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English abstract 

English title:  Four students' experiences on group work. 

By: Melida Licina, autumn term of 2012, Teacher Education, University College Södertörn. 

Supervisor: Åsa Larsson. 

The purpose of this study is to investigate four students in grades six by interviewing them. It 

will find out how they personally perceive their own learning in group work and why they 

work in groups. In my investigation, I will rely on these two questions: 

 How do my subjects reflect on their own learning during group work? 

 Why do my subjects think that they work in groups? 

 

For my study, I selected four students from the same school, two girls and two boys, who are 

11 to 12 years old. The interviews were individual because I wanted to get a deeper view of 

how students perceive their own learning in groups and why they are working with a group of 

other students. Within my thesis, I have focused on the social constructivist theory. Other 

terms used are "life-world", the "horizon of understanding" and "learning by doing".  

 

The study shows that students develop their social and democratic skills, along with their 

individual knowledge and learning when they work together in a group. Students agreed that 

language is the key to communicating and understanding the knowledge of social interaction. 

They felt that their individual learning was strengthened and developed as they shared their 

knowledge and experiences. Students felt that they learn many things, but above all to work 

together and explain things to each other, both of which are very important concepts. Students 

also felt that the democratic learning develops the most when they are happier and will 

practice listening to and respecting each other's thoughts and ideas in social relationships. 

 

The results show that students think that they should learn to work with everyone. Students 

agree that it is important that they help each other to understand, whether Swedish is their 

mother tongue or an additional language. Moreover, students feel that they learn how theory 

and reality are related better, when they understand in a concrete way. 

Keywords: Group work, students´ experiences and learning.  

Nyckelord: Grupparbete, elevernas upplevelser och lärande. 

 



2 
 

Innehållsförteckning 

 

 

English abstract ....................................................................................................................1 

Innehållsförteckning .............................................................................................................2 

Inledning ...............................................................................................................................4 

Bakgrund ............................................................................................................................5 

Grupparbete.....................................................................................................................5 

Läroplan Lgr11................................................................................................................5 

Syfte och frågeställningar.....................................................................................................6 

Teorianknytningar ...............................................................................................................7 

Socialkonstruktivismen .......................................................................................................7 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv ..............................................................................7 

Begreppsförklaringar ..........................................................................................................8 

Livsvärld .........................................................................................................................8 

Förståelsehorisonten ........................................................................................................8 

Learning by doing ...........................................................................................................9 

Tidigare forskning ................................................................................................................9 

Social och kunskapsutveckling ............................................................................................9 

Demokratisk utveckling .................................................................................................... 10 

Individuell utveckling ....................................................................................................... 11 

Material och metod ............................................................................................................. 13 

Urval................................................................................................................................. 13 

Kvalitativ intervju ............................................................................................................. 13 

Genomförande av intervjuerna .......................................................................................... 14 

Hur intervjuarna bearbetas och analyseras ......................................................................... 16 

Etiska principer ................................................................................................................. 16 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 17 



3 
 

Analys och resultatredovisning .......................................................................................... 18 

Elevernas tankar kring grupparbete ................................................................................... 18 

Fördelar och nackdelar med grupparbete enligt eleverna ................................................... 19 

Fördelar med grupparbete enligt eleverna ...................................................................... 19 

Nackdelar med grupparbete enligt eleverna ................................................................... 20 

Elevernas roll enligt informanterna ................................................................................... 22 

Lärarens roll enligt informanterna ..................................................................................... 22 

Hur upplever informanterna sitt eget lärande i grupparbete? .............................................. 23 

Varför arbetar man i grupp enligt informanterna? .............................................................. 24 

Några exempel på grupparbeten då eleverna lärde sig något och vad de lärde sig just då ... 25 

Slutdiskussion ..................................................................................................................... 27 

Fortsatt forskning .............................................................................................................. 29 

Slutord .............................................................................................................................. 30 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................... 31 

Otryckta källor: ................................................................................................................. 31 

Tryckta källor: .................................................................................................................. 31 

Bilaga – Intervjuguide ........................................................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Kapitel 1:  

Inledning  

 

Enligt Nilsson (2005, s.13) har vi människor under alla tider befunnit oss i grupper, vilket 

leder till att vi individer är beroende av att fungera i grupp med andra människor. Enligt den 

nya läroplanen, Lgr 11 (Skolverket 2011, s.13) bör grupparbete få större utrymme i 

undervisningen därför att det är viktigt för oss människor att kunna fungera socialt i skolan 

och dessutom i samhället. Skolans ansvar är att varje individ efter grundskolan ska kunna 

inhämta kunskap, arbeta och undersöka individuellt och även i samarbete med andra elever.  

Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011, s.9) är det viktigt att alla som verkar i skolan erbjuder 

möjligheter till eleverna att utveckla sitt eget lärande i grupp med andra människor/elever. 

Detta avspeglas i följande citat: ”Skolans uppdrag är att eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra” (Skolverket 2011, s. 9). Personligen anser jag att metoden grupparbete är nyttig 

livskunskap eftersom vid många tillfällen i våra liv krävs det att kunna samarbeta med andra 

individer och fungera socialt i grupp.  

Jag har upplevt grupparbete som en positiv arbetsform under min skolgång. Det som har varit 

positivt och lärorikt är bl.a. att utbyta idéer, lyssna och respektera andras åsikter. Självklart är 

jag medveten om att grupparbete kan ge olika problembilder såsom t.ex. att eleverna inte är 

delaktiga, undergrupperingar, eleverna inte vet vad de ska göra, vet inte vad syftet och målet 

är osv. Som framtida lärare vill jag med min uppsats undersöka elevernas syn och tankar 

kring grupparbete.  

Att jag blev inspirerad att skriva om elevernas perspektiv på lärande i grupparbeten var p.g.a. 

att jag tidigare har läst ett flertal uppsatser utifrån lärarnas perspektiv på elevernas lärande i 

grupp och upptäckte väldigt få uppsatser som har beskrivit just elevernas perspektiv på sitt 

eget lärande.  
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag introducera vad grupparbete är för den här uppsatsen och vad 

läroplanen Lgr11 presenterar om vårt demokratiska samhällsliv.  

Grupparbete 

Enligt Stensaasen & Sletta (1997) är grupparbete en grupp människor som är i interaktion 

med varandra. För att det ska räknas som ett grupparbete ska människorna som är deltagare i 

gruppen engagera sig i det gemensamma sociala samspelet. Deltagarna i gruppen måste ha 

ömsesidig påverkan mellan varandra, med vilket menas att de deltagande i gruppen ska 

påverka varandra på olika sätt och behöver varandra för att uppnå målet. Författarna 

rekommenderar att en grupp ska bestå av två eller flera personer (Stensaasen & Sletta 1997, 

s.26).  

 

Lärandeprocesserna är sociala där kunskaperna är olika och nödvändiga för att kunna 

kommunicera med varandra och få en förståelse av helheten. Det språkliga sociala samspelet 

är en del av lärandeprocessen. Det språkliga sociala samspelet är en grundtanke inom 

socialkonstruktivismen där kunskap skapas i språkliga relationer i sociala samspel 

(Thomassen 2007, s.205). När elever samtalar i grupp och delar med sig av sina åsikter samt 

idéer använder de sig av språkliga sociala samspel med varandra. Jag har valt att definiera 

metoden grupparbete efter dessa tolkningar. 

 

 Läroplan Lgr11 

Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011, s.9) ska skolan vara öppen för olika tolkningar och främja att 

dessa tolkningar framförs. Man lär sig respektera och lyssna in andras åsikter när man arbetar 

i grupp med andra människor vilket är betydelsefullt för samhällslivet. Dessutom ska 

undervisningen erbjuda möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta ansvar och vilja 

delta i grupp. (Skolverket 2011). 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka genom att intervjua fyra elever i årskurs sex 

om hur de upplever sitt eget lärande i grupparbete samt varför man arbetar i grupp enligt 

elevernas uppfattning.   

I min undersökning kommer jag att utgå från dessa två frågeställningar: 

 Hur upplever mina informanter sitt eget lärande i grupparbete?  

 Varför arbetar man i grupp enligt mina informanters uppfattning?  
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Teorianknytningar 

 

I detta kapitel kommer de perspektiv och de teorier som används som verktyg för min studie 

att presenteras. En viktig utgångspunkt i denna studie är socialkonstruktivismen. Andra 

begrepp som jag kommer ta upp i mitt examensarbete är livsvärld, förståelsehorisont och 

”learning by doing”. 

Socialkonstruktivismen  

Grundtanken inom socialkonstruktivismen är att kunskap som exempelvis språkliga samband 

skapas i sociala interaktioner. Med det menas att det är genom språkliga relationer som bilden 

av verkligheten skapas. Man menar att verkligheten är sociala konstruktioner, d.v.s. kunskap 

skapas i språkliga relationer i sociala samspel (Thomassen 2007, s.205).  

Thomassen (2007) anser att det inte bara finns en sanning om verkligheten. Det beror på att vi 

människor förstår och tolkar verkligheten olika utifrån våra fördomar och erfarenheter. Alltså 

skapar vi vår syn och vår förhållningsätt till olika fenomen med hjälp av den språkliga och 

sociala kontexten (Thomassen 2007, s.206).  

Grupparbeten konstrueras genom att eleverna använder det språkliga samspelet med varandra 

exempelvis när elever utbyter åsikter med varandra och samtalar i grupp.   

Vygotskijs sociokulturella perspektiv  

Roger Säljö som är forskare och pedagog skriver om Vygotskijs sociokulturella perspektiv i 

boken ”Lärande i praktiken” (2000). Säljö (2000) refererar till Lev Vygotskij, grundare av 

den sociokulturella traditionen som har satt betydelsefulla spår i den svenska skolkulturen. 

Vygotskij enligt Säljö (2000) anser att lärandet finns utanför individens omgivning och är inte 

individens egna förutsättningar.Vygotskij menar att lärandet sker i det sociala samspelet samt 

även ger kunskaper där man lär sig om sig själv och andra. Vygotskij enligt Säljö (2000) anser 

att vi människor utvecklar kunskap genom vårt sociala sampel där vi tar till oss kunskaper i 

samspelssituationer (Säljö 2000, s.119).  
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Begreppsförklaringar  

Livsvärld 

Grundaren till den fenomenologiska forskningstraditionen är Edmund Husserl. Den 

fenomenologiska forskningstraditionen kännetecknats av hur saker framträder för oss 

människor. Fenomenologins fokus är att beskriva hur vi ser saker direkt och upplever det vi 

ser framför oss. Ordet fenomen betyder så som vi själva upplever det (Thomassen 2007, s.90).  

Centralt inom den fenomenologiska forskningstraditionen är begreppet livsvärld. Livsvärld är 

hur vi själva tolkar världen utifrån vårt eget perspektiv, det som framträder i människans 

perspektiv (Thomassen 2007, s.96).  

Begreppet livsvärld kommer jag använda mig av i uppsatsen när jag presenterar mina 

intervjupersoners svar. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur eleverna tolkar sitt eget 

lärande samt hur de upplever syftet med grupparbete utifrån sin egen livsvärld.   

 

Förståelsehorisonten 

En forskningsmetod är hermeneutiken. Grundaren av den hermeneutiska 

forskningstraditionen är Hans George Gadamer. Den centrala delen i hermeneutiken är 

förståelsen och tolkningen. Utifrån hermeneutiken ser vi på och tolkar saker beroende av 

kontexten som är påverkad av tid, miljö, klass, kultur o.s.v. Man söker inte efter den absoluta 

sanningen utan man anser att den absoluta sanningen inte finns (Thomassen 2007, s.178). 

 

Begreppet förståelsehorisonten kommer ifrån den hermeneutiska forskningstraditionen. 

Förståelsehorisonten innebär gränsen för en persons kunskaper eller förståelse. Den egna 

personliga horisonten utvidgas vid möten med andras människors idéer och tankar, då man lär 

sig av andra (Thomassen 2007, s.96).  

 

I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet förståelsehorisont. Grunden i 

grupparbete kan beskrivas som förståelsehorisont. Elever lyssnar, förklarar, samtalar och 

reflekterar med varandra, vilket leder till att den personliga horisonten utvidgas när man 

lyssnar och lär sig av andras idéer, åsikter, erfarenheter och kunskaper.  
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Learning by doing 

Ett annat begrepp som kommer användas i detta examensarbete är ”learning by doing” 

grundat av John Dewey. John Dewey (2001, s.31) anser att vi människor utvecklar våra 

kunskaper genom begreppet ”learning by doing”. Han menar att individen utvecklar sin 

kunskap genom att göra olika saker och former tillsammans med andra människor. När man 

samarbetar i grupp förmedlar man social kunskap och man lär sig av varandras erfarenheter. 

Viktigt för inhämtande av ny kunskap är grupparbetet betonar Dewey (2001).  

 

 

Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa den tidigare forskning som är gjord inom mitt valda 

område och som är relevant för min undersökning.  

Social och kunskapsutveckling 

Hammar Chiriac (2008, s.24) är inställd på att eleverna ökar sin förståelse av hur samspelet 

mellan eleverna påverkar lärandet. Utifrån ett socialt perspektiv kan elevernas lärande ha flera 

sociala sammanhang. Den muntliga samverkan med andra människor utvecklas när man 

pratar med och förstår varandra i det sociala samspelet. Eleverna får möjlighet att tillägna sig 

sina språkliga färdigheter och kommunikativa redskap i sociala sammanhang. Grupparbete är 

ett sätt där man tillsammans aktivt lär sig i ett socialt sammanhang (Hammar Chiriac 2008, 

s.24).   

Om elever bara tänker egoistiskt och arbetar för sin egen fördel leder det till dålig atmosfär i 

gruppen, otrivsel och inget samspel med varandra. Elevsamarbete leder till att eleverna 

uppmuntrar och inspirerar varandra för att kämpa vidare med att lösa uppgiften om man har 

fastnat. Samspel leder till stöttning (Nilsson 2005, s.56). Eleverna i gruppen bör uppfatta sig 

som ett lag och inte som en samling individer för att utveckla ett lagarbete. Ett positivt 

lagtänkande skapar samspel där eleverna stödjer varandra och det blir ett accepterande klimat, 

vilket leder till att man ser varandra som resurser (Nilsson 2005, s.57).  

Hammar Chiriac (2008, s.71) forskningen har visat att gruppuppgifter har stor betydelse för 

gruppens process. Grupprocesser sker i skolan varje dag men även på andra platser där man 

samverkar i gruppsituationer. Processen är abstrakt och sker mellan individer utan deras 

kännedom. Steiners teorier om grupprocessen belyses av Hammar Chiriac (2008, s.72). 
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Steiner beskriver att grupprocessen är den utveckling som uppstår i en grupp när individer 

sammanförs i en uppgift. Det sociala samspelet inkluderas och sker både positivt och negativt 

mellan människorna (Hammar Chiriac 2008, s.72). 

Att samarbeta öppet och tillitsfullt kan bidra till att individer utvecklar en positiv självbild. Att 

lösa gemensamma uppgifter och att samspela gör att individen tillägnar sig kunskaper och 

förmågor. Individer med positiva förväntningar utvecklar detta på andra människor och sig 

själv. Detta skapar enligt Stensaasen & Sletta sedan grunden för ett gott samspel och tillitsfullt 

kommunikation (Stensaasen & Sletta 1997, s.16). 

 

Demokratisk utveckling 

Läraren har en viktig roll för eleverna. Lärarens roll i grupparbete är att hjälpa eleverna att 

komma igång med arbetet och stödja deras arbetsutveckling. Läraren ska även vara 

uppmärksam på grupputvecklingen och se till att gruppen inte hamnar i svårigheter (Hammar 

Chiriac 2008, s.81). 

När man arbetar tillsammans i grupp kan det uppstå tvister där alla har olika viljor och anser 

att deras lösning är den rätta. Kreativiteten hos eleverna bör tränas upp. Eleverna behöver 

tillsammans hitta en gemensam lösning där varje gruppmedlems idéer, tankar och förslag 

beaktas som passar uppgiften (Nilsson 2005, s.159). I grupparbeten vill elever helst inte 

arbeta med andra elever som är oengagerade. I en sådan här situation blir eleverna alltså 

”tvungna” till att prestera och stimuleras till att medverka för att inte känna sig utanför eller 

oviktig i sin grupp (Nilsson 2005). 

 

Runesson (1995, s.78-79) tar upp tolkningen av Douglas Barnes (1978) bok ”Kommunikation 

och inlärning” som beskriver ett intressant forskningsresultat om hur 

kommunikationsmönstret i grupparbete skiljer sig från undervisningen. Han lät barnen arbeta 

tillsammans för att lösa olika uppgifter i olika ämnen. Resultatet visade att eleverna blev 

tvungna att ta initiativ till samarbete i gruppen för att utveckla ett gemensamt lärande.  

Eleverna är inte vana vid att inte bli styrda. Detta betyder att kommunikationsmönstret ändras 

när läraren inte bestämmer och styr över elevernas lösning. När man är i den situationen 

börjar eleverna fundera djupare genom att ställa frågor, komma med förslag på lösningar 

o.s.v. Eleverna utvecklar sina sociala relationer där de får möjlighet att ta till vara varandras 

individuella tänkande (Runesson 1995). Utifrån studien fick eleverna möjlighet att själva ta 

ansvar genom att strukturera upp arbetet och genom att tillsammans samtala om en gemensam 
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lösning där de delar med sig av nyttiga idéer när de kommunicerade med varandra (Runesson 

1995, s.78-79). 

 

Det första en elev tänker på när man blir indelad i grupp är trivseln. Elever mår mycket bättre 

när de känner att de trivs i sin omgivning och inte behöver känna sig utanför på någon sätt i 

gruppen (Nilsson 2005). Enligt Nilsson (2005) vill vi människor jobba med personer som man 

vet att man kan arbeta bra tillsammans med i grupp och vi undviker att arbeta med personer 

som man vet kan bidra till dålig stämning i gruppen. Eleverna vill undvika att samarbeta med 

elever som man känner sig rädd för, som tar för stor plats så att ingen kommer till tals, anses 

vara slöa/oengagerade och man vill inte arbeta med de som man vantrivs med. Eleverna 

föredrar hellre att arbeta i grupp när de själva uppfattar att de lär sig något och uppfattar att 

deras lärande utvecklas. Även är det viktigt för eleverna att de känner att de trivs i gruppen, 

upplever bekräftelse, klarar av utmaningar, kan lösa uppgifterna på ett effektivt och 

meningsfullt sätt (Nilsson 2005, s.41).    

 

Individuell utveckling 

Det är viktigt att vi människor kan fungera i grupp i vårat sociala samhälle (Nilsson 2005, 

s.13). Nilsson (2005, s.145) menar att man lär sig att bli kreativ, arbeta effektivt, ta tag i och 

genomföra beslut, prestera, lösa uppgiften, träna på att kunna hantera eventuella tvister som 

uppstår under arbetets gång; allt detta lär man sig när man samspelar i en grupp som utvecklar 

det individuella lärandet (Nilsson 2005). Nilsson (2005) menar att genom att kommunicera 

med varandra och göra sig förstådda kan eleverna utifrån det språkliga sociala samspelet 

samspela i grupp, vilket är en viktig grundsten för att kunna fungera socialt med andra 

människor i vårt samhälle (Nilsson 2005, s.127). 

Hammar Chiriac (2008, s.28) tolkar Slavins (1990) undersökningar om elevsamarbete i 

grupparbete visade i ett flertal studier att elevernas individuella insatser förbättrades i hög 

grad. Han menar att eleverna inspirerar och underlättar varandras lärande när de exempelvis 

förklarar väsentliga begrepp för varandra. Alltså är det viktigt med elevsamarbete för att 

elevernas individuella lärande ska utvecklas när elever samtalar och förklarar viktiga begrepp 

för varandra. Den elev som förklarar tränar på att förklara begrepp och resonera, vilket leder 

till att eleven fördjupar sina kunskaper inom ämnet i och med att man diskuterar. Den elev 

som lyssnar och får begreppen förklarade för sig lär sig dels att förstå hur eleven har förstått 

begreppet och att möjligen tar till sig idéer (Hammar Chiriac 2008, s.28). 
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Gibbons (2006, s.39) anser att det finns många positiva effekter med att arbeta i grupp. 

Eleverna lär sig också att ingå i olika sammanhang. Inflödet och utflödet blir större när 

eleverna får höra språket och samtala med varandra där de själva gör sig förstådda. 

Information som uttrycks på olika sätt gör att förståelsen underlättas när eleverna får höra 

liknande tankar. Eleverna måste förtydliga vad de menar och hämta kunskap när de får 

relevanta frågor att svara på. Många barn känner sig tryggare när de får samarbeta med sina 

kamrater än att framträda individuellt inför hela klassen (Gibbons 2006). 

Gibbons (2006, s.43-44) menar att grupparbete är ett bra sätt att främja språkinlärningen. Det 

är viktigt att man uttrycker sig rätt och tydliggör vad man menar. För andraspråkare är det en 

större utmaning och betydelsefullt. Forskningen har visat att det vid andraspråkinlärning 

spelar en stor roll hur samtalen läggs upp i klassrummen för att eleverna ska få ett 

framgångsrikt andraspråk. Därför är det extra viktigt för oss lärare att erbjuda eleverna många 

grupparbeten och ge tydliga instruktioner så att eleverna förstår. Grupparbete har stor 

betydelse och är meningsfullt för andraspråkelever, men även för förstaspråkelever (Gibbons 

2006). 
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Material och metod 

 

I följande avsnitt kommer jag att beskriva vilken metod som jag har använt för att samla in 

mitt empiriska material samt etiska överväganden som jag har gjort i uppsatsen.  

Urval 

Mitt urval i min undersökning är fyra elever, två flickor samt två pojkar, i årskurs sex. Jag har 

intervjuat eleverna där de går i samma skola för att se om elevernas åsikter och tankar skiljer 

sig åt. Jag ville få en jämn könsbild i undersökningen; därför har jag valt två flickor och två 

pojkar att intervjua.  

Mina frågor som jag har utgått ifrån i intervjun har jag anpassat till elevernas ålder, 11-12 år, 

för att de ska kunna förstå och svara på dem. Jag har formulerat om intervjufrågorna utifrån 

elevernas utvecklingsnivå som har varit en utmaning för mig. Jag anser att eleverna i denna 

ålder har tillräckligt mycket med erfarenheter från tidigare grupparbeten för att kunna besvara 

intervjufrågorna. Løkken & Søbstad (1959) anser att om man är van vid och vet hur man ska 

kommunicera med ett barn som vuxen så kan man få viktig information och material som kan 

vara användbart (Løkken & Søbstad 1995, s.109).  

 

Kvalitativ intervju 

Jag har använt mig av kvalitativ metod med intervjuer där jag har intervjuat fyra elever. 

Larsen (2009, s.24) menar att man använder kvalitativ intervju för att de ger en djupare 

information (Larsen 2009). Kvalitativ intervju är lämplig för min undersökning för att jag vill 

få en tydlig inblick i hur mina informanter upplever sitt lärande i grupparbete och varför man 

ska arbeta med grupparbete. Kvale & Brinkman (2009, s.17) anser också att kvalitativa 

forskningsintervjuer är en bra metod när man vill försöka förstå världen ur individens 

synvinkel (Kvale & Brinkman 2009).  

 

När jag presenterar intervjuelevernas svar så utgår jag ifrån elevernas egen livsvärld, hur 

eleverna tolkar och upplever sitt lärande inom grupparbete. När jag har intervjuat de fyra 

eleverna har intervjun varit individuell vilket har erbjudit mig fördjupad syn på hur eleverna 

individuellt upplever sitt lärande i grupparbete och deras tolkningar om varför man arbetar 

med grupparbete.  
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Genomförande av intervjuerna 

Inför intervjuerna hade jag noggrant format en intervjuguide. Att forma en intervjuguide 

krävdes mycket arbete insåg jag, speciellt när man måste anpassa sina frågor till elevernas 

förståelsenivå. Syftet med intervjuguiden var att svaren jag fick av eleverna skulle kopplas till 

mitt syfte och frågeställning i arbetet. Dalen (2008, s.31) anser att en intervjuguide ska 

innehålla viktiga frågor och teman som gemensamt ska täcka centrala områden för 

undersökningen. Även anser Dalen (2008, s.31) att det är väldigt arbetskrävande att forma 

tydliga frågor så att det blir en användbar intervjuguide.  

Jag ägnade mycket tid och energi åt att få lärarens, föräldrarnas och elevernas medgivande om 

att delta i mina intervjuer. När jag väl fick kontakt med en lärare hjälpte läraren mig med att 

komma i kontakt med föräldrarna där jag efter några dagar fick tillåtelse till att deras elever 

fick delta i denna undersökning.  

 

Elevernas föräldrar fick ut skriftlig information om min undersökning innan de godkände att 

deras son respektive dotter kunde delta i intervjun . När föräldrarna godkände inbjudan fick 

eleverna själva avgöra om de ville ta del av intervjufrågorna (se bilaga 1) inför intervjun. 

Dalen (2008, s.24-25) anser att när barn används som informanter i undersökning är det 

viktigt att barn skyddas av deras föräldrars rättigheter. Efter att föräldrarna har tillåtit sina 

barn att delta i intervjuundersökningen är barnets samtycke även hörd och slutgiltig (Dalen 

2008).   

Mina informanter verkade vara positivt inställda till mitt arbete och hela processen gick bättre 

än jag hade tänkt mig. 

 

När jag skulle intervjua fick eleverna välja tid och plats eftersom det var viktigt för mig att 

eleverna skulle känna sig trygga och bekväma. Därefter mjukstartade jag intervjun genom att 

ställa bakgrundsfrågor exempelvis vilken klass de går i. Larsen (2009, s.86) anser att det är 

bra att börja mjukt med bakgrundsfrågor och avsluta mjukt med någon öppen fråga (Larsen 

2009). Intervjuerna var cirka 40 – 60 minuter per informant. Intervjun med eleverna gick 

bättre än vad jag hade förväntat mig.  

 

Vissa av de frågor som har jag ställt var liknande formulerade. Mitt syfte med det var att jag 

ville få flera svar och bredare överblick på hur eleverna tänkte inom samma område. De 

frågor som jag ställde till mina informanter ansåg jag var användbara för att få tillräckligt bra 

svar på mina frågeställningar. Mitt syfte med arbetet var att undersöka hur elever upplever sitt 
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lärande i grupparbete samt deras tankar om varför man arbetar med grupparbete. Larsen 

(2009, s.86) anser att det är väldigt viktigt att vara tydlig med sina frågor och att man inte ska 

fråga flera saker samtidigt (Larsen 2009).   

 

Jag försökte ha i bakhuvudet att inte påverka elevernas svar genom att visa vad jag själv 

tycker. Jag försökte visa eleverna att jag tar dem på allvar genom att vara formell. Larsen 

(2009, s. 87) och Dalen (2008, s.43) anser att den som intervjuar är det viktigt att inte påverka 

informanternas tyckande där det gäller att vara formell.  

Jag har utgått från halvstrukturerade och strukturerade intervjuer med öppna svar. När man 

utgår från strukturerad intervju använder man i förväg bestämda frågor som man ställer i en 

viss turordning. Jag har utgått från en lista med färdiga frågor som jag ville fråga eleverna 

som mina informanter svarade på i samma ordningsföljd (Larsen 2009, s.83-84). När jag 

intervjuade eleverna och märkte att en elev inte riktigt förstod, försökte jag formulera om 

frågan på olika sätt tills eleven förstod innebörden, vilket var en lärorik utmaning för mig. 

Stukát (2005, s.39) förklarade att den som ställer intervjufrågorna kan formulera om frågorna 

så det blir lättare för den som blir intervjuad att förstå och svara (Stukát 2005).  

Jag har under intervjuerna bett eleverna motivera sina tankar och åsikter samt ge exempel. 

Utifrån deras svar använde jag mig av halvstrukturerade intervjuer för jag ville få en 

fördjupad inblick över elevernas tankar och upplevelser. Stukát (2005, s.39) anser att när man 

använder sig av halvstrukturerade intervjuer innebär det att man ställer öppna frågor och 

därefter följdfrågor. Den som intervjuar kan få djupare och mer utvecklade svar av 

intervjuperson utifrån följdfrågor (Stukát 2005).  

Mina informanter ville inte bli inspelade när de svarade på intervjufrågorna. Eleverna tyckte 

det var läskigt och ville inte att någon skulle höra deras röst trots att jag förklarade tydligt att 

ingen, förutom jag kommer att lyssna. Istället fick jag anteckna när eleverna berättade om sina 

upplevelser och tankar. Eleverna nämnde i slutet att de känner sig tryggare när någon 

antecknar.  
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Hur intervjuarna bearbetas och analyseras 

Transkribering betyder att man skriver ner allt som sägs och händer under intervjuns gång 

(Stukát 2005). När jag började transkribera insåg jag att det tog enormt lång tid att göra, jag 

beslöt mig istället för att bara skriva ner det som var relevant för min undersökning. Stukát 

(2005, s.40) anser att man kan skriva ner de delar som är mest intressant från intervjun. 

Utifrån detta sparar man energi och en massa tid vilket gör att man kan fokusera på det som är 

relevant för det ämne man undersöker (Stukát 2005). 

Jag läste igenom mina anteckningar flera gånger för att jag ville få med de viktigaste 

informationerna från intervjuerna när jag skulle analysera. Jag analyserade utifrån svaren från 

intervjupersonerna och grupperade dem sedan i olika teman.  

De teman jag grupperade svaren under var: elevernas tankar kring grupparbete, fördelar och 

nackdelar med grupparbete enligt eleverna, elevernas roll enligt informanterna, lärarens roll 

enligt informanterna, hur upplever informanterna sitt eget lärande i grupparbete? och varför 

arbetar man i grupp enligt informanterna? samt några exempel på grupparbeten då eleverna 

lärde sig något och vad de lärde sig just då. Orsaken till urvalet var att jag ansåg att dessa 

teman tydligast skulle kunna ge svar på mina frågeställningar. Kvale & Brinkman (2009) 

förklarar att man kan dela in svaren från intervjuundersökningen under olika teman som 

besvarat undersökning och frågeställning när man utgår från kvalitativ intervju (Kvale & 

Brinkman 2009).  

 

Etiska principer 

Inför varje intervjuundersökning bör forskaren tänka på de fyra etiska principer som tas upp i 

Stukát (2005, s.131-132) ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap”. Dessa fyra 

principer är konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet har jag utgått från då jag har beskrivit för informanterna vad mitt syfte är 

med uppsatsen samt hur resultaten kommer presenteras för de som läser texten. Sedan 

förklarade jag tydligt att intervjun är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. 

Jag förklarade även för eleverna att mitt examensarbete kommer senare att finnas tillgängligt 

på internet där de kan läsa det om de vill (Stukát 2005, s.131-132). 
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Jag har utgått ifrån samtyckeskravet där jag har tydligt informerat vad deras deltagande skulle 

bidra med till mitt examensarbete. I god tid informerade jag läraren, föräldrarna och eleverna 

om att intervjun skulle handla om elevernas tankar om grupparbete (Stukát 2005, s.131-132). 

 

Konfidentialitetskravet förklarade jag tydligt för mina informanter om att de kommer vara 

avidentifierade och anonyma i min uppsatts för att eleverna skulle känna sig trygga med sina 

åsikter (Stukát 2005, s.131-132). Det innebär att elevernas namn kommer vara anonyma och 

att det kommer att vara omöjligt att identifiera elevernas åsikter som jag har utgått från i mitt 

arbete. Frida, Hiba, Max och Servan är fingerade namn i mitt examensarbete för att eleverna 

ska förbli anonyma.  

 

Nyttjandekravet har jag använt mig av där min insamlade information används endast för min 

forskning(Stukát 2005, s.131-132). 

 

Efter att jag har förklarat tydligt de etiska principerna för mina informanter fungerade mina 

kvalitativa intervjuer bra.  

Jag vill förtydliga att jag har försökt hela tiden under mina intervjuer haft i åtanke att inte 

tolka elevernas tankar utifrån mitt eget perspektiv. Jag är metveten om att vi som forskare kan 

aldrig stå helt utanför.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad syn på fyra elevers upplevelser där fokuset har 

varit på att få fram informanternas subjektiva upplevelser av lärande i grupp.  

Efter intervjuerna med informanterna frågade jag mig själv, ”Hur ärliga är eleverna?” 

Uttryckte eleverna det jag ville höra eller berättade de sina egna erfarenheter? Dalen (2008, 

s.24-25) förklarar att informanterna kanske inte alltid uttrycker ärliga svar vid kvalitativ 

intervju. Orsaken kan vara att eleven känner sig otrygg eller att elevernas föräldrar har 

påverkat deras svar genom att ha bett dem att inte uttala sig vid vissa situationer (Dalen 2008).  
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Kapitel 2:  

Analys och resultatredovisning 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra mitt empiriska material. I kapitlet kommer de olika 

teman som eleverna lyfte fram gällande deras upplevelse angående grupparbete belysas. 

Dessa är: elevernas tankar kring grupparbete, fördelar och nackdelar med grupparbete enligt 

eleverna, elevernas roll enligt informanterna, lärarens roll enligt informanterna, hur upplever 

informanterna sitt eget lärande i grupparbete? och varför arbetar man i grupp enligt 

informanterna? samt några exempel på grupparbeten då eleverna lärde sig något och vad de 

lärde sig just då.  

 

Elevernas tankar kring grupparbete  

När Frida ska arbeta tillsammans med andra upplever hon oftast att det är roligt. Hon berättar 

även att hon kan uppleva grupparbete som ett tråkigt arbetsmoment. Det Frida upplever som 

tråkigt handlar framförallt om att hon inte får hamna i samma grupp som hon själv ville. Det 

kan tolkas som att trygghet är Fridas behov där hon själv vill bestämma med vem hon ska 

samarbeta med. Det Frida tar upp återfinns hos Nilsson (2005, s.41), som menar att elever 

undviker att samarbete med elever som de vantrivs med (Nilsson, 2005).  

 

Servan, Max och Hiba lyfter fram att de upplever grupparbete som ett roligt moment i 

skolan. Max uppger att fördelen med grupparbete är att man kan prata med sina kompisar 

vilket leder till att det blir roligare att göra uppgiften tillsammans. Hiba nämner att det är 

viktigt att man trivs med de personer man arbetar med och att det är skönt när alla hjälps åt. 

Det kan tolkas som att eleverna upplever grupparbete som roligt när de trivs och får 

gemensamt lösa uppgiften genom att alla hjälps åt i gruppen. Detta stämmer överens med 

Nilsson (2005, s.41) som menar att det första en elev tänker på när man blir indelad i grupp 

är trivseln. Eleverna mår mycket bättre när de känner att de trivs i sin omgivning (Nilsson 

2005). 
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Fördelar och nackdelar med grupparbete enligt eleverna  

Fördelar med grupparbete enligt eleverna 

Hiba, Frida och Servan är överens om att fördelen med grupparbete är att man får vara med 

sina kompisar. Eleverna menar att de vill arbeta tillsammans med sina närmaste kompisar som 

de umgås med.  

Frida beskriver att det är skönt att inte behöva göra allt själv. Frida menar enligt min tolkning 

att det underlättar när man hjälps åt att göra uppgiften tillsammans istället för att göra allt 

själv vilket man kan uppleva när man arbetar individuellt. Detta menar jag kan kopplas till 

Nilsson (2005, s.56) som hävdar att om elever bara tänker egoistiskt och arbetar för sin egen 

fördel leder det till dålig atmosfär i gruppen, otrivsel och inget samspel med varandra (Nilsson 

2005).   

Samtliga elever berättade att det var bra och skönt att man hjälps åt i gruppen. Hiba, Frida och 

Servan nämnde att en annan fördel med grupparbete var att de tränar på att samarbeta med 

varandra och lyssna på varandra. Man kan tolka att eleverna genom samarbete med varandra 

och lyssnande på varandra utvecklar sina samt kamraternas idéer och tankar. Det eleverna tar 

upp i intervjuerna återfinns hos Nilsson (2005, s.56), som menar att elevsamarbete leder till 

att eleverna uppmuntrar och inspirerar varandra för att kämpa vidare med att lösa uppgiften 

om man har fastnat. Detta samspel kallar Nilsson för stöttning (Nilsson 2005). Det kan även 

jämföras med Stensaasen och Sletta (1997, s.16) som menar att samspel i grupp kan resultera i 

att individen utvecklar en god självbild och att problemlösning samt samspel i grupp gör att 

individen tillägnar sig kunskaper och förmågor (Stensaasen och Sletta 1997). 

Hiba förklarade:  

”Tryggt att fråga om hjälp”. (Hiba)  

Hiba berättade att hon tyckte att det var tryggt att fråga sina kompisar om hjälp. Man kan 

tolka Hibas som en trygg person där hon vågar be om hjälp och ställa flera frågor till sina 

kompisar istället för till någon vuxen i närheten. Detta kan man jämföra med Nilssons 

(2005, s.41) yttrande som förklarar att eleverna vill trivas och inte behöva känna sig utanför 

på något sätt i gruppen (Nilsson 2005). 

Servan anser att en fördel med grupparbete är att man lär sig nya saker genom att prata med 

sina kompisar. Enligt Max lär man sig nya saker och man lär andra nya saker när man 

samtalar med varandra. Max förklarar det såhär:  
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”När man pratar med varandra kan man lära sig nya saker och lära ut nya saker. Jag kan lära 

min kompis något som han inte visste och min kompis kan lära mig något jag inte visste. 

Alltså vi lär oss av varandra som är bra”. (Max) 

Ovanstående citat kan jag tolka på så sätt att Max menar att kommunikation med sina 

kamrater underlättar varandras lärande. Max menar att han och hans kompisar delar med sig 

av sina kunskaper och erfarenheter till varandra genom att exempelvis lyssna och förklara 

vad man menar. Utifrån Max upplevelse tolkar jag det som att fördelen med grupparbete är 

att man lyssnar, förklarar och hjälps åt tillsammans i gruppen. Alltså är grupparbete ett sätt 

att aktivt lära sig i ett socialt sammanhang. Max utsagor kan kopplas till Hammar Chiriac 

(2008, s.24) studie som menar att elevernas förståelse ökar i samband med grupparbete 

vilket i sin tur påverkar elevernas lärande. Hammar Chiriac menar i sin tur att eleverna får 

möjlighet att tillägna sig sina språkliga färdigheter och kommunikativa redskap i sociala 

sammanhang (Hammar Chiriac 2008).   

Det som nämnts ovan kan kopplas till den individuella förståelsehorisonten som utvidgas med 

hjälp av språkligt samspel med andra (Thomassen 2007, s.96). Man kan tolka det Thomassen 

nämner exempelvis när eleven samarbetar med andra försöker de genom samtal förstå 

kompisarnas tankar och förklara olika lösningar för varandra. 

 

Nackdelar med grupparbete enligt eleverna 

Max och Servan förklarade:  

  ”Jobbigt när man inte förstår vissa ord”. (Max) 

  ”Jobbigt när man inte förstår vad man ska göra”. (Servan) 

Ovanstående citat kan tolkas som att Servans och Max upplever negativa känslor kring 

grupparbete när de inte förstår. Den svårighet eleverna upplever är som tidigare nämnt 

bristen på förståelse som framför allt handlar om svårigheter med språk samt introduktion av 

uppgiften.  

Både Servan och Frida berättade att ibland kan de inte komma överens med vissa kompisar i 

gruppen. Servan och Frida förklarar: 

  ”När vi arbetar i grupp kan det vara svårt att komma överens med sin grupp om alla har 

olika viljor”. (Servan)  

  ”Om man inte kommer överens kan det uppstå konflikter där alla vi har olika viljor”. (Frida) 
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Man kan tolka ovanstående citat utifrån Fridas och Servans upplevelse att vi människor är 

olika vilket leder till att vi har olika viljor som kan bidra till att konflikter uppstår vid 

samarbeten. Konflikter kan förekomma när man har svårt att komma överens med varandra i 

gruppen. En annan tolkning till varför konflikter uppstår är när eleverna anser att respektive 

lösning är den enda som är korrekt. Detta stämmer överens med det Nilsson (2005, s.159) 

menar, att när man arbetar tillsammans i grupp kan det uppstå tvister där alla har olika viljor 

och anser att deras lösning är den rätta. Kreativiteten hos eleverna bör tränas upp. Eleverna 

behöver tillsammans hitta en gemensam lösning där varje gruppmedlems idéer, tankar och 

förslag beaktas som passar uppgiften (Nilsson 2005). 

 

Max förklarade: 

  ”Kan vara jobbigt ibland att fråga beroende på vem man hamnar i grupp med”. (Max) 

Utifrån Max upplevelse kan man tolka hans uttalande att det är viktigt att känna sig trygg i 

den grupp man arbetar med för att våga ställa frågor till sina kamrater. Jag anser att Max 

menar att det viktigt att ha en kompisrelation till de man arbetar med i gruppen för att inte 

uppleva att man är till besvär eller utgör hinder i arbetsprocessen. Detta kan man koppla till 

Hammar Chiriac (2008, s.72) tolkning av Steiner studie som hävdar att grupprocessen är den 

utveckling som uppstår i en grupp när individen sammanförs i en uppgift. Det sociala 

samspelet inkluderas och sker både positivt och negativt mellan människorna (Hammar 

Chiriac 2008). 

Hiba menar att nackdelen med grupparbete är att ”vissa elever bara glider med i det man gör 

och att vissa hela tiden bestämmer vad och vem som ska göra vad”. Utifrån Hibas 

upplevelse kan jag tolka det som att hon vill att man ska samarbeta och komma överens i 

gruppen om vem ska göra vad och att alla gör sitt bästa genom att delta i gruppens arbete.  

Frida och Max förklarade:  

  ”Irriterande när någon i gruppen inte vill arbeta seriöst t.ex. leker bara”. (Frida) 

  ”Jobbigt att hamna i en grupp som inte tar arbetet på allvar”. (Max) 

Ovanstående citat kan jag tolka på så sätt att Frida och Max upplever att det är viktigt för 

dem att de hamnar i en engagerad grupp med seriösa arbetskompisar. Det Frida och Max tar 

upp återfinns hos Nilsson (2005) som menar att eleverna vill helst inte arbeta med andra 

elever som är oengagerade (Nilsson, 2005). 
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Elevernas roll enligt informanterna  

Frida vill helst inte ta på sig rollen att bestämma i gruppen om hon verkligen inte måste. 

Frida förklarar såhär:   

  ”Det är svårt att jobba i grupp, det blir många problem. När man arbetar i grupp borde det 

finnas en person som bestämmer vem ska göra vad i gruppen”. (Frida)  

Man kan tolka Fridas upplevelse som att hon har upplevt svårigheter när hon har arbetat i 

grupp då det har uppstått konflikter som har resulterat i problem att hitta en gemensam 

lösning. Det kan vara orsaken till varför Frida anser att en lösning vid svårigheter är att en 

person ska vara ledare i gruppen som strukturerar upp arbetet. Detta strider mot Runessons 

(1995, s.78-79) tolkning av Douglas Barnes (1978) forskningsresultat där elever ska få 

möjlighet att själva ta ansvar genom att strukturera upp arbetet tillsammans med varandra där 

man kommunicerar om en gemensam lösning (Runesson 1995, s.78-79). 

Hiba, Max och Servan ansåg att de gör sitt bästa när de arbetar tillsammans i grupp och tänker 

att de är ett ”lag”. Elevernas individuella roll förklarade eleverna är att man ska vara snäll, 

hjälpsam, kommunicera och respektera varandra i gruppen för att det ska bli ett välfungerande 

lag, menade eleverna. Man kan tolka elevernas utsagor som att det är viktigt att alla elever 

kämpar och gör sitt bästa samt hjälps åt i gruppen för att sträva efter ett fungerande arbetsätt 

som stärker individerna och gruppen. Elevernas utsagor är något som återfinns hos Nilsson, 

som menar att eleverna i gruppen bör uppfatta sig som ett lag och inte som en samling 

individer för att utveckla ett lagarbete. Ett positiv lagtänkande skapar samspel där eleverna 

stödjer varandra och det blir ett accepterande klimat, vilket leder till att man ser varandra som 

resurser (Nilsson 2005, s.57).  

 

Lärarens roll enligt informanterna 
Alla fyra informanterna lyfte fram att det är viktigt att läraren finns där när man behöver hjälp 

och att läraren ska vara tydlig. Hiba, Max, och Servan betonade att det är viktigt att läraren är 

tydlig för att de ska förstå uppgiften.  

  ”Jobbigt när man inte förstår vad man ska göra när läraren förklarar”. (Servan)  

Enligt min tolkning utifrån elevernas upplevelse är att eleverna är överens om att läraren har 

en betydande roll för dem vilket eleverna själva har upplevt. Lärarens roll enligt min tolkning 

av Hibas, Max och Servans upplevelse handlar om att få eleverna att förstå uppgiften de ska 

utföra genom att vara tydlig och en resurs som eleverna kan använda.  
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Det eleverna tar upp i intervjuerna återfinns hos Hammar Chiriac (2008, s.81) som menar att 

läraren har en viktig roll för eleverna. Läraren ska hjälpa och stödja deras arbetsutveckling. 

Läraren ska även vara uppmärksam på grupputvecklingen och motverka att gruppen inte 

hamnar i svårigheter (Hammar Chiriac 2008). Enligt det Chiriac nämner kan man tolka att 

läraren bidrar till att elevernas individuella lärande och kunskapsutveckling utvecklas. 

 

Hur upplever informanterna sitt eget lärande i grupparbete?  
Samtliga elever i denna studie är överens om att de lär sig nya saker samtidigt som de får 

bättre förståelse genom att arbeta i grupp. Eleverna berättade att de lär sig av varandra genom 

att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Eleverna menar att de hjälper varandra 

och tydliggör för varandra när de samtalar om det de inte förstår.  

Hiba framför:   

”Jag lär mig nya saker när jag arbetar tillsammans med andra. Tillexempel för några veckor 

sedan på No lektionen berättade en av mina kompisar för mig i gruppen vad ordet 

”förutsägelse” betyder. Alltså lär vi oss av varandra”. (Hiba) 

Ovanstående citat kan förklaras av Slavins forskning som visar på att eleverna inspirerar och 

hjälper varandra i deras lärande, exempelvis förklarar de väsentliga begrepp för varandra. 

Flertal studier visar att elevernas individuella lärande utvecklas när de får samtala med 

varandra (Hammar Chiriac 2008, s.28). Även Vygotskij (Säljö 2000, s.119) anser att lärandet 

sker i sociala samspel. Vi människor utvecklar kunskap med våra medmänniskor genom att vi 

tar över och tar till oss kunskaper i samspelssituationer (Säljö 2000). 

Max lyfter fram en intressant upplevelse angående hur han själv upplever att han lär sig när 

han arbetar i grupp. Han berättade att han lär sig som bäst när han får göra praktiska saker. 

Max förklarar med ett exempel hur han menade: ”Jag kommer ihåg vid en lektion, min grupp 

skulle bygga broar där vi lärde oss många nya saker samtidigt som vi hade kul”. Enligt min 

tolkning upplever jag att Max kunskaper utvecklas med positiv inställning där han lär sig som 

bäst när han får se på ett konkret sätt hur teori och verklighet hänger ihop. Max utsagor 

överensstämmer med Dewey (2001, s.31) begrepp ”learning by doing”, relationen mellan 

kunskap och handlig. Dewey beskriver att vi människor utvecklar våra kunskaper genom att 

göra olika praktiska saker tillsammans med andra (Dewey 2001). 
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Hiba berättar att hon har lärt sig oerhört mycket om hur andra elever fungerar och hur hon 

själv fungerar tillsammans med andra i grupp. Hiba tillade att hon inte tyckte om att 

samarbeta med andra människor innan. Detta kan vara en orsak till varför Hiba har lagt märke 

till hur individer fungerar olika i relationer med varandra då hon har reflekterat, tänkt ett steg 

längre, angående det sociala samspelet. Troligtvis har det varit en kämpig utmaning för Hiba 

att lära sig samarbeta med andra i grupp. Vygotskij (Säljö 2000, s.119), som redogör för det 

sociokulturella perspektiv, hävdar att vi människor får kunskaper om oss själva och andra vid 

sociala samspel (Säljö 2000).   

 

Varför arbetar man i grupp enligt informanterna?  
De intervjuade eleverna var eniga om att det är viktigt att lära sig att samarbeta i grupp. Frida 

betonar att man som individ ska lära sig samarbeta med alla människor oavsett om man inte 

umgås med varandra på fritiden, vilket är en intressant åsikt. Elevernas utsagor är något som 

återfinns hos Nilsson, som menar att vi människor ska kunna fungera socialt i grupp i vårt 

sociala samhälle (Nilsson 2005, s.13).  

Servan lyfte fram en intressant upplevelse angående varför man ska arbeta i grupp. Servan 

förklarar: 

”Bra sätt att dela med sig kunskaper och lära sig något nytt. Speciellt om man har många 

språk att hålla reda på så som jag har. Mina kompisar kan förklara saker på ett tydligare sätt 

än läraren och min mamma”. (Servan) 

Enligt min tolkning menar Servan att arbete i grupp är en positiv arbetsmetod för han själv 

som är flerspråkig, det intressanta är att eleven är medveten om sin flerspråkighet och 

språkens påverkan. Servan menar att han kan behöva tydligare förklaringar utifrån 

omgivningen för att förstå ny kunskap. Detta behöver dock inte stämma för alla individer, det 

är Servans upplevelse. Men jag anser att alla människor oavsett om man kan flera språk eller 

inte så behöver man få tydlig hjälp och förklaring från omgivningen. Servans utsagor kan 

förklaras av Gibbons (2006), som menar att elever lär sig mer när de får höra språket och 

samtala med varandra där de själva gör sig förstådda. Information som uttrycks på olika sätt 

gör att förståelsen underlättas när eleverna får höra liknande tankar (Gibbons 2006, s.39 ). 

Frida berättar att hon vill arbeta med någon elev som hon själv vet arbetar bra. Frida 

beskriver att hon vill lära sig saker och det kan hon göra när en kompis förklarar för henne 

det hon inte förstår. Fridas upplevelse kan tolkas på så sätt att det är viktigt för henne att hon 
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arbetar i en grupp med engagerade elever. Detta stämmer överens med Nilsson (2005, s.41) 

som menar att elever föredrar att arbeta i grupp när de själva uppfattar att de lär sig något 

och uppfattar att deras lärande utvecklas (Nilsson, 2005).  

Hiba och Servan berättade att respekt är viktigt för att lära sig. Servan förklarade såhär: 

  ”Respekt är viktigt. När man visar respekt och upplever sig respekterad av sina kompisar 

känner jag mig trygg. Den känslan, trygghet, gör det lättare för mig att vara mig själv och 

jag lära mig mer nya saker”. (Servan)  

Oavstående citat kan jag tolka att eleverna upplever att det är viktigt att man känner sig 

accepterad och respekterad för den man är. Servan menar att självkänslan har en betydande 

roll när det handlar om att utveckla sina kunskaper i relation med andra. ”Det är viktigt att 

känna sig trygg och att trivas med sina kompisar”, uttrycker Hiba. Detta kan kopplas till 

Nilsson (2005, s.41), som menar att det är viktigt för eleverna att de känner att de trivs och 

upplever bekräftelse i gruppen. Elever vill inte känna sig utanför på något sätt i gruppen 

(Nilsson 2005). Det kan även jämföras med Stensaasen & Sletta (1997, s.16), som menar att 

vi individer utvecklar en positiv självbild när vi samarbetar öppet och tillitsfullt med 

varandra (Stensaasen & Sletta 1997). 

 

Några exempel på grupparbeten då eleverna lärde sig något och vad de 

lärde sig just då 
Max berättade om en idrottslektion i skolan. Temat var spökboll där man blev indelade i två 

lag där det gick ut på att kasta mjukboll på motståndarens lag för att få ut någon elev ur leken. 

Max förklarade att de hela tiden skulle samarbeta i gruppen och kommunicera, det krävdes ett 

riktigt bra lagarbete för att kunna få ut motståndaren. Max beskrev hur detta lag hela tiden 

under lekens gång kommunicerade med varandra och att man såg till att alla kamrater var 

aktiva i leken för att de skulle bli starka tillsammans.  

”Jag lärde mig att alla i laget var tvungna att kommunicera med varandra för att inte själv bli 

träffad av bollarna”. (Max) 

Servan berättade om ett grupparbete där rubriken var: ”Om ni fick bestämma hur ett barnrum 

ska se ut”. Enligt honom fick eleverna träna på att försöka forma ett barnrum utifrån elevernas 

egna idéer. Servan förklarade att alla elever inte hade samma åsikt om hur ett rum skulle se ut 

vilket ledde till oenigheter i gruppen. Servan upplevde att det inte var lätt då samspelet i 

gruppen utmanades när eleverna var tvungna att respektera och lyssna på varandras åsikter, 
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tankar och idéer, samtidigt som eleverna ville föra fram sina egna förslag. En stor del av 

grupparbetet gick ut på att kompromissa och komma överens med varandra.  Det var svårt 

men nyttigt menade Servan.  

Hiba berättade om ett grupparbete som handlade om andra världskriget. De fick pröva på en 

metod som de inte hade gjort förr nämligen att eleverna själva fick leta upp fakta från bl.a. 

internethemsidor och böcker från biblioteket. Tidigare hade läraren delat ut läroböcker och 

faktaböcker i deras klassrum där allt redan fanns tillgängligt. Hiba förklarade att hennes grupp 

kom överens om att dela upp uppgifterna som de skulle söka efter. Efter att alla elever hade 

sökt och hittat svar på sina uppgifter samlades gruppen för att ge ”feedback” åt varandra. 

Därefter fick hela gruppen redovisa sitt arbete för den resterande klassen vilket Hiba upplevde 

nervöst. Utifrån denna metod som de tidigare inte hade gjort berättade Hiba om att de fick 

träna på att söka information om ämnet, utbyta åsikter, samarbeta med varandra och ge 

”feedback” åt varandra. Elevernas samarbete och individuella prestationer ställdes på prov, 

vilket innebar att varje elev i gruppen fick ta sitt ansvar och göra de uppgifter som man blev 

tilldelad att göra av sin arbetsgrupp.  

Frida berättade om ett grupparbete där varje grupp tilldelades en världsdel som var gjord av 

plast.Varje grupps uppgift var att skriva upp världsdelarnas olika namn och sedan försöka 

placera ut dem på rätt plats. Enligt Frida tränade eleverna på att samarbeta med varandra 

under denna uppgift. Många åsikter nämndes angående var världsdelarna skulle placeras, alla 

i gruppen fick tillsammans komma överens om vart de skulle placeras.  

”Vart vi skulle placera världsdelarna på kartan hade de flesta i min grupp olika åsikter om. 

Efter att vi hade samtalat lite med varandra kom vi i gruppen överens om hur vi skulle göra” 

(Frida) 

Utifrån temat ”några exempel på grupparbeten då eleverna lärde sig något och vad de lärde 

sig just då” kan man koppla till socialkonstruktivismen som anser att det språkliga samspelet 

är viktigt och att även kunskap formas med hjälp av språkliga samspel (Thomassen 2007).  
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Kapitel 3: 

Slutdiskussion 

 

Här nedan kommer jag att summera vad jag har kommit fram till genom att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar, hur eleverna upplever sitt eget lärande i grupparbete 

samt varför man arbetar i grupp enligt elevernas uppfattning, utifrån resultat- och 

analysredovisningen som genomfördes ovan. 

När man arbetar med grupparbete är det språkliga samspelet viktigt enligt samtliga elever. 

Detta kan kopplas till Thomassen (2007), som relaterar till socialkonstruktivismen som anser 

att kunskap skapas med hjälp av det språkliga samspelet. Det språkliga samspelet är viktigt 

för vårt samhällsliv (Thomassen 2007, s. 205).  

Frida lyfte fram att hon upplevde att man arbetar i grupp för att lära sig samarbeta med alla i 

klassen oavsett om man inte umgås vid andra tillfällen, vilket är en intressant åsikt om vad 

som krävs för att kunna fungera socialt i vårt samhälle. Även Nilsson (2005, s.13) anser att vi 

människor ska kunna fungera socialt i grupp i vårt sociala samhälle. 

Intervjuerna visar tydligt att eleverna som deltog i undersökningen upplever att det är viktigt 

att man lyssnar och respekterar varandra för att känna sig trygg när man delar med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Därmed höjs elevernas förståelsehorisont. Elevernas 

förståelsehorisont utvidgas med hjälp av det språkliga samspelet med varandra, tillexempel 

när eleven samarbetar med andra så försöker de genom samtal förstå varandras åsikter och 

förklaringar. Förståelsehorisonten stärker det individuella lärandet på ett positivt sätt vilket är 

en viktig fördel i grupparbete.  

Varför man ska arbeta med grupparbete enligt eleverna är för att de ska lära sig nya saker av 

varandra. Hur eleverna upplever att de lär sig är genom att de förklarar för varandra 

exempelvis vissa begrepp så att de förstår. Alltså utifrån elevernas upplevelse, enligt min 

mening, lär de sig nya saker när de försöker förstå och förklara för varandra vilket är lärorikt. 

Det är intressant att se att eleverna vill lära sig och lära varandra. 

Servan framförde en intressant åsikt, han upplever att det är speciellt viktigt att tänka på de 

elever, inklusive honom själv, som är flerspråkiga att de verkligen förstår hur och vad de ska 

göra samt lära sig. Servan upplevde att hans kompisar i klassen kan förklara tydligare för 
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honom än vad deras lärare kan ibland. Detta kan bero på att läraren inte talar samma språk 

och därför inte kan förklara tillräkligt tydligt för honom. Det är intressant att se att Servan är 

medveten om sin egen relation till sitt lärande. Servans utsagor kan förklaras av Gibbons 

(2006), som menar att elever lär sig mer när de får höra språket och samtala med varandra där 

de själva gör sig förstådda. Information som uttrycks på olika sätt gör att förståelsen 

underlättas när eleverna får höra liknande tankar (Gibbons 2006, s.39 ). 

Det uppkom enligt informanterna i min undersökning att det är både tryggt och jobbigt att 

fråga sina kompisar om hjälp när man inte förstår vad man ska göra. Enligt min mening har 

trygghetens betydelse för eleverna en viktig funktion för att de ska känna sig respekterade och 

kunna bidra med saker samt våga fråga när de inte förstår. Det är intressant att se hur vi 

människor upplever olika situationer beroende på hur man är som individ.  

Max upplever sitt eget lärande i grupparbetet som mer meningsfullt när han får arbeta 

praktiskt, då han förstår bättre. Max nämnde exemplet när de fick tillfälle att bygga en bro där 

han upplevde att han lärde sig mer när han fick göra saker praktiskt. Det är intressant att se att 

Max upplever att hans kunskaper utvecklas då han lär sig mer när han får se konkret hur teori 

och verklighet hänger ihop. Max utsagor stämmer överens med Deweys (2001, s.31) begrepp 

”learning by doing”, relationen mellan kunskap och handlig. Dewey beskriver att vi 

människor utvecklar våra kunskaper genom att göra olika praktiska saker tillsammans med 

andra (Dewey 2001). 

Hiba lyfter fram att hon lär sig hur andra fungerar och hur hon själv fungerar när hon 

samarbetar med andra i grupp. Det är intressant att se att Hiba har reflekterat över hur olika 

alla individer fungerar och hur hon själv fungerar i relation med andra. Även Vygotskij (Säljö 

2000, s.119) anser att vi människor får kunskaper om oss själva och andra vid sociala 

samspel.     

Utifrån elevernas upplevelse, livsvärld, berättade informanterna att deras lärande ökar när de 

trivs och fungerar som ett lag, alltså när de kommer överens om en gemensam lösning och 

hjälps åt att samarbeta med varandra i gruppen. Dessutom förklarade eleverna att det är 

roligare när de får arbeta med sina närmaste kamrater eftersom det då finns ett bra samspel 

mellan dem. 

När eleverna kommunicerar med varandra lär de sig; tänka logiskt, granska kritiskt, värdera, 

erövra nya begrepp, lyssna, hantera eventuella tvister, reflektera, diskutera, argumentera 

samt förstå omgivningen. Enligt min mening har läraren en viktig roll för att eleverna ska 
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kunna lära sig dessa kunskaper. Lärarens roll är att stötta, vara tydlig och skapa 

förutsättningar för eleverna att kunna kommunicera med varandra så att det blir ett bra 

samspel mellan eleverna. Detta står det även i Lgr11 (Skolverket 2011, s.9), att eleverna ska 

erbjudas möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och vilja att delta i grupp. 

Enligt elevernas upplevelse framkom det att det fanns fler fördelar än nackdelar med 

grupparbete. Eleverna nämnde att grupparbete är en rolig och lärorik arbetsmetod där de får 

möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter, men att den även har vissa 

nackdelar tillexempel olika viljor och egoistiskt tänkande. Detta bör man ha i åtanke. Man kan 

inte dra slutsatsen att grupparbete enbart är positivt enligt denna studie.  

 

 

Fortsatt forskning 

Man skulle kunna fortsätta forska inom detta ämne genom att utgå från en bredare plan. Min 

undersökning är begränsad när jag har utgått från fyra elevers upplevelser om sitt lärande 

vilket gör att det inte går att dra allmänna slutsatser om alla elever.  

Några förslag på fortsatt forskning kan vara att intervjua fler elever. Utifrån mina 

grundfrågeställningar kan man fortsätta att forska genom att intervjua elever från olika skolor, 

elever i olika åldrar, etnisk bakgrund, olika samhällsklasser och genus för att se om skillnader 

mellan eleverna förekommer. 

Det har varit väldigt intressant att få höra hur eleverna själva upplever sitt eget lärande i 

grupparbete samt varför de anser man ska arbeta med grupparbete. 
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Slutord 

Min undersökning gör det troligt att eleverna utvecklar sitt sociala, demokratiska, 

individuella och kunskapslärande när de får samarbeta tillsammans i grupp. Eleverna var 

överens om att språket är nyckeln till att samtala och förstå kunskaper i sociala samspel. De 

ansåg att deras individuella lärande stärktes och utvecklades när de delar med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Eleverna upplevde att de lär sig många saker men framför allt 

att samarbeta och förklara saker för varandra, exempelvis viktiga begrepp. Eleverna ansåg 

också att det demokratiska lärandet utvecklas när de trivs och får öva på att lyssna och 

respektera varandras tankar och idéer i sociala relationer.  

För att kunna fungera i vårt sociala samhälle har studien visat att det är viktigt att eleverna 

lär sig samarbeta med alla människor. Eleverna är överens om att det är viktigt att de hjälper 

varandra med att förstå, oavsett om man har svenska som första- eller andraspråk. Dessutom 

upplever eleverna att det är viktigt att de förstår konkret hur teorin och verkligheten hänger 

ihop.  
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Bilaga – Intervjuguide 

 

Examensarbete – HT 2012 

Melida Licina 

Intervjufrågor  

- Vilken årskurs går du i?  

- Får ni arbeta med grupparbete? 

- Vad får du för tankar när en lärare berättar att det är dags för grupparbete? 

- Vad upplever du är viktigt när du arbetar i grupp? 

- Vad upplever du att du lär dig i grupparbete? 

- Vilka fördelar upplever du att det finns med grupparbete? 

- Vilka nackdelar upplever du att det finns med grupparbete? Exempelvis svårigheter.  

- Hur upplever du att du lär dig när du får arbeta med grupparbete? 

- Varför tror du att man arbetar i grupp? 

- Hur ser du på din egen roll i grupparbetet?  

- Hur ser du på lärarens roll i grupparbetet? 

- Kan du ge exempel på ett grupparbete där du lärde dig något? Vad lärde du dig då? Hur 

lärde du dig? 

- Vill du tillägga något kring grupparbeten som vi inte har pratat om? 

 

Följdfrågor:  

• Kan du förklara hur du menar?  

• Berätta mer om det??  

• Exempelvis?  

 

 


