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The purpose of this study is to discuss various approaches to group work and the importance 

of different approaches in relation to group work in schools. The study also looks at the 

results of the children working in different groups and constellations. 

This study is based on what previous research, literature and the tree teachers say about the 

subject group work and group divisions. 

Issues: Is there any kind of group work that always works? 

Does the structure of the tasks have any effect on the outcome? 

Is there any good reason to choose the teamwork approach that? 

The method I chose is a qualitative study with a phenomenological approach to the analysis. 

Three teachers were interviewed; result is presented in themes and concludes with a brief 

summary. In the theory part is the writer and researcher Kjell Granström frequently 

referenced when he is an actual person in Sweden in the subject. Furthermore, educators 

Vygotsky and Gardner’s theories of how children learn and how teachers at school can work 

with these theories are also important for the study. The study findings demonstrate the 

importance of teacher's choice of work and an awareness of how different group 

classifications can affect students' work. This is consistent with previous research Granström 

and also Forslund Frykedal reached. 
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Abstract 

 

 

Syftet med studien har varit att titta på hur lärare arbetar med grupper och grupparbeten och 

hur de reflekterar över de gruppindelningar de gör. Detta utifrån vad tidigare forskning och 

litteratur säger om ämnet grupparbeten och gruppindelningar. 

Frågeställningar: Finns det någon slags gruppindelning som alltid fungerar? 

Har arbetsuppgifternas struktur någon påverkan på resultatet? 

Finns det någon bra anledning till att välja grupparbete som arbetssätt? 

Metoden jag valt är en kvalitativ undersökning med en fenomenologisk ansats i analysen. Tre 

lärare har intervjuats, resultatet presenteras under teman och avslutas med en kort 

sammanfattning. I teoridelen finns författaren och forskaren Kjell Granström flitigt refererad 

då han är en aktuell person i Sverige inom ämnet. Vidare är pedagogerna Vygotskijs och 

Gardners teorier med om hur barn lär, och hur lärare i skolan kan arbeta med dessa teorier. 

Studiens resultat visar på vikten av lärarens val av arbetsuppgifter och en medvetenhet om hur 

olika gruppindelningar kan påverka elevernas arbete. Detta överensstämmer med den tidigare 

forskning som Granström och även Forslund Frykedal kommit fram till. 
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Inledning 

 

 

Att samarbeta i grupp är något som präglar många delar av vårt samhälle idag, på 

arbetsplatser, i skolan och inom idrotten. De olika målen med detta sätt att arbeta varierar 

beroende av institutionen. Några av skolans mål med att arbeta i grupp är att eleven ska lära 

sig demokrati, eleven skall få möjlighet att utvecklas och stärkas i relationen till andra samt 

att erbjudas olika arbetssätt. Att arbeta med grupparbeten i skolan är ett av de arbetssätt som 

eleven kan erbjudas där alla dessa faktorer finns med.  

Vad är effekterna av att samarbeta i grupp och hur grupper delas in? Finns det någon väl 

genomtänkt tanke med olika val som görs av lärare och ledare vid gruppindelning? En vanlig 

anledning som brukar presenteras vid indelning av grupper är vikten av att lära sig jobba ihop 

med alla människor, en annan är att det är bra om man inom gruppen kompletterar varandra.  

Alla i en grupp drabbas av ett dåligt arbete och resultat men gruppen och individen kan också 

tjäna på ett gott samarbete. Det kan innebära att eleven får en bra kunskapsutveckling och en 

bra social utveckling. Därför är det viktigt att reflektera noga över hur en grupp ska delas in 

och hur ett grupparbete ska gå till. En lärares arbete påverkas av tidens pedagogiska 

psykologier samt styrdokumenten och lokala mål. Kan man som lärare få ihop pedagogiker, 

teorier, läroplanen, skolplaner och lokala mål till ett väl fungerande arbetssätt då man har en 

ambition till att arbeta med grupparbeten?   

 

 

Bakgrund 
 

Att grupparbete och samarbete bör ha en betydande roll i undervisningen kan man förstå om 

man läser läroplanen. Där står att ”läraren skall svara för att eleven får pröva olika arbetssätt 

och arbetsformer” (Lpo 94 2:3). Genom grupparbeten får läraren in många olika moment som 

kan kallas olika arbetssätt, användandet av kreativt material, samarbete med andra och olika 

redovisningsformer är några exempel. I läroplanen står också att ”skolan skall sträva efter att 

varje elev lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och i grupp” (Lpo 94, 2.2). 

Vidare står att skolan skall sträva efter att varje elev ”lär sig att lyssna, diskutera, argumentera 

och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 
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problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” (Lpo 94 2.2). Vad händer med den strävan om eleverna har helt olika 

bakgrunder och kunskapsnivåer i en grupp, om läraren har delat in grupperna ur ett heterogent 

perspektiv. Blir inte den svagaste eleven i en grupp med olika kompetenser och 

kunskapsnivåer tyst och har svårt att ta plats då? Och den starkaste eleven kanske får ta 

alldeles för stort ansvar för att gruppen ska komma fram till ett resultat. Om läraren har delat 

in eleverna i homogena grupper kan resultatet bli att eleven inte utvecklas i sina tankar då alla 

medlemmarna i gruppen kanske har ett liknande sätt att tänka.  

 

Granström visar i sin forskning att grupparbeten år 2000 inte längre används lika mycket som 

det gjordes år 1980, lärare väljer idag att låta eleverna arbeta mer med individuellt arbete. 

Granström anser att det beror på lärares bristande kunskaper i själva arbetsformen (Granström 

2007, s 22). Forslund Frykendal har i sin avhandling kommit fram till och summerat 

anledningen till att lärare inte använder sig av grupparbete som arbetssätt. Även hon anser att 

det beror på lärares bristande kunskaper om grupprocesser och grupparbeten. En större 

medvetenhet om de här processerna skulle göra att arbetet med grupparbeten kan förbättras 

(Forslund Frykedal 2004, s 8). 

 

Hur kommer det sig att lärare inte arbetar med grupparbeten? ”Det är bara i dagens läroplan 

som olika arbetssätt inte står direkt uttalat, i de tre tidigare lärplanerna står helklass, 

grupparbete och enskilt arbete som alternativa arbetssätt” (Forslund Frykedal 2008, s 7). 

Granström skriver om det som en pedagogisk paradox, ”en av arbetslivets efterfrågad och en 

dokumenterat effektiv arbetsform och bra lärsituation utnyttjas knappast i skolan, varför?” 

(Granström 2008, s 28).  

 

Läroplanen Lgr 62 (läroplan för grundskolan som kom 1962), hade fem principer som man 

lade till grund för undervisningen, dessa fem var motivation, aktivitet, konkretion, 

individualisering och samarbete (Hartman 2005, s 52).  

Lgr 62 handlade om uppdelning av de olika stadierna och formandet av en grundskola. Men 

vi kan se genom en av de fem, samarbete, att det redan här fanns en tanke om att eleverna 

skulle få lära sig samarbete och det faller sig naturligt att det sker genom grupparbete i 

undervisningen.  

 

Den andra läroplanen Lgr 69 (läroplan för grundskolan som kom 1969) föreskrev att eleven 

skulle utveckla ett gott förhållningssätt och lära sig samarbete med de övriga eleverna. 
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Läroplanen sa också att läraren skulle ta hänsyn till elevens mognad, kunnande och sociala 

kompetens för att nå ett gott resultat.  

Vid denna tid hade man en pedagogisk psykologi utifrån ett behavioristisk synsätt. Man sa att 

människan vid födseln var ett oskrivet blad och kallade detta för tabula rasa. Man ansåg att 

alla kan lära sig vad som helst. Den behavioristiska inlärningsteorin bygger på belöning och 

straff, eleven väljer att lära då belöning är den metod som är mest behaglig och det är 

människans naturliga val (Imsen 2005, s 38-39).  

 

Lgr 80 hade som synes ovan ett uttalat förslag på att använda grupparbeten som arbetssätt.   

Den pedagogiska psykologin under den här tiden var ett kognitivt synsätt. Den kognitiva 

synen på lärandet skiljer sig från den behavioristiska genom att stor vikt läggs vid elevens 

förutsättningar till utveckling, människans egna mentala kapacitet till utveckling. Läraren 

strävar efter att ge eleven en egen motivation för lärandet och lärandet står i kombination till 

personens hela utveckling. Läraren hjälper eleven att hitta de arbetssätt som skapar inre 

motivation hos eleven (Imsen 2005, s197-214).                                                           

 

Dagens läroplan Lpo 94. 

Enligt läroplanen idag skall skolan sträva efter att ”varje elev lär sig att utforska lära och 

arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (Lpo 94 2.2). Läraren skall ”svara för 

att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Lpo 94 2.3).  

Idag tolkas läroplanen ur ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij är den pedagog som 

förespråkar den sociokulturella pedagogiken. Han såg ”lärande och utveckling först och 

främst som resultat av samspel, företrädesvis socialt samspel, sådant att eleven genom 

användning tillägnar sig de redskap som finns i språket” (Imsen 2005, s 319). På pedagogiska 

utbildningar talar man idag om att det sociokulturella arbetssättet ska ligga till grund för hur 

eleven lär. Vygotskijs teorier är de som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet på 

lärande och utveckling, om vi reflekterar över hans teorier borde grupparbeten vara ett bra sätt 

att arbeta på. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna studie är att diskutera olika förhållningssätt till grupparbeten och vilken 

betydelse olika arbetssätt har när det gäller grupparbeten i skolan och vad dessa kan få för 

betydelse för elevernas utveckling och lärande. 
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Finns det någon slags gruppindelning som alltid fungerar? 

Har arbetsuppgifternas form någon påverkan på resultatet? 

Finns det någon bra anledning till att välja grupparbete som arbetssätt? 

 

 

Tidigare forskning 

 

Kjell Granström och Charlotta Einarsson har på uppdrag av skolverket 1995 gjort en 

forskningsstudie, Forskning om liv och arbete i Svenska klassrum – en översikt.  

I den studien har forskarna tittat på grupparbeten ur två perspektiv, problemlösning och 

kunskapsbehållning. Det är svårt att göra utsagor om hur väl grupparbeten fungerar då det 

finns flera olika uppgifter som gruppen kan utföra. För att kunna göra en bedömning av 

grupparbetet i skolan har forskare delat in grupparbete utifrån arbetets olika uppgifter. 

Kompensatoriska uppgifter: Här kan läraren ge gruppen en uppgift som bygger på att 

gruppen gemensamt genom diskussioner kommer fram till ett resultat. Detta hjälper eleven att 

utveckla sin identitet och sin självuppfattning. 

Komplementära uppgifter: 

Gruppen delar här upp arbetet och jobbar självständigt, slutresultatet redovisas i en 

sammanställning av var och ens enskilda arbete. Detta är inte gynnande för lågpresterande 

elever då deras resultat kommer att synliggöras tillsammans med andra högpresterande elever. 

Disjunktiva uppgifter: 

Detta är ett sätt som ofta föreskrivs i våra läroböcker enligt forskarna men som leder till att 

den ”bästa” i gruppen utför det största arbetet medan andra åker snålskjuts och får en roll som 

ointresserade och lata. Arbetet kan slutföras utan att alla har deltagit i arbetet med uppgiften. 

Disjunktiva uppgifter kan förstärka en social rangordning som inte gynnar alla elever, detta 

sätt kan också lura läraren att tro att de alla lärt sig något. 

Konjunktiva uppgifter: Gruppen kan inte slutföra uppgiften om inte alla i gruppen har gjort 

sin del. Detta innebär att vissa elever får hålla tillbaka och inte utnyttja sin fulla kompetens. 

Läraren har här uppgifter som alla elever ska ha utfört innan arbetet kan ses som klart 

(Granström & Einarsson 2000 70-71). 

 

När man i forskningssammanhang har analyserat lärares missnöje med hur grupparbeten 

fungerar har man utgått från ovanstående olika sätt att arbeta på och kommit fram till att det 

konjunktiva sättet att arbeta på ger det bästa resultatet. Forskningen visar att när eleverna 
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arbetat efter de andra modellerna har både lärare och elever känt sig missnöjda. Jobbar de 

efter det konjunktiva arbetssättet, som då innebär att arbetet är beroende av att alla elever 

bidrar med sitt resultat, blir arbetet mer lyckat (PiUS 2007, s 9).   

Karin Forslund Frykedal skriver i sin doktorsavhandling att faktorer som uppgiftens 

utformning är viktig i arbetet för att lyckas med grupparbete. Hon beskriver vidare hur 

eleverna själva omformar uppgiften om det finns möjlighet till det så att det passar gruppen 

och sammansättningen i den. Det är karaktären på uppgiften som ger gruppen en möjlighet att 

förändra den, ”om uppgiften exempelvis är sammanhållen har eleverna ingen möjlighet att 

skapa individuella arbeten utan måste samarbeta för att lyckas” (Forslund Frykedal 2008, s 

50). Delbara uppgifter ger däremot eleverna utrymme till att ta ansvar för den del som passar 

dem bäst. Delbara uppgifter ger inget samarbete då redovisningen av arbetet är en 

sammanställning av de resultat som eleverna enskilt kommit fram till. I avhandlingen har 

Forslund Frykedal tittat på elever i högstadiet, det kan ha betydelse då de vid den åldern har 

en bättre självkännedom än de yngre eleverna, (Forslund Frykedal 2008, s50). 

  

Sture Sjödin visar i sin avhandling att gruppindelningen har stor betydelse. Han säger att 

nivågruppering i grupper inte är gynnsamt för någon, varken hög eller lågpresterande elever. I 

en högpresterande grupp skapas ett disjunktivt klimat där gruppen blir beroende av den mest 

högpresterande eleven, och i en lågpresterande grupp skapas ett konjunktivt klimat där 

gruppen får anpassa sig till den svagaste eleven (Sjödin 1991, s 17). Han talar här om 

homogena grupper och hur dessa kan påverka både de högpresterande och lågpresterande 

eleverna. När läraren delar in eleverna i heterogena grupper har hon/han oftast en ambition till 

att gruppdeltagarnas olika kunskapsnivå skall komplettera varandra.  

 

Det förutsätter öppna kollaborativa uppgifter där individer har 

möjlighet att använda varandras resurser för att hitta och utveckla 

alternativa lösningar, kommunicera tankar effektivt, förklara sina 

argument och bedöma frågor från olika perspektiv. Hur samarbetet 

utvecklas beror bland annat på gruppens sammansättning och 

elevernas olika begåvningar (Forslund Frykedal 2008, s 119). 

 Forskning har visat att elever med låg kunskapsnivå får ut mest av att 

arbeta i heterogena grupper medan elever med högre kunskapsnivå får 

ut mer av arbetet i homogena grupper (Forslund Frykedal 2008, s 

119). 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

 

Det finns olika teorier och forskningsrapporter om att arbeta i grupp. Här förklaras de olika 

begrepp och teorier som är relevanta för förståelsen av studien.  

 

 

Definition av grupper i studien 
 

Grupp betyder enligt nationalencyklopedin, en samling människor som har någonting 

gemensamt. Att vara elev i en klass innebär att vara en del av en grupp, en fast grupp som 

eleven kanske har i upp till tio år. Klassen ingår i ett arbetslag och den ingår i en skola. Alla 

dessa är olika former av grupper, de är olika stora men klassas som grupp då de har någonting 

gemensamt. 

När det i studien talas om att eleverna arbetar i grupp menas att de är indelade i mindre 

grupper, de sitter tillsammans i grupperna under en längre tid och arbetar med alla ämnen mer 

eller mindre i denna grupp.  

Grupparbete betyder enligt nationalencyklopedin, samarbetets och de gemensamma 

insatsernas roll. 

”Ett grupparbete är ett arbete där individer arbetar tillsamman i en grupp som är tillräckligt 

liten för att alla ska kunna delta i en klart definierad uppgift som ska kunna genomföras” 

(Forslund Frykedal 2008, s 3). När det i studien talas om grupparbeten är det ett arbete som 

utförs med en i förväg utsedd grupp av elever som ska utföra någon slags problemlösning 

eller ett temaarbete. Läraren delar in eleverna i grupper, ofta med en specifik tanke på hur 

gruppen ska samverka med varandra.  

 

 

Elevens kunskap och lärande 
 

Kunskap är det som eleverna skall få i skolan, teoretisk kunskap som ska ligga till grund för 

elevens framtida bidrag till samhället. Dagen samhälle ställer högre och högre krav på att 

människan ska ha goda kunskaper inom specifika ämnen för att bidra till moderniseringen av 

samhället. Men skolan skall inte bara ge eleverna en teoretisk kunskap, i skolan skall eleven 

få möjlighet att ”utvecklas till självständigt tänkande människor” (Imsen 2005, s 199).  
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Enligt pedagogen Gardner är lärande att man låter eleverna själva få tolka historien eller 

naturvetenskapen, vad kommer eleverna fram till från sitt perspektiv att tänka och med den 

information som de har tillgång till? ”Genom att konstruera sina egna berättelser lär sig 

eleverna också att se på andras berättelser med nyfiken och kritisk blick” (Lindström 2005, s 

232). Genom att låta eleverna arbeta i grupp eller i grupparbetet med ett sociokulturellt 

perspektiv har läraren stora möjligheter att stimulera detta sätt att tänka. Enligt läroplanen 

”skall skolan ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”, ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

skall utgöra en grund för undervisningen” (Lpo 94 2.2). 

 

 

Pedagogiska psykologier 
 

”Psykologin försöker förklara människors sätt att bete sig. Den pedagogiska psykologin 

försöker psykologiskt förklara vad som händer med lärare och elev i en 

undervisningssituation” (Poul Erik Jensen 1983, s 11). 

Olika pedagogiska psykologier har alltid präglat arbetet med barn och att ha en pedagogisk 

grund för sitt arbete är en del av lärarens yrkeskunnande. Den pedagogiska psykologin hjälper 

oss att förstå barns utveckling, hur barn enligt olika forskare och pedagoger tänker och vad 

det sociala samspelet har för betydelse för utvecklingen, dessa ligger sedan som grund för 

olika slags inlärningsteorier som läraren kan arbeta utifrån (Imsen 2005, s 30). 

 

Behaviorismen ser människan som en varelse där tänkande och känslor inte är något annat än 

fysiska rörelser och kemiska reaktioner (Imsen 2005, s 38).  

Kognitivt perspektiv ser att människor är olika, ”lärarens uppgift är att leda och stimulera 

elevens lärande och utveckling. Eleven är som en planta, om du bara ger den rätt näring, 

tillväxtmöjligheter och omsorg så växer den av sig själv” (Imsen 2005 s 251). 

Sociokulturellt perspektiv ser hur den ”sociala gemenskapen, kulturen och språket lägger 

grunden för barnets utveckling och lärande” (Imsen 2005, s 307). 
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Pedagogiska teorier 
 

 

För att belysa olika pedagogiska tanketraditioner inom skolan och hur eleven lär, visar studien 

här på två tongivande pedagoger, Lev Vygotskij och Howard Gardner. Dessa två har valts till 

studien för att de har olika infallsvinklar på indelningen av elever vid arbete i grupp. 

 

Vygotskijs tankar om hur barnet lär sig handlar om vikten av språket och samspelet med 

andra, ”det är genom interaktion med andra som barnet exponeras för och tar till sig de sätt att 

tänka och agera som fungerar i samhället” (Säljö 2005, s 121). När barnet utvecklas och lär 

sig i ett socialt sammanhang kan hon/han sedan använda den kunskapen för sig själv. 

Utvecklingen går från ett socialt sammanhang till ett individuellt och inte tvärtom som så 

många tidigare forskare har ansett.  

En viktig del i Vygotskijs teorier är att genom att interagera med andra som har kommit 

längre i sin utveckling befinner vi oss i en stimulerande miljö, denna kallar han den proximala 

utvecklingszonen. För att barnet ska utvecklas behöver den befinna sig i en situation där det 

inte redan kan allting, barnet behöver stimuleras av att lära sig nytt genom andra för att nå nya 

utvecklingsnivåer. Ett sociokulturellt perspektiv innebär alltså att i samspelet med andra i en 

proximal utvecklingszon sker den bästa utvecklingen av människan. Han menar att språket, 

kommunikationen med andra, är tankeutvecklande (Lendahls & Runesson 1995, s 77). 

 

Howard Gardner påstår att människan har flera olika intelligenser och att mätningen av en 

persons intelligens ska grunda sig på ett verkligt problem i en verklig miljö, inte genom frågor 

som personen aldrig stött på tidigare och aldrig kommer att stöta på igen såsom de flesta 

intelligenstest är uppbyggda idag. Han anser att människans förmåga till att lösa problem är 

olika, han kallar dessa olika egenskaper som människan har att lösa problem på för 

intelligenser (Lindström 2005, s 214). 

Gardner menar att det finns åtta olika intelligenser men att någon eller några av dem har en 

mer betydande roll för den enskilde personen vid inlärning. Han förklarar att hans teori kan 

användas för att nå kunskap genom att eleverna lär sig och får ”förståelse som förmågan att 

använda kunskap, begrepp och färdigheter för att belysa nya problem och oförutsedda 

frågeställningar”(Lindström 2005, s 228). En tolkning av detta är att lärare och andra vuxna 

runt eleven ska hjälpa eleven att se hur hon/han på bästa sätt löser problem, hjälpa dem att få 

syn på deras logik och tankesätt. Gardners olika intelligenser kan upplevas som 

generaliserande men om de ses ur ett större perspektiv kan de bli mer användbara. Med detta 



 13 

menas att läraren har en stor möjlighet att få varje elev att utnyttja sin potential om läraren har 

en medvetenhet om allas olika sätt att lära och uppfatta information.  

Det Gardner vill att lärare skall vara uppmärksam på är att eleverna ska erbjudas en mångfald 

av hur man kan lösa en uppgift. Han pratar om att det borde finnas fem dörrar med olika 

infallsvinklar på ett ämne eller en problemlösning så att eleven känner att någon av dessa 

passar just mig (Lindström 2005, s 223). 

 

 

Gruppindelningar 
 

I boken Grupprocesser (Stensaasen & Sletta 1997) skriver författarna att läraren för det mesta 

har en medveten tanke till varför de delar in grupperna som de gör. Indelningen av gruppen 

bör vara uttänkt för den uppgift gruppen ska utföra och den blir även beroende av de elever 

läraren har. 

Författarna ger oss förslag på vad läraren bör tänka på vid sammansättning av grupper. En av 

gruppindelningarna de tar upp är heterogena grupper och vinsterna av det arbetssättet. 

Gruppmedlemmarna har möjlighet att lära från andra som har olika erfarenheter och andra 

perspektiv än de själva. De får en möjlighet att förklara sina egna ståndpunkter och tränas 

genom detta till att kunna förmedla sina åsikter och tankar. De påtalar dock att det finns 

forskning där resultatet av detta sätt att dela in grupper på inte enbart är positiva. Resultaten 

visar att det är de svagaste eller de duktigaste eleverna som har störst vinst i detta sätt att 

arbeta (Stensaasen & Sletta 1997, s 40). Granström skriver att hur man än delar in gruppen är 

det viktigt att alla i gruppen är fokuserade på uppgiften och att alla måste vara med i arbetet. 

Eleverna måste lära sig att arbeta i grupp, det är inte något man kan av sig själv. Han anser att 

gruppindelningen inte är det viktigaste när eleverna ska arbeta i grupp (Granström 2008, s 

28). 

 

De norska författarna Skrovset och Lund skriver i sin bok Projektarbete att de låter eleverna 

vara delaktiga vid diskussionen om gruppindelningarna, de pratar med eleverna om vad som 

är fördelarna respektive nackdelarna med olika modeller.  

Eleverna får vara med i processen när de bildar nya grupper och bidra med sina åsikter och 

tankar. Lärarna tar hänsyn till deras val men är ändå de som bestämmer den slutgiltiga 

gruppen. De anser att det finns tre olika sätt att dela in grupper på, sociala kriterier, 

gemensamma intressen och slumpmässig sammansättning. De har utformat ett sätt som de 
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tycker fungerar bra, de låter eleverna skriva ner tre saker inom det ämne som de ska arbeta 

med och som de vill lära sig mer av, sedan sammanställer de grupper utifrån dessa kriterier 

(Skrovset & Lund 2000, s 77-79). 

 

 

Arbetsmetoder 

 

 

Här följer en beskrivning av två olika arbetsmetoder man kan använda vid grupparbeten. 

Pusselmetoden som i forskning visat goda resultat och genrepedagogiken som en av lärarna i 

studien arbetar efter och som vi på vår lärarutbildning fått utbildning i. Anledningen till att 

dessa finns förklarade i studien är att det ger en fördjupad förståelse i analysdelen. 

 

Stensaasen & Sletta (1997) beskriver en arbetsmetod för grupparbeten där eleverna blir 

tvungna att ta ansvar för sin egen del för att kunna slutföra arbetsuppgiften. Metoden kallar de 

för Pusselmetoden. Arbete ser ut som följer, varje arbetsgrupp får ett tema som de ska forska 

i. Temat delas upp i lika många delar som elever i gruppen, varje elev blir tilldelad en specifik 

del som hon/han har ansvar för att arbeta med. Om eleven sen vill kan hon/han arbeta med 

andra i klassen som fått samma del att arbeta med. Sedan sammanförs alla de här delarna för 

att sättas ihop till ett slutgiltigt resultat. Det positiva resultatet av denna arbetsform kommer 

inte av sig självt men ju mer klassen fick jobba på det här sättet och bli medvetna om vikten 

av allas bidrag desto bättre gick det.  

Studien visade också att pusselmetoden var utvecklande för elever med färgad bakgrund 

(boken är skriven 1997!) och de som tillhörde minoritetsgrupper, dessa elever visade ett bättre 

resultat än samma kategori elever i övriga klasser (Stensaasen & Sletta 1997, s 35-37). 

I boken Stärk språket stärk lärandet (2009) beskrivs arbetssättet genrepedagogik som 

ursprungligen kommer från Australien. Där talar man om expertgrupper och hemgrupper. 

Tanken är väldigt lik pusselmetodens tankar och bygger i princip på samma arbetssätt. Här 

låter man varje enskild elev bli expert inom ett speciellt ämne, läraren tillsammans med 

eleverna har innan bestämt vilka faktorer de skall ta reda på i arbetet.  

Eleven i expertgruppen ska se till att kunna så mycket som möjligt för att sedan kunna gå till 

sin hemgrupp för att presentera vad hon/han kommit fram till. Detta ställer krav på att varje 

elev tar sin uppgift på allvar för att sedan kunna förmedla ett resultat till de övriga eleverna i 

hemgruppen. När eleverna sedan träffas i sina hemgrupper igen kan de anteckna vad de andra 
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kommit fram till för att slutligen sammanställa arbetets olika delar gemensamt till ett 

slutgiltigt resultat som gruppen sedan ska redovisa (Gibbons 2002, s 47-48). 

Genrepedagogiken är framtagen med tanke på språkutvecklingen hos tvåspråkiga elever som 

kan vara bristfällig och svår att arbeta med i den ordinära klassen då det tidigare inte funnits 

något uttalat arbetssätt för detta. 

Det intressanta med dessa två arbetssätt är dels det liknande arbetssättet dels det lyckade 

resultatet som de båda har när det gäller elever som har svenska som andraspråk.  
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Metod 

 

 

Val av metod 
 

Undersökningen är en kvalitativ studie. Detta har jag valt då undersökningen bygger på att få 

reda på så mycket som möjligt från mina informanter. I undersökningen har jag använt mig av 

ostrukturerade intervjuer som jag har bandat och sedan transkriberat. Ostrukturerade 

intervjuer innebär att jag har haft en intervjuguide som underlag under intervjun och metoden 

passade mig bra då jag ville få fram så mycket som möjligt från mina informanter. Det är 

viktigt vid ostrukturerade intervjuer att ”informanten ska få prata fritt om de ämnen som tas 

upp” (Larsen 2009, s 84). Eftersom de har fått prata fritt utifrån mina grundfrågor har jag fått 

ihop ett gediget material som har underlättat arbetet med min resultatdel. Jag bestämde mig 

redan från början att detta var den metod jag ville använda mig av då jag redan kände till tre 

lärare som arbetar med grupper och var nyfiken på hur de tänkte om att arbeta med grupper 

och gruppindelningar.  

Resultat och analys görs som en innehållsanalys där resultatet presenteras under olika teman 

(Larsen 2009, s 101-102). Analysen får en fenomenologisk ansats, jag försöker beskriva 

informanternas svar så fullkomligt som möjligt (Kvale & Brinkman 2009, s 42). Genom detta 

arbetssätt så får läsaren av studien en så stor validitet som det går att få i en sådan här liten 

undersökning. Val av metod och analys visade sig fungera mycket väl i min studie och 

speglar det resultat jag kommit fram till på ett tydligt sätt. 

 

 

Etiska ställningstaganden 
 

Intervjun följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskning inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Studien uppfyller informationskravet, informanterna har 

blivit upplysta om intervjuernas syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när de vill under 

arbetets gång har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet är uppfyllt då alla 

informanter har fått skriva under ett intervjuintyg. Konfidentialitetskravet är uppfyllt och 

informanterna är informerade om att texten kommer att anonymiseras samt att inga 

personuppgifter kommer att finnas med. Nyttjandekravet är uppfyllt såtillvida att all 

datainsamling är väl omhändertaget och inte tillgängligt för någon annan (Vetenskapsrådet 



 17 

2002, s 7-14). Under arbetets gång har informanterna inte hört av sig och arbetet har flutit på 

som jag förväntade mig.   

 

 

Urval av informanter 
 

Jag har valt att intervjua tre lärare som jag känner sedan tidigare. De arbetar i olika skolor, 

med olika arbetssätt och med olika lång erfarenhet. Urvalet har skett utifrån deras sätt att 

tänka kring grupper och deras starka personlighet i lärarrollen. 

 

Eva arbetar i en stor åk 1-9 mångkulturell kommunal skola i en förort till Stockholm. Hon har 

12 års erfarenhet som lärare och är utbildad 1-7 lärare. 

 

Anna arbetar i en liten skola i en förort till Stockholm med endast tre klasser åk ett, två och 

tre. Skolan drivs som friskola i privat regi. Hon har fem års erfarenhet och är lärare i de yngre 

åldrarna, hon har även arbetat på en annan kommunalt driven åk 1-9 skola.  

 

Johan arbetar i en medelstor åk 1-5 skola i en förort till Stockholm. Han har två års erfarenhet 

och är ämneslärare i de yngre åldrarna. Han har engelska, matematik samt läs och 

skrivinlärning som inriktning. 

 

 

Genomförande 
 

Två av intervjuerna med lärare har skett hemma hos mig i mitt kök. Informanten har i 

inledningen av vårt möte tillsammans med mig druckit kaffe och fått tillfälle att prata om 

allmänna saker innan intervjun. Den tredje intervjun med lärare var hemma hos honom, här 

förekom också en fika innan intervjun. 

Informanten fick i inledningen av intervjun en kort sammanfattning av min undersökning och 

en redogörelse för hur intervjun kommer att redovisas i studien.  

Jag avslutade varje intervju med att fråga informanterna om hur det kändes och om de ville 

lägga till någonting. Det var bra då de alla kände sig uttömda och lite utlämnade efteråt. 
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Analys och resultat 
 

Resultatet kommer att redovisas under olika teman. De teman som presenteras är: hur delar 

lärare in grupperna, arbetssätt vid arbete i grupp och grupparbeten, elevens kognitiva 

utveckling vid grupparbeten och slutligen misslyckade kontra lyckade grupparbeten. I 

analysen kommer jag att knyta an till den tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter 

som finns med i studien och sedan avsluta varje tema med en sammanfattning. 

 

 

Hur delar läraren in grupperna? 
 

En viktig del i lärarens planering av grupparbetet är gruppindelningen. Här presenteras de tre 

lärarnas tankar och erfarenheter om detta.  

  

Eva har provat att dela in grupperna både homogent och heterogent vid grupparbeten. Hon 

påpekar att för hennes elever med svenska som andraspråk är det väldigt viktigt att arbeta 

tillsammans med andra för att kunna utveckla sitt språk, hon anser att grupparbetet kan ha en 

språkhöjande effekt. Hon påpekar dock att gruppindelningarna inte alltid fungerar. När hon 

har delat in klassen i homogena grupper så fungerar de grupper som har en person som driver 

på, i en grupp med svaga och omotiverade elever händer ingenting. Då skulle det behövas en 

lärare där hela tiden för att få de eleverna att arbeta. Å andra sidan upplever Eva att vid 

indelning av heterogena grupper är det oftast 2-3 stycken som gör hela jobbet, de andra drar 

iväg och gör andra saker. De engagerar sig inte utan litar till att de andra slutför uppgiften. 

Eva har jobbat efter genrepedagogikens modell med expertgrupper. När eleven får ett 

personligt ansvar för något så tycker hon att grupperna fungerar bäst. Hon påpekar vikten av 

gruppindelning men att det är svårt att få ett riktigt bra resultat enbart av gruppindelningen.  

 

Anna berättar att hon jobbar med klassen indelade i basgrupper, eleverna är indelade i de här 

grupperna under allt arbete i klassrummet. Gruppernas sammansättning bestämmer hon och 

de är fyra i varje grupp. Hon byter grupper ungefär två gånger per termin. 

Anna har en egen teori som vilar på att dela in grupperna homogent. Hon ser fördelar i detta 

dels ur elevens synvinkel dels ur hennes egen roll som lärare. Ur elevens synvinkel ser Anna 

att varje elev bör få känna att man är duktig och klarar av sitt arbete. Därför väljer hon att dela 

in eleverna homogent utifrån deras kunskaps och intressenivå. Hon nämner att lärare i vanliga 

fall drar isär elever som är omotiverade, hennes tanke är mer att tvinga ihop dem och ställa 
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krav på dem utifrån deras kunskapsnivå. Om man har heterogena grupper finns det alltid 

någon som känner sig dålig och utanför. Hennes upplevelse är att det är lättare att ställa krav 

på eleverna utefter deras kompetens om de sitter indelade på detta vis. Hennes uppgift som 

lärare är att ge dem uppgifter som utmanar dem. Hon berättar att vid ett tillfälle sa några 

elever:  

 

Du måste vara helt galen som sätter oss tillsammans, det är vi som brukar 

bråka! – Jaha, ni tror inte på er men jag tror på att ni kommer att fixa det 

här alldeles utmärkt. Och det var de som lyckades bäst sen, som ville visa 

det för de märkte att jag trodde att de skulle fixa det. 

 

Vinsten av detta arbetssätt för hennes egen del är att hon upplever det som mindre 

resurskrävande. Om hon placerar sig nära gruppen med mer omotiverade elever när klassen 

arbetar räcker det med att hennes stol står bredvid de omotiverade eleverna så arbetar de på 

bra. Eleverna i den svaga gruppen slutar att arbeta så fort hon lämnar dem och kan hon då 

placera dem nära sig så har hon vunnit mycket.  

 

Johan tycker det är viktigt att eleverna får arbeta självständigt också och lämna ifrån sig ett 

eget resultat. Man ska inte jobba i grupparbetet bara för att det är på modet just nu. Han har 

många tankar när han delar in eleverna i grupper, det är så mycket som ska stämma och ändå 

är det inte säker att grupperna kommer att fungera. Johans teori om gruppindelning stödjer sig 

på att blanda elever med olika egenskaper för att kunna göra en stark grupp. Han börjar alltid 

med att försöka matcha så att det blir två flickor och två pojkar, sedan tänker han mycket på 

den sociala sammansättningen, vem passar med vem och vad händer i gruppen om den delas 

in på det här sättet. Han anser att det är viktigt att vara medveten om gruppens 

sammansättning för att han ska kunna gå in och stärka dem som individer i arbetet senare. 

Johan uppmuntrar gärna eleverna till att göra det de specifikt är bra på. 

 

 

Analys  
 

Sammanfattningsvis kan man se att alla lärarna reflekterar över gruppindelningar och hur de 

ska göra. Att arbeta i grupp eller med grupparbeten ger eleverna en chans att utvecklas 

tillsammans. I interaktion med andra kan eleven stimuleras till den potentiella utvecklingsnivå 
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som Vygotskij talar om. Här har Johan ett tydligt mål med sin gruppindelning, han strävar 

efter en väl sammansatt grupp med olika kompetenser som kan komplettera varandra. Både 

Eva och Johan har ett perspektiv på gruppindelning som vilar på den sociokulturella synen på 

lärandet. Vygotskij påpekar att i samarbetet med andra får eleven en möjlighet till 

språkutveckling, detta är framförallt viktigt för de elever som har svenska som andra eller 

tredje språk. ”Språket spelar en nyckelroll för den sociokulturella utvecklingen” (Säljö 2005, s 

117). Här kan vi se en tydlig koppling till Evas tankar om att grupparbeten har en 

språkhöjande effekt för hennes elever. Hon framhäver att den heterogena gruppen är den hon 

finner fungerar bäst. Eva och Johan säger i intervjun att de inte har någon medveten teori som 

deras tankar vilar på, men vi kan här se att den vilar på Vygotskijs teorier och det 

sociokulturella sättet att lära. Annas tankar vid gruppindelning har ett mer uttalat kognitivt 

perspektiv och kan sammankopplas med Gardners teorier om att läraren bör tänka på att ge 

alla elever en möjlighet till att lyckas och få arbeta utifrån sina intelligenser. Gardner säger att 

det inte går att dra några direkt pedagogiska slutsatser ur hans teorier, läraren själv är den som 

bäst vet hur teorierna kan tillämpas. ”Huvudsaken är att de på allvar erkänner att människor är 

olika” (Lindström 2005, s 222-225). Anna har delat in eleverna utifrån elevers likheter för att 

de alla ska känna att de är bra och klarar av sina uppgifter, hon har då utgått från elevernas 

olikheter. Detta kan ju ses som en paradox men Gardners tankar om elevers olikheter och att 

läraren skall främja dem verkställer Anna på sitt sätt när hon delar in dem efter elevernas lika 

olikheter! 

I Annas klass kan man se exempel på ett homogent indelande av grupp. Granström säger att 

grupperna kan vara blandade men att eleverna inte ska ha alltför olika kunskapsnivåer och det 

är bra om de har liknande kunskapsintresse (Granström 2008, s 28). 
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Arbetssätt vid arbete i grupp och vid grupparbeten 
 

Det finns olika sätt att arbeta med eleverna i grupp. Antingen kan de få arbeta i fasta grupper 

eller med grupparbeten då grupperna är indelade inför den uppgift eleverna får.  

 

Eva som jobbar i en mångkulturell skola har arbetat med klasser där kunskaps och 

intressenivån är väldigt olika. Hon berättar om hur svårt det kan vara att få gruppen att gå mot 

samma mål. Evas erfarenhet av att arbeta med expertgrupper och hemgrupper ger ett gott 

resultat och hon har provat att jobba med genrepedagogikens språkutvecklande metoder där 

expertgrupper och hemgrupper ingår. Hon beskriver arbetet så här: 

 

Vi har jobbat lite grann med det här med att de ska bli specialister, i den 

här gruppen ska ni bli specialister på Gustav Vasa till exempel och sen så 

ska någon annan grupp bli specialister på någonting annat och sen så byter 

man grupper och gör nya så att alla specialisterna hamnar i helt nya 

grupper, då är alla specialister på någonting i den här nya gruppen.  

”Då tänker eleven – jag måste kunna det här. Jag måste faktiskt veta vad 

jag håller på med, jag kan inte sitta och gäspa för då kan jag inte berätta 

för de andra sen. Och då har man ju uppnått någonting känner jag då är det 

ju en fördel, bara en fördel med grupparbeten.  

 

Eva säger också att det är jätteviktigt att ha en tydlig struktur och ett mål för arbetet, hon 

brukar ha tydliga krav på eleverna när arbetet sätter igång, eleverna ska veta vad de börjar 

med och vad resultatet ska bli. Hon ber eleverna att lämna in arbetsbeskrivningar till henne 

där hon ser vem som ska göra vad så att hon lättare kan stötta och hjälpa eleverna till att göra 

ett bra arbete.  

 

Anna har valt att arbeta på ett annat sätt. Hon låter eleverna få bli trygga genom att arbeta med 

dem som är mest lik dem själva. De arbetar i grupp hela tiden med det ”vanliga” arbetet man 

har inom ramen för kursplaner och lokala mål. Anna framställer sitt arbete i klassen som ett 

stort samarbete mellan eleverna och mellan henne och eleverna. Hon låter eleverna vara 

delaktiga i hur arbetet och arbetsklimatet ska vara i klassen. I den gruppen man sitter 

bestämmer eleverna själva regler för hur arbetsmiljön vid bordet ska vara, vidare kan det vara 

andra allmänna regler som eleverna finner viktiga för gruppen och arbetet. När reglerna är 

klara plastar Anna in det de skrivit och sätter fast dem på deras bord. Annas mål med att skapa 
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ett samarbete i gruppen är att eleverna på det här sättet ska kunna utvecklas i interaktion med 

andra. Hon påpekar att eleverna hellre frågar en kamrat som har samma perspektiv som dem 

än de frågar henne som har ett vuxenperspektiv. Sedan har hon självklart gemensamma 

genomgångar och är en tydlig lärare och vuxen för eleverna. En viktig del för henne i arbetet 

med klassen är att skapa ett bra arbetsklimat där det ska finnas en genomgående känsla av att 

de alla arbetar med att få mer kunskap. 

 

De ska kunna hjälpa varandra på rätt sätt, att det inte handlar om att man 

säger svaret till varandra utan hjälper varandra att tänka i nya banor. De 

hjälper och stöttar varandra väldigt bra tycker jag. Man måste visa att man 

tror på dem och att man tror på att det här kommer att gå bra, tron kan 

försätta berg och det är helt galet hur bra det fungerar. Och så har jag 

belöningar, vi har tecken för när man ska vara tyst och när man ska gå på 

toaletten och de här tecknen är de så invanda med. Belöningar fungerar hur 

bra som helst. Gruppen belönas också när de har arbetat bra och har ett bra 

samarbete. De samlar stjärnor i tre fyra veckor till gruppen och den grupp 

som fått flest stjärnor får hitta på någonting för hela klassen en timme på 

fredagen. Det kan vara de går till en speciell lekpark, spelar fotboll eller 

har minidisco en timme. Den här gruppen får sitta inne på rasten och 

planera vad de ska göra. 

 

Hon har ibland temaarbeten i till exempel No, Anna kallar det helst temaarbeten istället för 

grupparbeten. Under temat har hon allt material som behövs för arbetet framme i klassrummet 

hela tiden till dess att temat avslutas. Detta har hon möjlighet till då hon inte har något fast 

schema utan skriver veckovis planering. Hon vill inte att eleverna och hon själv ska ägna tid 

åt städning och undanplockning utan arbetet ska fortskrida till dess att de är klara.  

 

Johan beskriver sitt nuvarande grupparbete med en klass fem i engelska. 

 

Nu har mina elever fått en uppgift av mig, de ska göra ett arbete om 

England. De har fått välja grupper utifrån sitt eget intresse, det stimulerar 

och engagerar dem. Jag har gjort gruppindelningen och gett dem en 

redovisningsform. Jag fungerar som handledare och ser till att jag är väl 

påläst i de ämnen de valt, de frågar mig och behöver få svar. Jag ska kunna 
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veta vilka sökvägar som finns för att de ska kunna arbeta bra. Min roll är 

en handledande roll, jag stöttar och är som en coach. 

 

Johan säger att det vid ett grupparbete lätt blir rörigt och kaotiskt, många av hans kolleger 

arbetar inte med grupparbeten på grund av detta. Han tycker det är viktigt att kunna släppa 

kontrollen och låta det bli lite rörigt. 

”Men har man ett klart syfte finns det bara fördelar med grupparbete”. 

 

 

Analys 
 

Eva känner sig trygg med genrepedagogikens metod att arbeta, eleverna har sin egen uppgift i 

gruppen och känner att de är viktiga. Hon upplever att hennes viktigaste mål med att arbeta 

med grupparbeten – språkutvecklingen – fungerar bra då. Inom genrepedagogiken lägger man 

stor vikt vid hur eleven ska få en god språkutveckling ”Språkinlärning handlar om hur 

skickliga vi blir på att använda språket i olika sammanhang, om vilka sociala sammanhang 

och situationer vi befunnit oss i. Vad och hur vi lär oss beror på vilka vi umgås med”(Gibbons 

2002, s 26). Gibbons skriver om genrepedagogiken olika delar, det handlar också om att 

arbeta med scaffolding eller stöttning som det kallas på svenska. Det innebär att läraren skall 

vara som ett stöd för eleven, som en byggställning. Under elevens utveckling kan sen läraren 

släppa taget mer och mer och låta eleven bli mer självständig. När Eva ber eleverna om en 

tydlig arbetsplan där det ska stå skrivet vad var och en i gruppen ska göra har hon lättare för 

att fånga upp och stötta de elever som hon ser har fastnat och inte kommer vidare. Då är det 

just scaffolding hon arbetar med (Gibbons 2002, s 29). Vi kan också se att genrepedagogiken 

påminner om de konjunktiva uppgifterna som enligt forskarna ger det bästa resultatet vid 

grupparbeten. De konjunktiva uppgifterna bygger på att varje elev får ett eget område att 

ansvara för och sedan tillsammans med gruppen sammanställa dessa till ett slutgiltigt resultat. 

I läroplanen står att läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för 

sin inlärning och för sitt arbete i skolan (Lpo 94 2.3). I intervjun med Anna kommer det fram 

hur hon tror på alla elever och effekten av detta har gett ett gott resultat, detta kan kopplas till 

det kognitiva perspektivet (Imsen 2005, s 251). Anna har också ett behavioristiskt sätt att 

arbeta med sina elever. Hon berättar om hur belöningar är en del av elevens vardag och hur 

galet bra det fungerar. Som tidigare framkommit i studien är belöning en stor del i 
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behaviorismens sätt att tänka och människan väljer att göra rätt för att få sin belöning (Imsen 

2005, s 207). 

 

Eleverna i Annas klass har själva valt de regler som gäller för att få ett bra studieklimat, när 

de genom demokrati kommit fram till dessa regler är det lätt för läraren att påminna gruppen 

och klassen om dessa när så behövs, här får Anna in läroplanen på ett bra sätt ”skolan skall 

sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” (Lpo 94, 

2.3). Johans sätt att arbeta kan man säga är en blandning av Gardners och Vygotskijs teorier, 

han tänker på att eleverna ska kunna utvecklas tillsammans med andra samtidigt som han 

försöker lyfta fram den enskilde elevens specifika kunskaper och intressen.  

Johans sätt att lägga upp projektarbetet England kan liknas vid en komplementär uppgift. 

Eleverna jobbar enskilt med sin del för att sedan redovisa resultatet tillsammans (Granström 

& Einarsson 1995 s 70-71). 

 

 

Elevens kognitiva utveckling vid grupparbeten 
 

I Evas klass är det, som vi sett tidigare språkutvecklingen som står i fokus vid grupparbeten. 

Eva tycker också att samarbete är en viktig faktor som eleverna får träna på vid grupparbeten. 

Att lära sig diskutera och argumentera för sin sak är en annan faktor som är positiv. Hon 

tycker också att de får lära sig att förstå och respektera hur andra tänker och tycker. Att 

grupparbeta innebär att eleverna får lära sig att samarbeta med många olika sorters människor. 

 

Anna presenterar genom hela intervjun ett tydligt mål med att arbeta i grupp. Hon anser att 

elevernas socialisation är en stor del av vinsten med att arbeta i grupp. De blir även 

stimulerade kunskapsmässigt av varandra i gruppen och hon tänker då på detta att eleven lär 

tillsammans med de andra och av varandra. 

 

I det sociala samspelet får jag en chans att se vilken färdighet som någon 

elev behöver, som de inte har och som de inte klarar av och det är bra för 

mig att se hur det funkar. Sen så tror jag att många lär sig mycket mer om 

det är en kompis som berättar för dem hur de har tänkt än om jag gör det. 

Även fast de gärna vill förstå hur jag menar så känns det som om de 

absorberar mer om någon kompis berättar hur de gjorde och hur de tänkte 

för de är ju på samma nivå i sin kunskapsutveckling, de håller ju alla på 
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och lär sig så det är ju inte så konstigt att det blir så. Samarbete är ju 

jättesvårt i början men det blir ju bättre och bättre, det gäller att ha tålamod 

i början och inte ge upp. De lär sig mycket när de arbetar i grupp. 

 

Anna förklarar här att det är bra för henne att se det sociala samspelet, se vad varje elev 

behöver träna på för att utveckla sin sociala förmåga och kompetens.  

 

Johan anser att socialisationen är den största delen av vad eleverna lär sig vid grupparbeten, 

men även att ämneskunskaper kommer in i arbetet. Han ser klara fördelar med grupparbeten. 

 

Det är bra med samarbetet för eleverna. De får lära sig att lyssna på andra. 

Elevens ståndpunkt kan få vägas i jämförelse med de andras, elevens egen 

väg kanske inte alltid är den rätta. De får höra olika infallsvinklar på ett 

problem. Eleven får tar del av allas olika kunskaper. I grupparbetet finns 

också en möjlighet för mig som lärare att stimulera det som den enskilde 

eleven är bra på. Man kan väva in så mycket i grupparbetet. 

 

Johan har en tydlig tanke om hur det ska bli ett bra arbete för eleverna, och det innefattar att 

eleven får ett ansvar i sitt arbete och ett tydligt mål från honom om vad det är han vill att de 

ska lära sig.  

 

 

Analys 
 

Som vi kan se så ser alla de tre lärarna stor vinst vid den sociala utvecklingen hos eleven vid 

grupparbeten. Det sociokulturella perspektivet visar sig tydligt i de tre lärarnas tankar om hur 

eleven tillsammans med andra lär sig och utvecklas i det sociala samspelet. Man säger att en 

”sociokulturell teori riktar uppmärksamheten mot den sociala gemenskapen som upphovet till 

allt lärande” (Imsen 2005, s 402). Vi kan också se att lärarna får in flera av läroplanens 

strävansmål när de håller fokus på den sociala utvecklingen. 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 Befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden 

 Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper  

som redskap för att  
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- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

- reflektera över erfarenheter och  

- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94 2.2). 

 

Vidare ser Eva vinsten av språkutvecklingen vid grupparbeten och här kommer ytterligare ett 

av läroplanens mål in i hennes arbete. ”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt 

och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk” (Lpo 94 2.2). 

Vygotskijs teorier om barns utveckling handlar om detta. När eleven får möjlighet att tala 

tillsammans med andra sker samtidigt en inre process, ett inre tänkande. ”Språket är på så sätt 

en nödvändig förutsättning för den intellektuella utvecklingen” (Imsen 2005, s 314). 

 

 

Misslyckade kontra lyckade grupparbeten 
 

Alla tre informanter i studien beskriver att de har både negativa och positiva erfarenheter från 

att eleverna arbetar i grupparebeten. Johan beskriver hur han upplever att det kan gå åt 

helvete.  

 

Elever som inte gillar det vi gör och sabbar för de andra i gruppen, det kan 

bero på mig eller på gruppens sammansättning. De älskar inte alltid 

varandra och det måste man ta hänsyn till men de ska även lära sig att 

jobba med alla. 

 

Han beskriver hur han ibland slitit sitt hår och blivit galen på eleverna när grupparbetet inte 

fungerar, alla elever bara går runt i klassrummet och inget arbete kommer igång. Han berättar 

att han sedan sansat sig och reflekterat över vad det är som egentligen har hänt. 

 

Finns det ett klart syfte är det klockrent med grupparbete, då är det jättekul. 

Man lär känna eleverna på ett helt annat sätt än vid tavelpedagogik, man 

får bra relationer med eleverna.  

 

Anna beskriver i sin intervju hur hon vid temaarbeten i No kan uppleva att eleverna blir 

stressade av situationen och de mer fria ramarna än vid traditionell undervisning. Många 

elever klarar inte riktigt av situationen och då måste man ha lite is i magen och inte bli 

stressad själv. ”Eleverna behöver struktur och vårt jobb är att begränsa det så att det inte 
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svävar ut för mycket”. Men annars tycker hon att sättet att arbeta på med eleverna indelade i 

grupper hela tiden ger det resultat hon vill och hon är mycket nöjd. 

 

Eva tycker att indelningen av grupper har stor betydelse för om arbetet är lyckat. Men en stor 

bidragande faktor till att arbetet ibland misslyckas är för henne att hon inte hinner med att 

vägleda alla grupperna då en del av eleverna behöver mycket hjälp för att komma igång och 

sedan fortsätta med sitt arbete. Hon upplever att de finns för få vuxna i klassrummet och att 

hon inte räcker till för alla. Ibland blir det gruppindelningarna där eleverna har fått vara med 

och påverka valet av arbetskamrat och i de grupperna där det finns drivande elever blir 

resultatet bra. Då har elever kommit till Eva och sagt att det är så kul och stimulerande för de 

kan diskutera och resonera sig fram till lösningar och alla är aktiva och tar sitt ansvar. 

Eva återkommer till arbetssättet genrepedagogik och talar varmt om de resultat eleverna fått i 

arbetssättet. Eva anser att grupparbeten är ett jättebra sätt att arbeta på och det är viktigt för 

eleverna att lära sig det. 

 

 

Analys  
 

I den här sista analysen ser vi att lärarna tycker att grupparbeten och att arbeta i grupp är ett 

bra sätt att arbeta. Två av författarna i studien skriver om vad vinsten med grupparbete kan 

vara, dels handlar det om elevens behov av social gemenskap och kontakt, men även har 

”grupparbeten kommit att ses som en del i skolans fostrande uppgift. Att fostra eleverna till 

att vilja och kunna samarbeta med varandra ingår i skolans uppgift att göra eleverna till 

demokratiska samhällsmedborgare” (Stensaasen & Sletta s 1996, 76-77). Forskning har också 

visat att när elever tillsammans får lösa en uppgift får de ta ett helt annat ansvar för sitt eget 

lärande än vid traditionell klassrumsundervisning (Stensaasen & Sletta 1996, s 78). 

 
 

 

 

 

 

Diskussion 
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Vikten av uppgiftens utformning för resultatet i arbetet 

 

Forskning och litteraturen i studien visar på vikten av en medvetenhet om uppgiftens 

utformning. Om läraren utgår från en tydlig framställning av problemet och har utformat 

uppgiften så att alla eleverna blir tvungna att ansvara för sin del för att arbetet skall kunna 

slutföras, så får grupparbetet mer dynamik och alla medlemmarna i gruppen blir viktiga. De 

talar om att de konjunktiva uppgifterna är de som ger bäst resultat. Då får alla elever ett eget 

område att ansvara för och sedan tillsammans med de andra i gruppen sammanställer eleverna 

sina resultat till ett gemensamt. För mig låter det som en variant av disjunktiva uppgifter. 

Skillnaden ligger i att det traditionellt med disjunktiva uppgifter endast är någon eller ett fåtal 

elever som utför hela gruppens arbete för att sedan göra en gemensam slutredovisning. Men 

avsaknaden av samarbete under arbetets inledningsfas påminner om varandra. Kanske gör det 

ingenting eftersom resultatet av arbetet har visat sig bli det bästa.  

Lärarna i studien visar även de att de tycker det är viktigt med att arbetet har ett tydligt mål 

och syfte samt är strukturerade. En av lärarna talar också om hur hon upplever att den 

genrepedagogiska modellen att arbeta i grupper har gett henne goda resultat. Detta för att 

eleverna får en tydlig uppgift som de själva har ansvar för. Det jag sammanfattningsvis kan se 

i studiens resultat angående arbetsuppgifter är kopplingen jag kan göra mellan konjunktiva 

uppgifter kontra pusselmetoden och genrepedagogikens sätt att arbeta. Det framkommer 

också i min studie att uppgiftens utformning är viktig för resultatet i arbetet. Därför var det 

intressant att se hur två arbetsmetoder faktiskt finns att arbeta efter för att nå goda resultat. 

 

 

Påverkas resultatet i förhållande till gruppindelningen 

 

När det gäller gruppindelning visar studien olika modeller men hela tiden med grunden i 

homogena och heterogena grupper. Tidigare forskning visar att i indelning av heterogena 

grupper bör man som lärare vara uppmärksam på att gruppen gör en uppdelning av 

arbetsuppgifterna så att det inte alltid blir samma elever som tar ansvar för att uppgiften blir 

slutförd. Eva har en bra metod för det tycker jag då hon ber eleverna om att få in en 

arbetsfördelning från varje grupp där de tydligt skrivit ner vad var och en ska göra.  

I forskning och teorier när man tittat på gruppindelning som är homogen har man kommit 

fram till att det finns en risk för att gruppen inte har en drivande person och 

gruppmedlemmarna inte får något sociokulturell utveckling. Om läraren även i den här 



 29 

gruppkonstellationen begär in en tydlig arbetsfördelning från gruppen har hon/han större 

möjlighet att kunna stötta eleven och hjälpa till vid arbetets fortskridande. Vid dessa olika sätt 

att dela in grupper på är min reflektion att det är viktigt hur redovisningsformerna ser ut och 

är genomtänkta så att alla elever får möjlighet att visa sina bästa sidor. I min empiri framgår 

hur en av lärarna jobbar med eleverna indelade i homogena grupper och hur hon har fått det 

att fungera. Min slutsats är att vilken gruppindelning läraren än väljer, heterogen eller 

homogen så har det inte den största betydelsen vid resultatet av arbetet.  

Under arbetets gång då jag sökt information och forskning specifikt om olika 

gruppindelningar i grundskolan upplever jag att det är ett tunt material som presenteras. Här 

skulle framtida forskning kunna göra mycket för att hjälpa lärare under utbildning och även 

de lärare som arbetar med grupparbeten i skolan. 

 

Om man tittar på elevens sociokulturella utveckling vid gruppindelning så är det den 

heterogena gruppen som får störst utveckling. Idag när det sociokulturella sättet att arbeta är 

så populärt bör läraren vara uppmärksam på alla elever. Därför vill jag med kraft påpeka 

vikten av att vara uppmärksam på de elever som har en hög kunskapsnivå. De eleverna måste 

också få en möjlighet att ligga på sin proximala utvecklingszon. När Vygotskij pratar om 

elevens potential till att utvecklas i samarbete med andra så måste vi komma ihåg att det 

gäller alla elever. 

 

 

Är det relevant att arbeta med eleverna indelade i grupper och med 

grupparbeten? 

 

När lärarna i studien talar om sina erfarenheter från att arbeta i grupp och med grupparbeten 

och om jag tittar på de teorier och tidigare forskning som finns med så framgår att arbetssättet 

har många fördelar. Eleven får en möjlighet till kognitiv utveckling i samspel med andra, 

många olika utvecklingsfaktorer kan finnas med. Bland annat: språkutveckling, socialt 

samspel, demokrati, ämneskunskaper samt en medvetenhet om sina egna åsikter. Dessutom 

får eleven möjlighet till att pröva ett arbetssätt som skiljer sig från det traditionella. De kan 

erbjudas att använda kreativt material samt en möjlighet till att uttrycka sig med estetsiska 

uttrycksformer i olika redovisningsformer.  

De nackdelar som kommer fram är beroende av arbetsuppgiftens utformning och 

gruppindelningen. Vidare visar studien vikten av att eleverna får träna sig på att arbeta i 
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grupp, lärare och elever behöver arbeta i grupp några gånger innan resultatet kan mätas med 

relevans. Många lärare ger upp tidigt för att de upplever att det blir rörigt och stökigt och 

resultaten blir inte vad de tänkt sig. Alla lärarna i studien har upplevt de negativa effekterna 

av grupparbeten men förespråkar ändå arbetssättet och tycker det är utvecklande för eleven. 

  

 

Slutord 

 

Resultatet av studien har både förstärkt och omkullkastat mina egna teorier om arbetet med 

grupper i klassrummet och resultatet av att arbeta med dem.  

I intervjuerna med de tre lärarna kommer det fram att de alla har olika tankar om hur de delar 

in grupper och hur arbetsuppgifterna kan se ut. För mig blir det också tydligt hur arbetet med 

grupparbeten präglas av de elever man har i sin klass, om det är en mångkulturell skola eller 

en homogen och hur klassens sammansättning ser ut. 

I Annas klass där de arbetar i grupp hela tiden är min slutats att de får mycket tid över till 

andra vitiga aspekter som står i läroplanen och som är viktiga för mig som lärare att få med i 

min undervisning. En av dem är demokrati, den andra är elevens sociala utveckling. 

I Evas skola är det ett helt annat fokus på lärandet, där behöver eleverna träna sig på språket 

och den sociala kontexten för att på ett bra sätt kunna komma in i det samhälle vi lever i och 

må bra i det. Johan som är ämneslärare känner ett stort ansvar för att eleverna når sina mål 

och har grupparbeten mer som ett avbrott i den traditionella klassrumsundervisningen.  

 

Forskningen visar att det inte finns någon direkt gruppindelning som alltid fungerar, den är 

beroende av hur uppgiften är utformad och vad gruppens medlemmar har för kvalitéer inför 

gruppindelningen.  

 

Under arbetets gång har jag kommit att reflektera över många olika faktorer som spelar roll 

vid arbete i grupp och med grupparbeten. Det jag tidigare nämnt är att alla elever ska få 

tillgång till sin proximala utvecklingszon. Mina egna slutsatser av detta är att det homogena 

sättet att dela in eleverna är det som känns bäst, jag har som lärare möjlighet att tillgodose och 

stimulera de elever som har en hög utvecklingsnivå genom att ge dem arbetsuppgifter och 

utmaningar som är anpassade efter dem. Genom detta kan jag stimulera dem till att ligga på 

sin proximala utvecklingszon och vara den som de kan reflektera och utvecklas med. De är 

ofta mer självgående än de andra eleverna och det gäller att ta tillvara på deras intresse. 
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Absolut skall heterogen gruppindelning förekomma men kanske vid lektioner med mindre 

ämnesinlärning. Kanske vid sång, teater, gymnastik och liknande.  

 

Slutligen tror jag att om läraren har ett starkt intresse, är engagerad och har ett bra samarbete 

med eleverna så kan nog de flesta olika sätt att arbeta fungera väl. Läraren bör vara 

uppmärksam på de val av arbetsuppgifter och gruppindelningar hon/han gör samt låta sina 

elever få träna på att arbeta i grupp. Resultaten av elevernas arbete beror i slutändan alltid på 

läraren.  
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Inledning med allmänt prat, information om studien och ett tack för att personen ställer upp. 
Inledande frågor  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilken årskurs har du? 

 

Jag tänkte att vi skulle prata om grupparbeten, vad det innebär för dig i din profession som 

lärare. Hur du tänker om upplägget av grupparbeten och resultaten av dessa. 

 

 Vad betyder ordet grupparbete för dig?  

 När anser du att det är motiverat att eleverna arbetar i grupp? 

I vilka ämnen? Varför då? 

 Tycker du att grupparbete är en bra metod för eleverna att arbeta i? 

Hur då menar du, kan du utveckla det? 

 Kan du nämna fördelar  

 Kan du nämna nackdelar 

 Vad tycker du eleverna lär sig mest när de grupparbetar? 

(Ämnet, socialisation, utveckling av språk, stärkande av personligheten) 

 Finn det i grupparbetsprocessen möjlighet för dig att hjälpa eleven att synliggöra 

hennes goda egenskaper och förmågor, (hur då?). 

 Tycker du att eleverna tar sig an de uppgifter de har bäst förmåga för att utföra? (kan 

du utveckla detta?) 

 Hur planerar du ett grupparbete? 

 Hur tror du att gruppens sammansättning kan påverka resultatet? 

 Tänker du på någon speciell pedagogik när du delar in grupper eller planerar grupper? 

(varför då?) 

 På vad baserar du dina val vid indelning av grupperna? 

(Om inte – vad skulle du tänka på nu i och med denna intervju?) 

 Vilka är dina egna erfarenheter i fråga om gruppindelningar? 

 Vilka olika gruppindelningar har du hört talas om men inte provat själv? 

 Vad innebär ett grupparbete för dig som lärare? 

Planering av arbetet? 

Material? 

Redovisning? 

Din roll 
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 Har du några negativa upplevelser av grupparbeten? 

 Hur kändes det då? 

 Skulle du kunna sammanfatta din känsla av att arbeta med grupparbeten? 

 

Avslutande frågor och summering av intervjun.  

 

Tack så väldigt mycket för att du hjälper mig med min studie. 

Hur känns det nu? 

Undrar du över något just nu? 

Är det något du vill lägga till? 

Du kan alltid ringa mig om du vill tillägga något eller om det är något du undrar över. 

 


