden eller i klassrummet: ”...det fnns inte skuggan av en chans  
att de skulle kunna jobba ihop” (Lärare A). Resultatet visar dock att en lärare inte 
har problem med att någon i gruppen smiter undan arbetet eller att någon av 
eleverna har åsikter om vem som skall göra vad, då den jobbar med pararbete: 
”Är det fyra så är det två som drar och de andra två skiter i det. Jobbar du med par är 
du beroende av varandra” (Lärare C). 

Resultatet från undersökningen visar på att lärare löser konfikter på olika sätt. 
Två av de åtta lärarna som deltog i  undersökningen menar att  eleverna får 
försöka lösa konfikten de har i gruppen med stöd av läraren men säger att om 
det inte fungerar så plockar de bort de som inte bidrar och låter de eleverna nå 
målen på ett annat sätt eller så får de bilda en egen grupp: ”Är det två elever som 
inte hjälper till  så plockar jag dem ur gruppen och så får de bilda en egen grupp”  
(Lärare H). Två lärare säger att om det uppstår konfikter i gruppen så låter de 
gruppen som helhet komma fram till en lösning och läraren hjälper till att bena 
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upp problemen och komma vidare. Resterande  lärare låter eleverna försöka 
själva att lösa konfikten men går det inte så vänder de sig till den elev som 
försöker komma undan arbetet och få in den på rätt bana igen: ”...försöka få han 
att förstå att han måste hålla sig till ämnet” (Lärare B). 

Sammanfattningsvis så visar resultatet att alla lärare delar uppfattningen att 
alla skall ha en stödjande roll och lotsa eleverna och vara lyhörd på om det 
uppstår problem i gruppen. Resultatet visar också på att konfikter är något 
som de festa lärare stöter på ofta och den vanligaste konfikten gäller vem som 
skall göra vad i gruppen och att elever smiter undan arbetet. Lärarna har dock 
olika tillvägagångssätt då det gäller att lösa konfikterna som kan uppstå under 
arbetets gång i gruppen. En lärare menar att den inte har så många konfikter i 
sina grupper som består av par.

5.4 Inskolning i arbetsformen?

Resultatet visar på att inskolning i arbetsformen grupparbete sker till viss del 
och  på  olika  sätt,  men  majoriteten  påpekar  att  det  kanske  inte  kallas 
inskolning:  ”Kanske  det  inte  kallas  inskolande  i  arbetsform  men....”  (Lärare  A). 
Resultatet visar att alla lärare tycker att eleverna lär sig att lyssna, samarbeta 
och ta demokratiska beslut under arbetets gång: ”..de jobbar in att kunna fungera  
i grupp och detta börjar redan i sexårs” (Lärare D). Dock så visar resultatet på att 
tre lärare tycker att inskolning i arbetsformen är att ge tydliga direktiv med 
vilka mål som skall  uppnås och vilken redovisningsform som gäller när de 
skall presentera resultatet och vilken tid som fnns utsatt för arbetsuppgiften: 
”Vi är väldigt tydliga med målbeskrivning” (Lärare F). Dessa aspekter går lärarna 
igenom före arbetet börjar för att eleverna skall veta vad uppgiftens mål är: 
”..man slipper frågorna om varför, för dom vet varför” (Lärare E). 

Sammanfattningsvis så visar resultatet på att alla lärare beskriver inskolningen 
som något  som eleverna  gör  under  tiden  när  de  jobbar  med arbetsformen 
grupparbete men det kom också fram att tre av lärarna ser på inskolning av 
arbetsformen som att ge eleverna tydliga mål för uppgiften. 
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6 Diskussion

I denna del diskuteras och refekteras inledningsvis examensarbetets metod, 
för att sedan följas upp av resultatdiskussion. Delen avslutas med förslag på 
fortsatt forskning.

6.1 Metoddiskussion

Valet  att  använda  mig  av  kvalitativa  intervjuer  är  jag  nöjd  med,  då  jag  i 
enlighet med Denscombe (2009) fått en insikt i respondenternas uppfattningar 
och funnit variationer i deras sätt att tänka. Det hade dock varit intressant att 
även  observera  planering  och  genomförande  av  grupparbete  för  att  öka 
validiteten  i  undersökningen  (ibid.).  Valet  av  intervjupersoner  blev  en  bra 
variation i både erfarenhet och kön, då variationerna i lärarnas beskrivningar 
kommit fram (Trost, 2006).
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Genom  att  göra  inspelningar  av  intervjuerna  och  föra  anteckningar  med 
papper och penna har jag kunnat fånga det som sägs men också för att få med 
andra saker som inte kan avlyssnas från en inspelning (Dimenäs, 2007). Då det 
gäller  själva  genomförandet  av  intervjuerna  så  skulle  jag  ha  gjort  några 
provintervjuer då jag kände mig obekväm i de första intervjuerna och för att 
höja validiteten i undersökningen (ibid.). Efter andra intervjun så tycker jag att 
det föt på riktigt bra. Trots en viss obekvämlighet i  början så fck jag ändå 
resultat  som  jag  har  kunnat  använda  i  min  undersökning.  Intervjuerna  i 
undersökningen  sträckte  sig  från  13  minuter  till  40  minuter.  Den  kortaste 
intervjun upplevdes som att den intervjuade inte hade lust eller tid att deltaga, 
trots detta så kunde ett visst resultat synliggöras. Valet av lokal (Trost, 2006) 
där intervjuerna genomfördes var genomtänkt från min sida men dock kunde 
det höras spring i  korridorerna men det var inget  som jag upplevde störde 
intervjuns resultat på ett negativt sätt.

6.2  Resultatdiskussion

Jag menar att syftet med undersökningen har uppnåtts genom att jag har fått 
en ökad förståelse för  hur lärare beskriver  planering och genomförande av 
arbetsformen  grupparbete.  Resultatet  från  undersökningen  visar  på  att  det 
ligger ett stort ansvar på läraren att planera  och handleda eleverna och att det 
är viktigt att man lägger ner tid på att ta hänsyn till olika aspekter som kan 
påverka grupparbetets riktning, detta så att eleverna själva kan utveckla sin 
kunskap i ett socialt sammanhang, vilket också ligger i linje med läroplanens 
tankegångar.  Hensvold (2006)  menar  att  tankegångarna har  fyttats  från att 
läraren hade ansvaret för lärandet till att elevernas egna aktivitet står i centrum 
i ett socialt sammanhang. 

Studien visar  på att  lärarna använder  sig  av arbetsformen grupparbete och 
övergripande  så  visar  resultaten  på  att  grupparbetena  är  av  relativt  hög 
kvalitet.  Alla  lärare  som  deltagit  beskriver  planeringens  olika  delar  och 
handledning  som  viktiga  aspekter  som  de  måste  ta  hänsyn  till,  vilket  ger 
grupparbetet  förutsättningar att  bli  av en mycket god kvalitet,  vilket  också 
Granström (2008);  Hammar Chiriac och Hempel (2008)  också menar när de 
beskriver ett lyckat grupparbete. Jag menar att utifrån studiens resultat så visar 
det  på  att  lärarna  lägger  ner  mycket  tid  till  att  planera  och  genomföra. 
Resultatet visar också att alla lärare använder sig av arbetsformen men utgår 
från lite olika syften. Enligt min tolkning så används arbetsformen främst för 
att eleverna skall få en social kompetens. En lärare lägger tydligt vikten på att 
arbetsformen används kunskapsmässigt. Detta är något som Hammar Chiriac 
och Hempel (2008) nämner. De menar att det övergripande syftet är att lära sig 
något  i  grupparbetet  och  att  lärandet  kan  vara  kunskapsmässigt  eller 
socioemotionellt. 

Studiens resultat visar att de som deltog i undersökningen var ytterst överens i 
sina beskrivningar om att gruppsammansättningen var bland det viktigaste för 
att ett väl fungerande grupparbete skall komma till. Detta är något som också 
Frykedal (2008); Hammar Chiriac och Hempel (2008); Lamm et al. (2012) visar 
på.  I  lärarnas  beskrivning  av  planeringen  så  ingår  viktiga  delar  som 
gruppsammansättning, där de medvetet använder sig av både heterogena och 
homogena  gruppsammansättningar,  beroende  på  vilket  syfte  de  har.  Enligt 
mig  så  kan  läraren  välja  att  dela  in  eleverna  i  heterogena  grupper  eller 
homogena grupper. Den homogena gruppen har enligt Shullery och Shullery 
(2006)  mindre  konfikter  och  de  elever  som  har  en  högre  ämneskunskap 
presterar bättre i dessa grupper, dock så gynnar denna gruppsammansättning 
inte de som har en mindre ämneskunskap.  Utifrån lärarnas beskrivningar så 
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förekommer den heterogena gruppsammansättningen mest, där lärarna utgår 
från att en som är mer kunnig inom ett område kan stötta den andre som är  
mindre  kunnig.  Detta  är  något  som  också  styrks  av  Frykedal  (2008)  och 
Hammar Chiriac och Granström (2012) där de menar att de elever som har en 
mindre ämneskunskap presterar bättre i en heterogen gruppsammansättning. 
Utifrån det ovan nämnda resultatet kan det tolkas som att läraren utgår från ett 
sociokulturellt  synsätt,  där  den  närmaste  utvecklingszonen  (Bråten,  1996) 
ligger som grund när lärarna sätter samman grupper. Med detta menar jag att 
läraren använder sig av en mer kompetent person och en mindre kompetent 
person för att ny kunskap skall uppstå. Utifrån lärarnas beskrivningar så fnns 
det  konfikter i  de heterogena gruppsammansättningarna som kan vara av 
den sorten att eleverna har svårt att göra rättvisa fördelningar i gruppen och 
att någon smiter undan. Detta är något som också styrks av Frykedal (2008); 
Shullery och Shullery (2006).  

Utifrån  resultatet  i  denna  undersökning  så  kan  en  slutsats  dras  att  en 
gruppstorlek skall ligga på fyra deltagare i varje grupp enligt lärarna. Detta är 
något som också Hammar Chiriac och Granström (2012) visar på. De menar 
att en grupp på fer än fem deltagare bidrar till att man förlorar ett deltagande i 
gruppen, vilket också beskrivs av lärarna som provat att ha fem deltagare i 
varje  grupp.  Resultatet  från studien  visar  på  att  en lärare  använder  sig  av 
pararbete och tycker att det är det ultimata, detta är något som kan bekräftas 
av Fuchs et al. (2000) som i sin studie visar på att om en grupp har endast två 
deltagare höjs kvaliteten när det gäller delaktighet, samarbete, hjälpsamhet och 
kvalitet på samtalen.

Enligt den forskning (Hammar Chiriac & Granström, 2012) som tagits upp i 
bakgrunden så visar den på att läraren skall fnnas tillgänglig och kunna ge råd 
och vägleda eleverna om det uppstår problem i gruppen eller om de har svårt 
att komma igång. Resultatet från undersökningen visar på att alla lärare tydligt 
beskriver  lärarens  roll  som  en  stödjande  och  handledande  roll. 
Undersökningens  resultat  visar  att  konfikter  i  grupperna  är  vanliga. 
Konfikterna kunde utifrån lärarnas beskrivningar till exempel vara av sådan 
art att eleverna är oense om vem som skall göra vad. Lärarna i undersökningen 
beskriver olika strategier när de skall lösa konfikter som uppstår i gruppen. 
Utifrån hur läraren beskriver  lösningar på konfikter så  kan man utläsa  att 
lärarna intar olika grupperspektiv. Enligt Hammar Chiriac & Hempel (2008) 
intar varje lärare medvetet eller omedvetet olika grupperspektiv. De menar att 
beroende på hur läraren betraktar gruppen så får det konsekvenser för hur 
läraren sen reagerar i olika situationer. Utifrån grupperspektiven så kan man 
dra  slutsatsen  att  sex  av  lärarna  utifrån  dess  beskrivningar  intar  ett 
individuallistiskt perspektiv (ibid.), då de anser att konfikten endast kan lösas 
genom att eleven plockas ur gruppen eller prata med den enskilda elev som 
anses  bidra  till  konfikten  i  gruppen.  Två  andra  lärare  beskriver 
konfiktlösningen som att hela gruppens  beteende  måste ändras, detta liknas 
vid  gruppen  som  helhet  (ibid.)  där  gruppen  alla  deltagare  är  delaktiga  i 
gruppsituationen. 

Alla lärare i undersökningen beskriver att arbetsuppgiften skall vara utformad 
så  att  eleverna  kan diskutera  och  hitta  lösningar  tillsammans.  Vilket  också 
Frykedal  (2008)  menar  när  hon talar  om  arbetsuppgiftens  utformning,  den 
skall enligt henne vara av en sådan utformning att den kräver diskussioner och 
ett  gemensamt  slutresultat.  Resultatet  visar  på  att  de  festa  lärare  vill  att 
eleverna skall jobba tillsammans med uppgiften och hitta en lösning på den. 
Det fnns också ett fåtal lärare som menar att eleverna kan dela upp uppgiften 
mellan sig, då de ändå blir tvungna att sammanföra resultatet på uppgiften. 
Om man utgår från Steiner`s teori i  Hammar Chiriac (1999) så kan lärarnas 
beskrivningar av uppgifter kopplas ihop med den konjuktiva uppgiften och 
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den  komplementära  uppgiften.  Steiner  i  (ibid.)  menar  dock,  att  trots  att 
uppgiften är utformad på ett visst sätt så kan eleverna själva välja att lösa den 
på ett annat sätt än vad som var tanken. Detta är något som också kommer 
fram  i  en  lärares  beskrivning  av  arbetsuppgiften,  där  läraren  delat  ut  en 
uppgift som skulle lösas tillsammans med en kamrat men de valde ändå att 
jobba enskilt med uppgiften som eleverna blivit tilldelad.

Studien visar på att en inskolning i arbetsformen så som Ashman och Gillies 
(1997)och Hammar Chiriac och Hempel (2008) beskriver fnns inte,  dock så 
beskriver lärarna att  de berör de olika delarna som skulle  kunna ingå i  en 
inskolning  men  de  sker  när  grupparbetet  redan  har  startat.  Inskolning  i 
arbetsformen  är  något  som  lärarna  beskriver  olika.  Några  menar  att 
inskolningen sker redan från förskoleklass och uppåt genom att eleverna får 
träna  i  gruppen  hur  de  kan  göra  arbetsfördelningar  och  att  diskutera, 
argumentera och komma fram till olika lösningar. Lärarna menar att detta är 
saker som växer fram för varje gång eleverna använder sig av grupparbete. 
Enligt Hammar Chiriac och Hempel (2008)så kan en inskolning i arbetsformen 
innehålla  arbetsfördelning,  hur  man  för  anteckningar,  hur  eleverna  skall 
förhålla sig till varandra genom att lyssna, samarbeta, stå för sina åsikter och ta 
demokratiska beslut. Konfikter som berör fördelningar i gruppen, som också 
visade sig vara en av den vanligaste konfikten i grupperna utifrån lärarnas 
beskrivningar kan undvikas genom en inskolning i arbetsformen. Jag menar 
att en inskolning i arbetsformen kan bidra till att de vanligaste konfikterna 
som redovisats i resultatet kan undvikas i grupperna.  En sådan inskolning 
skulle enligt Hammar Chiriac och Hempel (2008) vara två lektioner och bidra 
till  bättre  förutsättningar  för  grupparbetet,  vilket  jag  menar  är  fullt 
genomförbart i alla klassrum. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet från denna undersökning på att lärarna 
beskriver  planering  och  genomförande  som  viktiga  delar  i  arbetsformen 
grupparbete. Utifrån lärarnas beskrivningar så visar det på att arbetsformen 
planeras  noggrant  och lärarna  tar  hänsyn till  olika  aspekter  som ligger  till 
grund  för  att  arbetsformen  grupparbete  skall  bli  lyckat,  detta  är  en  annan 
riktning än vad Blatchford et al. (2003) visar, alltså att grupparbeten  ofta är 
oplanerade aktiviteter där man inte tar hänsyn till de olika aspekter som kan 
ligga till grund för ett lyckat grupparbete. Dock så måste man vara medveten 
om att denna undersökning endast berör en skola och några  utvalda lärare. 
Grupparbetets  huvudsakliga  syfte  enligt  mig  är  att  arbetsformen  främst 
används  för  att  eleverna  skall  få  en  social  kompetens  av  de  festa  lärarna. 
Konfikter är också något som nämns av alla lärare, där resultatet visar på att 
lärarna har olika syn på grupper, detta leder till olika slags konfiktlösningar. 

6.3 Förslag till vidare forskning

Under denna undersöknings framväxt har det dykt upp att pararbete används 
istället för grupparbetet med fer än två deltagare. Ett intressant område som 
kan leda till vidare forskning och andra undersökningar. Kommer pararbete att 
ta över de större grupperna? Vilka fördelar respektive nackdelar fnns det med 
pararbete gentemot större grupper?
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BILAGA 1: 
-Namn?

-Utbildning?

-Hur länge har du jobbat som lärare?

-Använder du dig av grupparbete?

• omfattning?

Vilka delar i planering och genomförande tycker du är avgörande för att ett 
grupparbete ska bli lyckat?

-Gruppsammansättning?

• Homogena grupper (Fördelar, Nackdelar)
• Heterogena grupper (Fördelar, Nackdelar)

-Gruppindelning?

• Antal
• Elever/Lärare väljer?

-Arbetsuppgifternas utformning?

• Syfte(sammanhållen, delbar)

-lärarens roll?

• Konfikter? Lösningar?Hur hanterar du konfikten?
• Handledning

-Inskolning i arbetsformen?Hur?

• Arbetsfördelning?Ansvar?
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