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Abstract 

Title: Group work- formal and informal interaction situations– a qualitative study of six 

students’ conceptions on learning in group work. 

By: Linda Merza, autumn term of 2013. Teacher Education, University Collage Södertörn.  

Supervisor: Åsa Larsson. 

The purpose of this study is to investigate what kind of idea a group of students in third grade, 

who attends a school in the Stockholm area, have on group work in school and how they think 

it affects their learning. 

 

The study is based on two questions: 

- What opinion do the students have about group work? 

- What opinion do the students have about how group work affects their learning? 

 

The method I have used to retrieve information has been to interview six different students, 

where the interviews were both individually and in groups. I started by interviewing students 

individually and then had a group interview. The idea with the group interview was to end it 

all with a brief discussion about the thoughts that came up during the individual interviews. I 

chose a selection of six students, four girls and two boys which they all were at the age of 9 

and go to the same school. 

 

The socio-cultural and structural perspectives, is those theoretical perspectives that my study 

is based on. I will describe how student’s group work can be linked to theories of Jean Piaget 

and Lev Vygotsky. Piaget's theory focuses on the student's development as the primary 

constructive, while Vygotsky presents student’s development and socio-cultural. From these 

two perspectives, I will highlight how students get affected by each other in the context of 

group work. The core concept in my study is based on cooperative learning, which is a new 

approach to group work. I will also define other concepts such as group and group work. 

 

The results of this study show that students connect group work to collaborative situations 

both in and outside of school. The learning was connected to both the formal and informal 

learning in groups. According to the students the concept of teamwork is to work together, 

and many times the students connected the teamwork with collaborative situations outside of 

school rather than in school. Students see group work as both an obstacle and an opportunity 

for learning. Five of the six students were united on the fact that group work in schools do not 

work because they rarely collaborate. Based on the results of the interviews the students 

connected "good cooperation" with "learning", and it mostly focused on the informal learning 

that occurred outside of school. While the concept of "group work in school" was connected 

to something more complicated. This study shows how student learning is affected by group 

work in and outside of school. 

 

Keywords: Group work, students’ conceptions on group work and learning. 

Nyckelord: Grupparbete, elevers uppfattning om grupparbete och lärande. 
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1. Inledning  

Vi människor lever i ett kollektivt samhälle som på ett eller annat sätt influeras av olika 

grupporganisationer (Stensaasen & Sletta 1996). Människor väljer oftast att tillhöra vissa 

grupporganisationer tillsammans med andra som har samma mål och intresse. Att tillhöra en 

grupporganisation som t.ex. ett fotbollslag, ett politiskt parti eller en religiösåskådning 

innebär att man har samma mål och intresse i det man gör. Grupporganisationer av detta slag 

är oftast frivilliga.  Men i livet man lever hamnar man också i grupper ofrivilligt där man blir 

tvungen att förhålla sig till varandra och samarbeta. När man kommer ut i arbetslivet eller går 

i skolan kan man hamna i situationer där man får samarbeta med en grupp individer som har 

olika mål och intresse. Jag har därför valt att undersöka vad ett antal elever har för syn på 

grupparbete i skolan, vad de har för uppfattning om grupparbete och hur de tycker att 

grupparbete påverkar deras lärande.  

2. Bakgrund 

Skolan är ett exempel på en kollektiv plats där elever får möjlighet att lära sig samt skapa 

sociala relationer i grupper. Skolan ska enligt styrdokumenten förbereda eleverna för ett aktivt 

deltagande i samhället och att fungera i grupper har i detta avseende blivit såväl ett mål och 

som ett medel i skolorna (Runesson 1995). Runesson (1995) menar att det ingår i skolans 

uppgift att fostra elever till demokratiska samhällsborgare som innebär att elever ska vilja 

samt kunna samarbeta, lyssna till och respektera andras åsikter. Williams (2006) menar att 

både styrdokument och läroplaner betonar vikten av att lära i samarbete med andra. Att barn 

lär sig av varandra har länge funnits under pedagogikens idé historia (Williams 2006:20).  

Williams (2006) förklarar att redan på 1600-talet menade Comenius att undervisning genom 

samarbete bidrog till resultat. Därmed kom fler teoretiker som Vygotskijs samt Piaget och såg 

samarbete och sociala interaktioner som en förutsättning för ett lärande. Idealet för 

grupparbeten som arbetsform i skolorna ses vara ett mål för att kunna samarbeta och lära sig 

av varandra och ett medel för den sociala utvecklingen (Runesson 1995). Men vad har ett 

antal eleverna själva för syn på grupparbeten i skolan? Är grupparbeten ett hinder eller en 

möjlighet för ett lärande enligt eleverna? 

2.1 Vad säger läroplanen? 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framhävs det att 

skolorna ska ansvara för att elever kan arbeta och lära både självsändigt och tillsammans med 
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andra (Skolverket 2011:13).  Skolan ska därmed ge eleverna möjlighet att utveckla den 

förmågan att arbeta i grupp och kunna ta eget ansvar (Skolverket 2011:9).  

Att använda grupparbete som arbetsform framhäver många delar i läroplanen. Dels får eleven 

pröva ett nytt arbetsätt och en ny arbetsform (Skolverket 2011:15). Vidare ges elever 

möjlighet att diskutera, samtala, argumentera, ta ansvar, förstå och ta del av andra människors 

värderingar samt respektera detta (Skolverket 2011:7,8,9).  Detta bygger på en demokratisk 

grund som den svenska skolan vilar på. Skolans uppgift är också att förbereda elever inför 

framtiden till att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2011:8). För att kunna delta i 

samhällslivet måste eleverna få möjlighet att arbeta tillsammans med andra. Det innebär att 

skolan dessutom ska skapa tillfällen för sociala interaktioner där elever ges möjlighet till att 

samarbeta med andra och fungera socialt i grupp. 

2.2 Reflektioner kring läroplanens punkter om grupparbete 

Läroplanen lyfter upp punkter som går att koppla till grupparbeten som arbetsform 

(Skolverket 2011:13).  Genom att variera undervisningen kan elever hitta andra vägar till ett 

lärande.  Att arbeta i grupp förutsätter många gånger att elever förväntas att förhålla sig till 

varandra utifrån underförstådda normer (Williams 2006). Att arbeta tillsammans med andra 

kan både vara en möjlighet och ett hinder för ett lärande. Risken att hamna med en 

klasskamrat som inte har samma motivation till att arbeta med en uppgift kan leda till ett 

hinder för ett lärande (Skolverket 2003). Men möjligheter finns också. Elever lär sig av 

varandra genom utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer (Williams 2006). Detta innebär 

också att det är skolans uppgift att eleverna utvecklar sin sociala kompetens att kunna 

interagera med andra människor, och stimulerar andra förmågor som att argumentera, ta 

ansvar, samtala och ta del av andras värderingar och respektera varandra (Runesson 1995:77).  

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad ett antal elever i årskurs 3, som går i en 

skola i stockholmsområdet, har för uppfattning om grupparbeten och hur de tycker att 

grupparbeten påverkar deras lärande. 

Jag utgår ifrån följande frågställningar: 

 Vilka uppfattningar har eleverna om grupparbeten?  

 Vilka uppfattningar har eleverna om hur deras lärande påverkas av grupparbete? 
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4. Grupp och grupparbete 

4.1. Vad är en grupp? 

Stensaasen och Sletta förklarar en social grupp som en grupp människor som påverkar 

varandra och har ett ömsesidigt beroende av gruppmedlemmarna (Stensaasen & Sletta 

1996:26).  Stensaasen och Sletta (1996:28) lyfter i sin bok upp fyra stadier som sker i 

utvecklingen av en social grupp: 

Formandet- Här ”formas” gruppen och bekantar sig med varandra och uppgiften. Osäkerhet 

och obehag är på det första stadiet en vanlig upplevelse. 

Stormandet- På det här stadiet uppkommer konflikter, där individuella skillnader lyfts upp. 

Konflikter om vem som ska göra vad och vem som har vilka roller i gruppen domineras. 

Normerandet- På tredje stadiet dyker ordningen upp. Tydligheten i roller och normer lyfts 

fram och klargörs. På det här stadiet är det tydligt vad som förväntas av gruppmedlemmarna 

Utförandet- På det fjärde stadiet kan gruppen nu fokusera på det som ska göras funktionellt. 

Nu finns ett målinriktat arbete och gruppen kan nu förbereda inför uppgiften.  

Genom dessa stadier tar sig en grupp igenom en grupprocess där de samarbetar. 

Grupprocesser behöver erfarenheter och träning eftersom att risken finns att man fastnar på 

konfliktstadiet, ”stormandet”, för att elever inte vet hur man samarbetar (Stensaasen & Sletta 

1996). 

4.2 Vad är ett grupparbete? 

Begreppet grupparbeten kan definieras på många olika sätt. Stensaasen och Sletta (1996) 

definierar begreppet som ett aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer och kan handla 

om att lösa en uppgift, verkställa ett arbete eller att leka tillsammans.   

Grupparbete kan ses utifrån formellt och informellt perspektiv: 

 Formellt perspektiv på grupparbete 

Det formella perspektivet kopplas oftast till skolan där ett innehåll oftast är styrt. 

Svedberg (2003) förklarar att grupparbete i skolsammanhang ses som en formell 

arbetsform eftersom att arbetsformen oftast har ett konkretsyfte och en baktanke med det 

som görs. Aefwedson (1992:55) förklarar att det är de vetenskapliga disciplinerna som 
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många av skolämnena utgår ifrån och att det är de som värderas först. Runesson menar att 

grupparbetet är ett mål och medel i den svenska skolan. Med grupparbete som mål 

förklarar Runesson att det är ett sätt att fostra elever till demokratiska 

samhällsmedborgare, att vilja och kunna samarbeta i grupper. Grupparbete som medel är 

att förberedda eleverna inför arbetslivet (1995:76,77).  

 Informellt perspektiv på grupparbete 

Informellt grupparbete är det formella grupparbetets motpol. Istället för att ett grupparbete är 

styrt är det eleverna själva som söker sig till varandra för att samarbeta i grupp (Frykedals 

2008).  Williams (2006) kopplar det till vardagsaktiviteter som är spontana och som bidrar till 

en aktivitet eller handling av en grupp elever. Aefwedson (1992:56) menar att det informella 

representerar elevens kreativitet och ansträngningar ur elevernas egna vardagliga erfarenheter.   

5. Teorianknytning  

I den här delen av uppsatsen kommer jag att lyfta fram samarbetsinlärning som en ny syn på 

grupparbete. Jag kommer dessutom beskriva hur elevers grupparbete kan kopplas till teorier 

av Jean Piaget och Lev Vygotskij. Piaget teori fokuserar på elevers utveckling som primärt 

individualistiskt (konstruktivt) medan Vygotskij framställer elevers utveckling som primärt 

kollektivt, sociokulturellt (Williams 2006). Utifrån dessa två olika perspektiv kommer jag 

lyfta fram hur och på vilket sätt elever påverkas av varandra i samband med grupparbeten.  

5.1 Synen på grupparbete - Samarbetsinlärning  

Stensaasen och Sletta (1996) och Sahlberg och Leppilampi (1998) skiljer på begreppet 

grupparbete och samarbetsinlärning. Alla fyra författare kopplar grupparbete till det 

traditionella grupparbetet i skolorna som förutsätter att eleverna ska samarbeta. Författarna ser 

grupparbete som en grupp elever som samlats runt ett bord, men arbetar individuellt och 

saknar samarbete (Stensaasen & Sletta 1996:32, Sahlberg & Leppilampi 1998:71) .  

Stensaasen och Sletta och Sahlberg och Leppilampi menar att grupparbete och 

samarbetsinlärning inte är samma sak. Till skillnad från grupparbete använder författarna 

istället samarbetsinlärning som ett nytt begrepp för grupparbete på en mer ömsesidig nivå där 

eleverna bidrar till ett lärande och ett lärande av varandra (1996,1998). Stensaasen och Sletta 

förklarar begreppet samarbetsinlärning som en grupp personer som är beroende av alla i 
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gruppen och ser varje enskild individ som en viktig källa till kunskap . Det handlar om ett 

samarbete där eleverna lär sig att undervisa varandra och lyssna på varandra (1996:34–37). 

Sahlberg och Leppilampi (1998) har en liknande förklaring till begreppet. Författarna 

framhäver att i samarbetsinlärningen är gruppmedlemmarna beroende av varandra . Det 

handlar om att ta hänsyn till varandra och visa respekt för andra samtidigt som man 

samarbetar och hjälper varandra att nå bästa möjliga resultat (Sahlberg & Leppilampi 

1998:70–73)  

5.2 Det konstruktiva perspektivet och det sociokulturella perspektivet på 

lärandet  

Det finns många gemensamma drag hos Piaget och Vygotskij. Både Piaget och Vygotskij 

betonar vikten av att elever ges möjlighet att samarbeta och lära sig av varandra.  De båda 

menar att lärandet främjas av samarbete (Williams 2006:46).  Piaget och Vygotskij använder 

sig av olika begrepp för att beskriva hur elever påverkas av varandra i sin inlärning. Piaget 

använder sig av termer ”assimilation” och ”ackommodation” och Vygotskij använder sig av 

termen ”proximala utvecklingszonen” (Arfwedson 1992). 

5.2.1 Jean Piaget- det konstruktiva perspektivet 

Jean Piaget ser lärandet som något konstruktivt som endast individen själv kan skapa. Utifrån 

det konstruktiva perspektivet på lärandet menar Piaget att det är eleven på individuell basis 

som konstruerar den och finns där endast om eleven konstruera det (Krokmark 2003:419). 

Arfwedson (1992) tolkar Piaget som att elever ses som aktiva varelser som förvärvar kunskap 

genom en medveten interaktion med sin omgivning. Kunskapen förvärvas efter den 

information som finns tillänglig i omgivningen och som eleven själv väljer att konstruera 

(Arfwedson 1992:17). 

 I samband med grupparbetstillfällen kan en elev lära sig hantera det slag av information som 

finns där. Genom Piagets termer ”assimilation” och ”ackommodation” tolkar Arfwedson 

Piaget om hur elever påverkas av andra i sin inlärning genom två kognitiva processer 

(Arfwedson 1992:17,18). De kognitiva processerna visar hur elever anpassar sin kunskap och 

tillämpar ny kunskap med hjälp av andra.  

 Assimilation - Med assimilation menar Piaget att eleven ”anpassar” den nya 

informationen. Eleven lär sig något som hen redan vet om och anpassar den ”nya” 
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informationen till det eleven redan vet om, till hens tidigare erfarenheter (Björklid & 

Fischbein 2011:54,56). Ett exempel kan vara när en fotbollstränare berättar för dig hur 

bollen ska sparkas. Du som har spelat fotboll i mer än 10 år har såklart sparkat boll så du 

smälter in den informationen som du har fått från din tränare och assimilerar den med 

tidigare erfarenheter.  

 

 Ackommodation - Innebär att eleven lär sig något nytt och anpassar sig efter den 

informationen.  I ackommodationshandlingen sker en förändring då den gamla 

”kunskapen” ersätts av den nya och det sker efter omgivningens krav vilket medför att 

man lärt sig om på nytt (Björklid & Fischbein 2011:54,56). Det kan exempelvis vara när 

man upptäcker att kompisens metodlösning fungerar bättre än sin egen. Då ackommoderar 

du dina handlingar till den nya erfarenheten och ersätter din lösningsmetod med hans. 

Arfwedson tolkar Piaget och förklarar att assimilationshandlingar och ackommodation är två 

aspekter på interaktionen mellan elever och elever. Hon menar att dessa begrepp inte är två 

separata processer utan förklarar att de ingriper element av varandra (Arfwedson 1992:17,18). 

Williams (2006) lyfter fram Piagets teori om elevers interaktioner samt samspel och vad det 

har för betydelse för elevens lärande. Enligt Piaget är samarbetet en förutsättning för lärandet. 

Det är genom samarbete som elever får respons på sina tankar och idéer (Williams 2006:66). 

5.2.2 Lev Vygotskij - det sociokulturella perspektivet  

Lev Vygotskij ser det sociala samspelet som den viktigaste drivkraften i elevens utveckling 

(Säljö 2005). Lärandet enligt Vygotskij är i grunden socialt och har rötter i det sociokulturella 

perspektivet (Dydthe 2003). Utifrån det sociokulturella perspektivet finns lärandet i 

interaktioner och samarbete med andra elever. Enligt Vygotskij ges eleverna möjlighet för ett 

lärande när han eller hon handleds av en mer kunnig kamrat och tillsammans med andra som 

kan mer än de själva inom ett område (Williams 2006). 

 Det centrala i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen som han beskriver som en 

skillnad mellan det individen kan göra själv och tillsammans med andra (Krokmark 

2003:450). Utgångspunkten i den proximala utvecklingszonen är att elever tillsammans med 

andra kan utnyttja sin förståelse och sina erfarenheter samtidigt som andra elever presenterar 

ny kunskap (Säljö 2005:123). Eleverna lär sig något av den ”kunnige kamraten” och använder 

det eleven har lärt sig i andra sammanhang. Utifrån ett fyra -stegsstadier visar Vygotskij hur 

den proximala utvecklingszonen verkar genom det sociala samspelet (Krokmark 2003:451) 
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 Steg 1: Eleven integreras med en mer ”kunnig” elev som hjälper till att utveckla olika 

kapaciteter. Ett exempel kan vara när man är tillsammans med en person som är mer 

kunnig inom ett visst område och hjälper dig att upptäcka något nytt. 

 Steg 2: Eleven tar med sig det som hen har lärt sig och använder det vid ett annat 

tillfälle. Här används kunskapen i ett annat sammanhang. 

 Steg 3: Det eleven har lärt sig är nu automatiserat.  Här har kunskapen blivit en del av 

eleven och kan användas i flera nya sammanhang. 

 Steg 4: Eleven återgår till steg 2, där eleven har utvecklat egen kapacitet och använder 

den framöver. 

Enligt Vygotskij ges det sociala samspelet på så sätt en möjlighet för ett lärande. Genom det 

sociala samspelet överförs strategier för lärande från den mer ”kunnige kamraten” till eleven. 

Elever kan på så sätt också hjälpa varandra att använda mer nya och avancerade begrepp 

(Krokmark 2003).  

5.3 Begrepps- och teorireflektion 

Utifrån mina begreppsförklaringar av grupp och grupparbete samt samarbetsinlärning 

kommer jag att koppla den till elevernas uppfattning av grupparbete. Därmed kommer jag 

även koppla elevernas beskrivning av grupprocesserna till Stensaasen och Slettas (1996) fyra 

stadier formandet, stormandet, normerandet och utförandet. Jag kommer dessutom förklara 

elevernas uppfattning om grupparbete i skolan och synliggöra om det kopplas till ett 

traditionellt grupparbete eller till samarbetsinlärning, utifrån Sahlberg och Leppilampi (1998) 

och Stensaasen och Sletta (1996).   

Jag kommer att använda mig av två teoretiska perspektiv på hur grupparbetet kan påverka 

elevernas lärande. Både Vygotskji och Piagets syn på samspel kommer att tas upp i min studie 

och utifrån deras teorier och de intervjuade elevernas perspektiv kommer jag att jämföra om 

eleverna ser grupparbete som ett hinder eller en möjlighet för ett lärande.  

 

 

 

 



8 
 

6. Tidigare forskning om grupparbete och lärande i grupp  

En grupp har från början potential för både gott och ont. Vad den realiserar, 

beror både på gruppens mål och hur samspelet i gruppen fungerar   

(Stensaasen & Sletta 1996:29). 

6.1 Det informella lärandet i grupp  

Williams (2006:80,81) studie visar att den kollektiva gemenskapen stimulerar både elevernas 

sociala relationer samt lärandet av varandra. Hennes studie gjordes på grupper av elever som 

var blandad i ålder, kön och antal. Grupperna skulle uppföra en show som skulle visas upp i 

slutet av terminen. Eleverna tränade och övade tillsammans för att lära sig rörelser, texter, 

mimik etc. Resultatet visade att eleverna lärde varandra hur de skulle röra sig så att de alla 

skulle bli så lika som möjligt. Studien visade att även de yngre fick agera som lärare men 

också bli lärda. Williams (2006) menar att ett grupparbete fungerar när alla är engagerade i 

och strävar efter samma mål. Gruppstorleken, åldern och könen har ingen betydelse här, 

hävdar hon. Samverkan förekom när eleverna kände sig delaktiga i en kamratkultur och där 

eleven kunde bidra med sina egna erfarenheter och kompetenser.  Det Williams (2006) vill 

komma fram till med sin studie är att visa att grupparbete kan främja lärandet oavsett om det 

sker i samspel i ett klassrum eller utanför.  

Enligt Williams bidrar grupparbeten till ett lärande om eleverna samarbetar (2006:95).  

Hennes studier visar att elever får möjligheter till lärande och utveckling när de arbetar 

tillsammans (Williams 2006).  Eleverna i hennes studie menar att det viktigaste är att göra 

arbetet tillsammans. Williams (2006) resultat visade att elever vill lyssna på kamraters idéer 

när de samarbetar i grupp. Hammar Chiriacs (2008) forskning visar också att grupparbeten 

ger möjligheter för lärande och utveckling. Enligt henne måste alla i gruppen vara inställda på 

att vilja samarbeta för att det ska bidra till ett lärande. Hennes studie visar att lärande påverkas 

både positivt och negativt av grupparbeten . Eleverna i hennes studie påverkades av 

gruppsammansättningen, uppgiften, strukturen samt samarbetet. 

Williams (2006:49) betonar vikten av elevers spontana lärande av varandra. I hennes studie 

lyfter hon fram det informella lärandet som sker i det sociala samspelet i grupp. Ett exempel 

som hon lyfter fram handlar om samlärande i vardagssituationer som i måltidsituationer. 

Williams (2006) menar att dessa situationer bidrar till att elever blir delaktiga i den kultur som 
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utvecklas i den miljön vilket skapar förutsättningar för elevens möjlighet till ett lärande i 

grupp. Williams förklarar att det informella lärandet som i måltidssituationer utgå både från 

individen och kollektivet och bildar en gemenskap (2006:49,50). Det innebär att elever lär sig 

att dela med sig och lär sig att andra elevers behov behöver tillfredställas. Enligt Williams 

bidrar samlärande i vardagssituationer till goda förutsättningar för ömsesidighet i 

grupptillfällen (2006). 

6.2 Grupparbete, ett hinder eller möjlighet för lärandet? 

Williams lyfter fram Sullivans och Youniss studie som visar vilka fördelar elever har genom 

att lära sig av varandra. Deras studie visade att samarbete var en förutsättning för lärandet 

(Sullivans 1953, Youniss 1980 se Williams 2006:46).  Stymne (1992) gjorde en studie som 

visar ett blandat resultat. Hennes studie gjordes på elever i själva interaktionen i ett 

grupparbete. Resultaten var att grupparbeten är komplicerade och inte alltid är så gynnsamma 

för elever. Men hennes resultat visade även att grupparbeten är nyttigt om eleverna 

samarbetar eftersom hon hade grupper i sin studie som lyckades dra lärdomar utifrån 

arbetsformen. Stymne (1992) använde sig av en videokamera och studerade åtta 

arbetsgrupper. Av de åtta arbetsgrupperna var det fem grupper som samarbetade dåligt. De 

arbetade utifrån ett traditionellt sätt, där de eleverna som har lösningen arbetade medans de 

andra i grupperna satt och väntade på resultatet. Tre av åtta arbetsgrupper samarbetade bra 

och var nöjda med sitt resultat även om de några gånger kom bort i från ämnet i privata samtal 

så lyckades de, tillsammans i grupp, nå sina mål. Stymne (1992) menar att eleverna behöver 

tränas för att det ska leda till ett bra samarbete i grupp. Garnströms & Einarssons studie 

(1995) bekräftar detta och kom också fram till att grupparbeten ofta inte blir en positiv 

inlärningssituation och enligt dem beror det på att skolan inte har tränat samt lärt elever hur 

grupparbete ska bedrivas.  

Granström och Einarssons (1995) forskning om samspelet mellan eleverna i klassrummet 

sammanfattas av att elever är aktiva i sitt lärande eftersom att de menar att eleverna har ett 

naturligt behov av att lära sig saker om sig själva och om sina klasskamrater. Varför 

samspelet ibland kan misslyckas är för att grupparbetet i skolan är något som måste tränas 

medvetet. Garnströms och Einarssons (1995) visade att resultatet av ett grupparbete varsällan 

ett verkligt samarbete, utan oftast framtaget av en eller några stycken i gruppen. Deras 

forskning visar på ett grupparbete som liknar det traditionella grupparbetet som Sahlberg och 

Leppilampi (1998) lyfter fram. I skolverkets rapport tid för lärande visades det att elever i 
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årskurs 9 föredrog att arbeta individuellt just för att de inte vågade riskera sina betyg 

(Skolverket 2003). 

6.3 Grupparbetens olika former och inflytande  

Frykedal (2008:59) lyfter i sin studie fram hur grupparbeten kan se ut i klassrummen. Hennes 

studie visar olika former av grupparbeten utifrån process och produkt. Med process menar 

Frykedal (2008) att det handlar om själva processen i gruppen, vad som sker mellan eleverna 

när de arbetar och med produkt förklarar hon att det handlar om resultatet och presentationen, 

t.ex. om den är gemensam eller individuell. Frykedals (2008:60) observationer gjordes i två 

klasser på elever och deras grupparbeten och utifrån hennes observationer synliggjordes fyra 

olika former av ett grupparbete: 
1

 

Figur 1. Olika former av grupparbeten i klassrum (från Frykedal, 2008) 

o Gemensamt grupparbete- var den minst förekommande formen i Frykedals (2008) studie. 

Denna form av grupparbete ställer störst krav på eleverna eftersom de tvingas vara 

beroende av varandra samt samarbeta kring ett innehåll. Här arbetar eleverna som grupp 

under presentationen och processen.  

 

                                                           
1
 Bilden tagen ur Frykedal (2008:60) ”Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete”. 



11 
 

o Individuellt grupparbete- var den näst vanligaste formen i grupparbete som förekom i 

Frykedals (2008) studie. Här delar eleverna upp uppgiften till varandra och själva 

arbetsprocessen sker självständigt. 

 

o Självvalt grupparbete - var den vanligaste formen av grupparbete. I Frykedals (2008) 

observationer visade det sig, till skillnad från de andra formerna, att eleverna själva sökte 

sig till varandra för att samverka och söka stöd för det individuella arbetet.  

  

o Individuellt arbete - Frykedal (2008) räknar inte arbetsformen som ett egentligt 

grupparbete. Men denna arbetsform var den vanligaste och den som oftast förekom i 

hennes studie. Denna arbetsform innebär att eleverna sitter tillsammans i grupp men 

samarbetar inte. Oftast handlar interaktionerna om sociala motiv, där eleverna sitter med 

varandra och arbetar själva med sin uppgift samtidigt som de pratar om annat än själva 

arbetet. Denna arbetsform liknar individuellt grupparbete förutom att det inte finns en 

gemensam produkt. 

Frykedals (2008) studie visar på hur olika grupparbeten kan se ut. Hennes resultat visade att 

den vanligaste formen var det individuella grupparbetet och därefter självvalt grupparbete. 

Frykedal (2008) förklarade att formerna oftast gick in i varandra och det förekom att formerna 

blandades. Resultatet på Frykedals studie redovisades med ”…att eleverna vanligtvis arbetar i 

en grupp men inte som en grupp. Det vill säga de arbetar individuellt även om de sitter 

tillsammans och redovisar tillsammans” (Frykedal 2008:70). Vidare presentera Frykedal 

(2008:138) i sin studie att eleverna var beroende av deras egen ambition och hur andras 

ansvarstagande upplevdes. Hon förklarade att en elev med hög ambition önskade ett 

individuellt arbete eftersom hen efterfrågar ett stort ansvarstagande som sällan inträffade. 

Medan en elev med lägre ambition önskade samarbete eftersom kravet på ansvar hos alla 

andra i gruppen är lika stor. Det Frykedal (2008) kom fram till var att grupparbete i skolan 

styrdes av elever som hade hög ambition och höga krav. Det var så grupparbetet delades upp i 

individuella delar och därmed var det vanligt att eleverna arbetade individuellt men 

redovisade tillsammans.  

6.4 Gruppens sociala resurser 

Sjödins studie (1991) visade att det var vanligt att den eleven med hög ambition var det som 

också fick göra mycket. Risken fanns att den ”bästa” i gruppen var den som fick lösa 
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problemet. I jämförelse med Sahlberg och Leppilampi (1998) syn på det traditionella 

grupparbetet åkte dessa elever snålskjuts och miste möjligheten att ta del av nya kunskaper 

och lära sig nya färdigheter.”I gruppen med de duktiga eleverna skapas en disjunktiv situation 

som innebär, att gruppen blir beroende av sin duktigaste medlem” (Sjödin 1991:69). Sjödin 

(1991) förklarar att ju fler duktiga elever som finns i en grupp finns det större chans att också 

lösa uppgiften.   

Sjödins (1991) studie blir en motpol mot Williams (2006) eftersom att hans studie visar att 

gruppstorleken i ett grupparbete faktiskt spelar roll. Sjödins (1991) visar att gruppstorleken 

har betydelse för eleverna i gruppen.  Han menar att gruppens resurser ökas om eleverna är 

fler i gruppen. Eleverna har då möjligheten att interagera med alla och utnyttja gruppens totala 

resurs för att komma fram till en lösning. Sjödin (1991:67) lyfter fram jämförelsen mellan 

”sexgrupper” och ”tvågrupper” och förklarar att i sexgrupper finns det som regel att det 

hamnar en eller flera duktiga elever i den gruppen som avser egen förmåga till att lösa 

problemet och utnyttjar dem övriga för att komma fram till ett svar. Medans i ”tvågrupper” 

finns det kanske en eller två med goda resurser men som oftast inte räcker till för att lösa 

problemet. Sjödin (1991:67) menar att resultatet av dessa grupper varierar och ”sexgrupper” 

blir enligt honom något att föredra. 

 

Stensaasen och Sletta (1995) framhäver tilliten som en personlig egenskap samt som en resurs 

i det sociala utbytet. Det tillit kan göra är att öppna upp elever och övertyga dem att inte 

utnyttja varandra för situationen utan att istället skapa hopp om att bli accepterad, få stöd och 

intresse, förklarar författarna Stensaasen och Sletta (1995:289.) Frykedals (2008) studie 

betonar även vikten av att ha tillit till varandra i gruppen. Hennes studie har visat att tilliten 

har en stor betydelse för grupparbete och kan påverka grupparbetet. Frykedal menar att 

elevernas förmågor varierar i grupparbete och att eleverna har olika uppfattningar om 

klasskamraternas presentation. Utan tillit vet inte eleverna vart de har varandra och vad de kan 

få tillbaka av sina klasskamrater, hävdar hon (Frykedal 2008:124). Enligt Frykedal är tiden 

många gånger avgörande och kan leda till besvikelse om man får vänta på klasskamraternas 

bidrag som inte har kommit (2008:142). Frykedals studie har visat att ju längre tid eleverna 

får vara med varandra i grupparbete desto större är möjligheten att bygga upp tilliten. När 

eleverna skapar tillit till varandra vågar de tro på varandras förmågor samt ge stöd till arbetet 

(Frykedal 2008:142).  
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7. Material och metod  

Här nedan kommer jag att presentera hur min studie är genomförd. Min studie kommer att 

utgå ifrån sex elevers uppfattningar om grupparbeten. 

7.1 Urval 

I min undersökning har jag gjort ett urval på 6 elever, 4 flickor och 2 pojkar. Min 

undersökning är genomförd i en skola i Stockholmsområdet. Eleverna som jag har intervjuat 

går i årskurs 3 och är en blandning ifrån två grupper, både från 3:a och 3:b. De sex elever som 

valdes till min intervju går i samma skola. Svensson & Ahrne (2001:24) betonar urvalet av 

sociala miljöer och menar att man får bättre inblick och en viss kontinuitet om man i sin 

studie koncentrerar sig på en enda miljö. I valet av mitt urval fokuserade jag inte på 

könsindelningen när jag valt eleverna, därför att jag i min undersökning inte kommer utgå 

ifrån ett genusperspektiv, och det är heller inte min avsikt att skilja könen åt.  De eleverna 

som har valts till min undersökning var sex slumpmässiga elever som jag valde utifrån mina 

informationsblanketter (Bilaga 1). Elevernas riktiga namn kommer inte att tas med i min 

undersökning istället kommer jag att använda mig av fingerade namn. 

7.2 Avgränsningar 

Mina avgränsningar har varit att fokusera på grupparbete och som jag har nämnt tidigare har 

jag undersökt hur elever uppfattar grupparbete och hur de tycker att grupparbete påverkar 

deras lärande. Anledningen till att jag valt att utgå ifrån ett elevperspektiv är för att lyfta fram 

elevernas tankar, åsikter och syn på grupparbeten istället för ett lärarperspektiv som det redan 

finns mer skrivet om. Avsikten med min undersökning är att belysa elevernas perspektiv så att 

jag som blivande lärare samt att andra som läser min forskning kan ta del av dessa elevers 

uppfattning om grupparbete. Dels för att ha en kännedom om detta men också för att man ska 

kunna förhålla sig till elever utifrån deras uppfattning.  

Som blivande lärare för grundskolans tidigare åldrar upp till årskurs 3 valde jag att intervjua 

elever från årskurs 3 just för att ta reda på vad elever har samlat på sig för erfarenheter av och 

uppfattningar om grupparbete fram till den årskursen. Jag valde att göra min undersökning i 

en skola främst på grund av att skolmiljön intresserade mig. Skolan och förskolans miljö 

skiljer sig åt. I förskolan är miljön mer öppen och är mer tillåtande för ett samarbetsklimat. 

Till skillnad från förskolan är skolans miljö mer begränsad. Eleverna sitter på sina egna 
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skolbänkar riktade mot pedagogen. Av egna erfarenheter vet jag att det finns tillfällen i 

skolmiljön som Williams (2006:95) lyfter fram i sin bok och som handlar om att sitta tyst och 

lyssna på läraren . Till skillnad från förskolan blir elevernas individuella presentation mer 

framträdande och ibland kan samarbete uppfattas som fusk i skolorna (Williams 2006:95). 

7.3 Kvalitativ metod 

I min studie har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod, som innefattar intervju. 

Birgitta Kullberg (2004:53,56) framhäver kvalitativ metod som en metod att använda i 

forskningssammanhang för att upptäcka och förstå fenomen genom undersökningspersoner. 

Den kvalitativa forskningen är den metod som är lämplig när man ser människan som ägare 

av den kunskap man söker (Kullberg 2004:139).  

Min undersökning är grundad på intervjuer av sex elever, där jag har genomfört individuella 

intervjuer samt en gruppintervju. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2001:44) menar att det räcker 

med att intervjua sex elever för att samla in ett material om man inte ska göra några 

jämförelser mellan könen.  Den allmänna gruppintervjun har baserats på samma elever med 

samma frågor. Anledningen till att jag valt att göra en gruppintervju var för att få ut ”de sista 

meningarna” från eleverna. Min avsikt var nämligen att avsluta intervjun med en mer öppen 

diskussion, där eleverna tillsammans kunde diskutera och samtala, få nya tankar och komma 

med något som de kanske glömt ta upp.  

Eriksson-Zetterquist & Ahrne betonar intervjuns styrkor och svaghet för en forskningsstudie 

(2001:56,57). Syrkor med min intervju är att jag har samlat in mitt material via en 

direktkontakt med eleverna. Jag har tagit del av deras tankar, åsikter, erfarenheter, språkbruk, 

normer, emotioner och andra saker som lätt kan tas för givet. Svagheten med att använda sig 

av intervjuer, som även Eriksson-Zetterquist & Ahrne lyfter fram, är att intervjuer är ett 

resultat av ett samtal som är förändring och därmed ett resultat på en viss plats och visst 

tillfälle (2001:56,57). 

7.4 Genomförandet av mina intervjuer 

Mina intervjuer gjordes i elevernas skola. Miljön kände eleverna igen eftersom där hade de 

flesta av eleverna sin hemspråksundervisning. Eleverna fick komma in en och en, när det var 

individuell intervju, och efter att alla sex elever hade intervjuats hade jag även en 

gruppintervju med samtliga elever. Den individuella intervjun och gruppintervjun hade ett 
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liknade upplägg (bilaga 2). Dalen (2008:44) betonar vikten av intervjustrategin när man 

använder barn som informanter. Hon lyfter fram intervjuns uppbyggnad som en faktor som är 

viktig för kvaliteten i intervjuer med barn. Utifrån hennes strategier gjorde jag en 

intervjuguide som genomsyrades av att ha en god kontaktetablering. Jag försökte skapa en bra 

stämning genom att anpassa intervjun så att eleverna inte skulle känna att jag förhörde dem 

utan att det mer skulle vara ett fritt berättande där eleverna inte kan ha rätt eller fel på en 

fråga.  

Mina intervjufrågor som jag ställde till eleverna var alltid relaterade till mitt syfte.  Jag gjorde 

en egen intervjuguide (Bilaga 2) utifrån Dalen (2008). Dalen förklarar att intervjuguiden ska 

innehålla frågor som kan täcka studiens viktigaste områden (2008:30). Under mina intervjuer 

användes min mobiltelefon som ett tekniskt hjälpmedel. Dalen rekommenderar att man 

använder sig av ljudband när man genomför intervjuer eftersom att hon menar att det är 

viktigt att man får med allt som eleven säger (2008:33). Med hjälp av ljudinspelningen kunde 

jag även på ett smidigare sätt transkribera materialet eftersom att jag fick möjligheten att 

lyssna på inspelningen flera gånger. 

7.5 Bearbetning och analys av materialet 

Jag har med hjälp av en innehållsanalys kategoriserat mitt material för att få en struktur och 

för att lättare upptäcka samband samt likheter och skillnader. Detta gjorde även att det blev 

lättare för mig att tolka mitt material. Syftet med innehållsanalysen är att identifiera mitt 

material (Larsen 2009), vilket innebär att jag med hjälp av innehållsanalysen har hittat 

gemensamma drag i mitt material och gjort gemensamma teman i mitt resultat och min 

analysdel. Larsen förklarar att innehållsanalysen är det mest använda analyssättet i kvalitativa 

studier. Hon punkterar hur man steg för steg genomför en innehållsanalys (2009:101,102). 

 Utifrån dessa steg har jag: 

 Samlat in mitt material och gjort om dem till texter. 

 Avkodat samt tolkat mina texter  

 Kategoriserat mina texter utifrån gemensamma teman 

 Granskat mitt material och upptäckt mönster 

 Analysera mitt material utifrån begrepp, teorier och tidigare forskning. Jag har utifrån 

mina valda begrepp, grupp och grupparbete samt ett teoretiskt begrepp 

(samarbetsinlärning) kopplat det till mitt material. Jag har även använt mig av två 
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teoretiska perspektiv på hur grupparbete kan påverka elevernas lärande som innefattar 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt Piagets konstruktivistiska perspektiv.  

Min analys och resultatdel är kategoriserad med olika underrubriker och teman. Jag kommer 

att lyfta fram elevernas syn på grupparbete i och utanför skolan, när det fungerar bra och 

mindre bra i dessa gruppförhållanden. Utifrån dessa underrubriker finns det också 

gemensamma teman, som är olika citeringar som jag har plockat ut ur mitt material. Där har 

jag analyserat de svar jag har fått av eleverna och kopplat till tidigare forskning, teorier och 

begrepp.   

7.6 Etiska frågor och dilemman 

Jag kontaktade en skola i Stockholms kommun för att börja samla in material för min 

undersökning. På skolan ansökte jag om tillstånd hos skolrektorn för att få ett godkännande 

att påbörja mina intervjuer.  Efter mitt besök hos rektorn skickades jag till en klasslärare i 

årskurs 3 som hjälpte mig att skicka ut informationsbrev till föräldrarna på skolan. I 

informationsbrevet begärde jag tillstånd ifrån föräldrarna för att kunna intervjua eleverna. 

Dalen (2008:43) hävdar att användningen av att ha barn som informanter ställer forskaren 

inför problem. På informationspappret (se Bilaga 1) fick föräldrarna kryssa för samt skriva 

under med sin namnteckning som ett godkännande för en medverkan till min studie.  

Enligt Svensson & Ahrne (2001:31) har mängden forskning ökat i samhället och för att inte 

lägga en organisation eller individ i en hotfull situation, där någon som studeras kan skadas 

eller råkar illa ut råds det om forskningsetniska principer och regler för hur en forskning ska 

bedrivas. Utifrån de forskningsetniska principerna som Svensson & Ahrne (2001:31) och 

Dalen (2008:20–25) lyfter fram värnade jag om dessa principer genom olika krav: 

 Informationskravet (krav på att bli informerad)- Innebär att jag har informerat skolan, 

föräldrar och elever om min undersökning samt syftet med min undersökning. 

 

 Samtyckeskravet (krav på samtycke)- Eleverna som deltog i min undersökning fick själva 

bestämma om de ville delta och kunde när som helst avbryta medverkan i studien. 

 

 Konfidentialitetskravet (krav på konfidentialitet)- Uppgifterna som jag har samlat in 

kommer att skyddas så att obehöriga inte kan ta del av informationen som uppgetts.  

 

 Nyttjandekravet - Allt insamlat material som jag har samlat endast kommer att används 

för mitt forskningsändamål. 
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 Krav på skydd för barn- Jag har bett om tillstånd från föräldrar samt informerat eleverna 

om tystnadsplikt gentemot föräldrar och andra som är involverade.  

8. Resultatredovisning och analys  

Här nedan kommer jag att analysera mitt material och mitt resultat med utgångspunkt i mitt 

syfte och mina frågeställningar samt med hjälp av mina valda teorier och begrepp. Jag 

kommer att redovisa mitt empiriska material som bygger på sex individuella intervjuer samt 

en gruppintervju. Jag kommer att presentera sex elevers uppfattning om grupparbete och hur 

de tycker att grupparbete påverkar deras lärande. I den här delen kommer elevernas svar att 

kopplas till definitionen av grupp och grupparbete och det teoretiska begreppet 

samarbetsinlärning samt till teoretiska perspektiven, Piagets konstruktiva perspektiv och 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Utifrån elevernas svar kommer jag att diskutera dessa 

två olika perspektiv och lyfta fram hur och på vilket sätt elevers lärande påverkas av varandra 

i samband med grupparbeten. Jag kommer även att diskutrera mitt empiriska material och 

jämföra det med tidigare forskning. 

8.1 Sex elevers uppfattning om grupparbete 

Amandas, Fredriks, Georges, Maggies, Salaas och Rebeckas uppfattning om grupparbete 

handlade om ett samarbete där man gör någonting tillsammans och får någonting ut av det. 

Enligt eleverna handlade grupparbete om ett samarbete där alla kommer överens. Även i 

Williams (2006:87) studie visades det att eleverna såg samarbete som det primära för en 

grupp. De intervjuade eleverna i min studie såg grupparbete både som ett hinder men också 

som en möjlighet för ett lärande. Mitt resultat visade att eleverna skilde på grupparbete i 

skolan och grupparbete utanför skolan.  

 Grupparbete i skolan - det formella lärandet i grupp. 

Elevernas uppfattning om grupparbete i skolan kopplades till det formella lärandet i 

grupp. Såsom Svedberg (2003) lyfter fram kopplades grupparbete i skola till en styrd 

arbetsform. Lärandet är här iscensatt av pedagogen och elever indelas i grupper där det 

finns risk att hamna med klasskamrater som man inte kommer överens med. Grupparbete i 

skolan bidrar till blandade känslor för den intervjuade eleverna eftersom att samarbetet i 

skolan kan antingen fungera bra eller mindre bra.   

 Grupparbete utanför skolan - det informella lärandet i grupp 
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Elevernas uppfattning om grupparbete utanför skolan kopplades till det informella 

lärandet i grupp. Enligt eleverna handlade själva grupparbetet om ett fungerande 

samarbete.  De kopplade då många gånger grupparbete till samarbetstillfällen som skedde 

utanför skolan. Eleverna kopplade det till ett samarbete som de lyckas få ut något av. Det 

kunde exempelvis vara samarbetet i lekar, tv-spel, lagsporter och där eleverna kan 

diskutera, lösa konflikter och utvecklas i något eller lära sig något nytt/ få andra tankar . I 

likhet med Williams studie kopplades grupparbete till en grupp individer som man tycker 

om (2006:80,81). Eleverna i min studie kopplade grupparbetet utanför skolan till grupper 

av kompisarna eller till andra som har samma motivation eller intresse som de själva.  

 

8.2 Hur påverkas eleverna av grupparbete? 

Alla sex elever berättade om sin uppfattning av grupparbete i skolan. Både det som fungerade 

bra och mindre bra i grupparbete togs upp. Fredrik var den som såg grupparbete i skolan som 

givande för lärandet medan Amanda, Georges, Salaa, Maggie och Rebecka förklarade att 

grupparbeten i skolan sällan bidrar till något positivt för lärandet. De når inte till ”lärandet” på 

grund av att de inte samarbetar tillsammans. Sahlberg & Leppilampi (1998:35) menar att 

samarbetets betydelse blir synligast då elever av någon anledning bekräftar att den saknas. 

Enligt Amanda, Georges, Salaa, Maggie och Rebecka är det mycket som stör processen innan 

det blir ett samarbete. Eleverna påverkas av yttre faktorer som handlar om att hamna med 

någon man inte kommer överens med. Det kan exempel vara klasskamrater som man inte 

tycker om. Att hamna med någon man inte tycker om tolkade eleverna på olika sätt. Det 

kunde vara klasskamrater som man exempel inte kommer överens med. Amanda ansåg 

exempel att det var elever som skriker. Fredrik ansåg att det var elever som inte respekterar 

andra och irriterar. Georges ansåg att det var elever som är jobbiga, säger fula ord och har 

svårigheter. Salaa ansåg att det var elever som inte har tålamod och är taskiga och Maggie och 

Rebecka ansåg att det var elever som är elaka och dominanta. Alla sex elever lyfte i intervjun 

fram hur de påverkas av grupparbeten, både när det fungerar bra i och utanför skolan men 

även när det fungerar mindre bra. Därigenom lyfte eleverna även fram vad som påverkade 

deras lärande, både positivt och negativt.  
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8.3 När grupparbete fungerar bra 

I skolan 

Fredrik var den enda eleven av de sex eleverna som såg grupparbete i skolan som något 

positivt för lärandet. Han berättade också om yttre faktorer som handlar om att hamna med 

någon som man inte tycker om. Enligt honom påverkar det inte hans lärande. I intervjun 

berättar han att han anser att grupparbete i skolan fungerar bra och att han lär sig mer av den 

arbetsformen. Att arbeta tillsammans med andra klasskamrater känns bra för honom bara de 

inte irriterar, förklarar han. 

L.M
2
: Kan du berätta för mig hur det känns att arbeta tillsammans med dina 

klasskamrater. 

Fredrik, 9 år: Asså det är ingenting för mig…
3
det är bra för…ehhh…asså jag 

och han vi kan samarbeta det är inget dåligt. 

Fredrik var en av eleverna som uttryckte att han inte var rädd att hamna i en grupp med andra 

klasskamrater. Han förklarar att han inte ser något dåligt med att samarbeta i grupp. Enligt 

honom är det bara bättre om man har andra med sig när man ska lösa en uppgift. När man 

arbetar själv förstår man inget, menar han. Mycket av det Fredrik berättade i intervjun kunde 

kopplas till Sjödins (1991) studie som handlar om gruppstorleken. Sjödin (1991) påpekar att 

chansen att lösa uppgifter är större om man är fler än två. Som Fredrik berättade är det oftast 

svårt att arbeta själv för att man inte förstår. Fredrik berättade även att han tycker att det är 

jobbigt att vara beroende av läraren hela tiden när han vet att många utav hans klasskamrater 

kan hjälpa honom. Sjödin (1991) hävdar att man kan utnyttja gruppens resurser om man är 

fler, vilket Fredrik också bekräftar i intervjun. Fredrik förklarade även hur han kan bidra med 

något till sina klasskamrater. I intervjun berättade Fredrik att han bidrar med förståelse till 

sina kompisar genom att han berättar på ett sätt som gör att de förstår. 

L.M: Kan du ge exempel på när du lärde dina klasskamrater något? 

Fredrik, 9 år: Klasskamrat? Mmmm… 

L.M: Att du har lärt någon någonting? 

Fredrik, 9 år: Asså man kan lära mycket saker, plus minus. 

L.M: Har du någon gång hjälpt en klasskamrat? 

                                                           
2
 L.M är förkortning för mitt namn Linda Merza 

3
 ... = Paus, eleven har i samband med intervjusituationen stannat upp en kort stund och sedan fortsatt. 

[…] = Rader eller ord har tagits bort i min intervju. 
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Fredrik, 9 år: Aa, min kompis, jag hjälper alla. 

L.M: Vad hjälper du med? Kan du ge exempel? 

Fredrik, 9 år: Om de förstår inte, då jag berättar och ger förståelse till dem som 

inte fröken kan. 

 Detta kan kopplas till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, där Fredriks 

klasskamrater får möjlighet att handledas av honom genom att de tillsammans med Fredrik 

kan utnyttja sin förståelse och sina erfarenheter samtidigt som de presenteras av ny kunskap 

(Säljö 2005:123). Jag tolkar det som att Fredrik ser grupparbete som ett samarbete där man 

hjälper varandra att förstå ett fenomen, en uppgift eller situation. Han verkade inte se 

grupparbetet i skolan som ett traditionellt grupparbete där man arbetar själv eller utan 

samarbete. Fredrik ser grupparbete som en förutsättning för lärandet, vilket han också 

bekräftar: ”Han hjälper mig, jag hjälper han […] jag lär mig, han lär sig”. Vidare berättar 

Fredrik i intervjun: ”han lär sig och jag lär mig tillsammans med han”.  Det Fredrik säger kan 

kopplas till Vygotskijs sociokulturella syn på lärandet där Vygotskij förklarar att lärandet sker 

i interaktioner och i samarbete med andra elever (Williams 2006). Vygotskij beskriver den 

proximala utvecklingszonen som en skillnad mellan det individen kan göra själv och 

tillsammans med andra (Krokmark 2003:450).  

L.M: Hur tycker du att grupparbete påverkar ditt lärande? 

Fredrik, 9 år: Bra man kan lära mer, exempel han säger om en sak, man får en 

idé sen man gör sin idé. De lär mig något och vi kan sen lära andra något.  

Fredrik förklarade att grupparbete i skolan var något positivt. Enligt honom påverkar 

grupparbetet i skolan honom på ett bra sätt som ger honom möjligheter att lära sig mer och få 

nya idéer. Detta går att koppla till Piagets teoretiska begrepp ”assimilering”. Enligt Piaget är 

det eleven som står i centrum för sitt lärande genom, assimileringen anpassar eleven den nya 

informationen och gör den till sin egen (Björklid & Fischbein 2011). ”Assimilationen 

garanterar att individen inte begränsar sig till att kopiera verkligheten eller omgivningen utan 

förankring i egen erfarenhet” (Björklid & Fischbein 2011:55).  Fredrik förklarar att han 

genom sina klasskamrater kan få nya idéer även fast man inte är kompisar. Det vikigaste med 

grupparbete i skolan var att man skulle samarbeta och det är då som grupparbete enligt honom 

fungerar som bäst. Enligt Piaget är samarbete en förutsättning för lärandet. Det är genom 

samarbete som elever får respons på sina tankar och idéer (Williams 2006).  
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Georges, Salaa, Amanda, Maggie och Rebecka som inte kopplade lärandet och grupparbete 

till skolan bekräftade också att samarbetet var viktigt. Williams (2006) studie betonade också 

vikten av ett fungerande samarbete. Eleverna i hennes studie förklarade att det viktigaste med 

grupparbeten är att göra arbetet tillsammans och samarbeta (Williams 2006). Även Hammar 

Chiriacis (2008) studie visade på att eleverna påverkades av samarbetet. Min studie påvisade 

samma sak där menade alla sex elever att samarbetet är kärnan i ett grupparbete men för 

Georges, Salaa, Amanda, Maggie och Rebecka handlade grupparbetet också om vilka man 

hamnade med, om det är klasskamrater man tycker om eller kunde samarbeta med så fungerar 

grupparbeten i skolan bra. 

Salaa, 9 år: Känns bra om det är en kompis, om det är någon annan...okej jag 

kan. 

 Maggie, 9 år: Det är roligt att lära sig tillsammans med någon man är vän med 

som är snäll och kan hjälpa dig…och respekterar! 

Rebecka, 9 år: Det är roligt om det är med en kompis. 

Georges, 9 år: Om han är snäll och smart då de går bra. 

Amanda, 9 år: Kompisen kan hjälpa dig med något som inte fröken kan. 

Enligt dessa fem elever så var vem man hamnar med avgörande för att grupparbetet i skolan 

ska fungera bra. Till skillnad från Fredrik som kopplade fungerande grupparbeten endast till 

dem personer som man tycker om och kan samarbeta med. Enligt Williams (2006) studie 

visades det att samverkan kom när eleverna kände sig delaktiga i en kamratkultur. Salaas, 

Maggies, Rebeckas, Georges och Amandas uppfattning om grupparbete i skolan handlade om 

en ideal bild som handlade om att hamna med personer som man tycker om. Frykedal (2008) 

förklarar att många elever inte vet var de har sina klasskamrater och vad man kan få tillbaka 

av dem. I hennes studie lyfts det fram att tilliten har stor betydelse för grupparbetet. Eftersom 

att när eleverna skapar tillit till varandra vågar de tro på varandras förmågor samt ge stöd till 

arbetet, hävdar Frykedal (2008:142).  

Salaa, Maggie, Rebecka, Georges och Amanda visade en bit av osäkerhet när det kom till vem 

man hamnade med i ett grupparbete i skolan. Många av mina intervjufrågor besvarades med 

”om”, till exempel ”om det är en kompis”- Salaa, 9 år, ”om han är snäll”- Georges, 9 år, ”om 

de inte är taskiga”- Maggie, 9 år. Enligt Salaa, Maggie, Rebecka, Georges och Amanda är det 

då som grupparbetet i skolan fungerar och kan bidra till ett lärande.  
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Man får många idéer – Amanda, 9 år. 

Man kan ha hjälp om inte ena vet, andra vet- Maggie, 9 år. 

Man lär sig något nytt - Georges, 9 år. 

Räkna på olika sätt och komma till svar på olika sätt - Salaa, 9 år.  

Visar mig hur jag ska göra - Rebecka, 9 år. 

 Dessa fem elever berättar trots allt att det är sällan som grupparbetet i skolan är givande för 

dem, av den orsaken att de hamnar i grupper där samarbetet inte fungerar vilket många gånger 

leder till att eleverna arbetar individuellt. Detta kan kopplas till Frykedals (2008) studie som 

lyfter fram fyra olika former av grupparbeten. Salaa, Maggie, Rebecka, Georges och Amanda 

berättar att grupparbete i skolan oftast leder till ett individuellt grupparbete. I Frykedals 

(2005) studie är det individuella grupparbetet den näst vanligaste förekommande formen. 

Granström & Einarssons (1995) studie visade att resultatet av ett grupparbete var sällan ett 

verkligt grupparbete utan liknar det traditionella grupparbetet som Sahlbeg och Leppilamp 

(1998) lyfter fram. Sahlberg och Leppilampi (1998:71) beskriver det traditionella 

grupparbetet som individualistiskt, där eleverna arbetar var för sig eller att en i gruppen gör 

arbetet medans de andra sitter och väntar på det färdiga resultatet.  

Salaa, Maggie, Rebecka, Georges och Amanda lyfte fram ideal bilden av ett bra grupparbete i 

skolan som oftast var idéer och tankar kring hur ett grupparbete bör vara. Både Symnes 

(1992) studie och Granströms och Einarssons (1995) studie menade på att grupparbete är en 

arbetsform som behöver tränas. Det måste vara organiserat under villkor som gör att 

deltagarna blir ömsesidigt beroende av varandra, hävdar Stensaasen och Sletta (1996). På så 

sätt kan grupparbete leda till ett samarbetstillfälle som leder till att elever tycker om varandra 

mer än tidigare (Stensaasen & Sletta 1996:289). Att grupparbeten inte fungerar i skolan kan 

vara för att skolan sällan tillåter sociala interaktioner i klassrummen, menar Williams (2006). 

Eleverna i min studie drog sällan upp egna erfarenheter av hur de lär sig genom grupparbeten 

i skolan. Istället fokuserade eleverna på grupparbeten i det informella lärandet som skedde 

utanför skolan.  
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8.4 När grupparbete fungerar bra 

Utanför skolan 

Alla sex elever lyfte fram exempel på hur lärandet påverkas genom samarbetssituationer i 

grupp som inte hade med skolan att göra. Eleverna kunde dra en koppling till sina egna 

erfarenheter genom det informella lärandet som skedde i grupp.  

Ibland när jag är med mina kompisar då de lär mig att ibland när jag är ledsen 

ska jag inte tänka på något och fortsätta leka, inte vara ledsen 

- Amanda 9, år. 

Amanda berättar i intervjun hur hennes kompisar kan lära henne saker som får henne att tänka 

på annat och må bra. Hon berättar ett exempel där hon och hennes kompisar hoppade 

hopprepp och en utav de stora tjejerna i årskurs 4 sa att Amanda hade fuskat. Amanda blev 

ledsen och hennes kompisar stöttade henne som gjorde att hon lärde sig att komma över den 

händelsen. Stensaasen och Sletta (1996:204) hävdar att individer söker positivt utbyte för sin 

egen del i samspel med andra. Författarna menar att många samspelssituationer i grupp är 

präglade av inre värden där elever sätter värde på att ha kontakt med andra som kan bidra med 

resurser i det sociala utbytet. Ett sådant utbyte kan vara belöning som enligt Stensaasen och 

Sletta (1996) är ett exempel på när man får hjälp eller stöd i bland annat 

vänskapsförhållanden. Egenskaper hos en individ räknas som en resurs (Stensaasen & Sletta 

1996).  Amandas kompisar stöttade henne när hon var ledsen genom att få henne att tänka på 

annat. 

 Alla grupper är beroende av att ha resurspersoner för att kunna fungera och lösa 

de uppgifter och problem som dyker upp, och för att kunna täcka sociala behov 

hos gruppmedlemmarna (Stensaasen & Sletta 2006:207). 

 Jag nämnde tidigare att elevernas uppfattning av grupparbete sågs som en process som man 

går igenom tillsammans och som man får någonting utav.  Amanda lyfter fram i exemplet hur 

hennes kompisar bidrar med något i det sociala utbytet. Exemplet kan kopplas till Vygotskijs 

teori där han förklarar att mycket av det som elever lär sig, lär dem sig av andra. Den 

proximala utvecklingszonen bevisar skillnaden på det en individ klarar av att göra på egen 

hand och med hjälp av den andre (Krokmark 2003:450). I händelsen som Amanda berättade 

om, får hon stöd och stöttning som hjälper henne komma bort ifrån problemet. Hade Amanda 

varit ensam hade berättelsen fått en annan mening, men just att Amanda lyfte fram den här 
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händelsen visar på hur hon får något tillbaka av en grupp individer. Amanda berättade också 

hur hon bidrar till ett lärande för andra.  

Ibland jag och min syster gör kojor och vi kan inte bestämma oss vilka vi ska 

göra och det är därför jag och min syster tycker att jag gör bäst kojor så hon vill 

att jag ska ge exempel på idéer och sånt - Amanda, 9 år. 

Amanda berättar i intervjun att kompisarna är experter på sina saker. De kan lära dig om 

något som inte ens fröken kan, menar hon. Om en kompis gillar hundar kan hon mycket mer 

om hundar eftersom det är hennes intresse, förklarade Amanda i intervjun. Williams (2006) 

visade i studien att även de yngsta eleverna sågs som kunskapskällor och åldern spelade ingen 

roll för eleverna. Williams (2006:86) förklarar att elever istället har koll på vilka som är 

”bäst” inom olika områden och drar sig till dessa personer när de behöver stöd inom det valda 

området. Amanda ser alla som kunskapskällor och förklarar att alla är bra på sin sak. I 

intervjun berättar hon att man kan dela med sig av sina kunskaper, som exemplet med 

kojbyggandet där hon bidrog med idéer eftersom att hon är bäst på att bygga kojor enligt 

hennes syster. 

8.4.1 Tv-spel och spel – det informella lärandet 

Alla sex elever redovisade exempel på hur det informella lärandet i grupp bidrog till en 

utveckling hos dem. De gav exempel på hur andra har lärt dem och hur de har lärt andra. 

Oftast handlade det informella lärandet om något som intresserade eleverna. Eleverna kunde 

komma överens med kompisar men även andra individer så länge man delade samma intresse. 

Fyra elever lyfte fram exempel om spel och tv-spel. 

Ute på gården brukar vi göra cupsong, mina kompisar har lärt mig och nu jag 

har blivit bra på det [...] jag har lärt andra i skolan också. – Salaa, 9 år. 

Salaa berättar i intervjun att hennes grannar har lärt henne att göra ”cupsong”. Salaa berättade 

i intervjun att ”cupsong” är en lek/spel där man använder sig av muggar och sina händer för 

att göra olika sånger i form av rytm och klappar. De brukar träna ute i gården och Salaa 

berättar att hon har blivit duktig på det. Hon brukar tillsammans med sina grannar kolla på hur 

andra gör på youtube
4
 och sedan öva på det. Detta kan kopplas till Williams studie som 

gjordes på eleverna som skulle framträda. Resultatet av hennes studie visade att eleverna lärde 

                                                           
4
 Youtube är en webbplats där fysiska och juridiska personer kan ladda upp videoklipp. 
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varandra hur de skulle göra så att de skulle bli så lika som möjligt (Williams 2006). Salaa 

berättade i intervjun att ”cupsong” handlar om att göra allting tillsammans och att göra allting 

i samma takt. Hon berättar att de brukar träna tillsammans för att de ska bli lika bra på det.  

Tre av dem andra eleverna berättar om hur mycket de lär sig av sina kompisar om tv-spel. 

Georges, Fredrik och Maggie tog alla upp liknande exempel som handlade om tv-spel. 

Georges berättar hur han och hans storebror kunde klara av ett uppdrag på ett spel som heter 

G.T. A
5
 genom att samarbeta med deras kompis.”Min kompis sa till oss en teknik, sen det 

gick”- Georges, 9 år.  Georges berättar att de länge försökt klara av uppdraget men att de varje 

gång misslyckats.  

L.M: På vilket sätt tror du att dina klasskamrater har för inverkan på ditt 

lärande? 

Georges, 9 år: På tv-spel där man lär sig mycket av dem. 

L.M: Typ hur? 

Georges, 9 år: Asså när man inte kan klara av den asså spelet man spelar då dina 

klasskamrater kanske har klarat då man frågar hur de gjorde. 

L.M: Mmm… 

Georges, 9 år: Aa, sen en gång min kompis hjälpte mig när jag hade fastnat på 

G.T.A. Min kompis sa till oss en teknik, sen det gick. Utan han jag skulle inte 

värvat spelet.  

Även Fredrik belyser det informella lärandet genom tv-spel: 

Jag brukar gå hem till mina kusiner och köra Fifa, de är bäst på Fifa…vi alla 

brukar köra tillsammans…nu jag har också köpt Fifa och är bäst i klassen 

- Fredrik, 9 år. 

Fredrik berättar i intervjun hur hans kusiner lärt honom att köra spelet Fifa
6
. Han berättar att 

hans kusiner är duktiga vilket gjorde att han också blev duktig på det spelet. Eleverna berättar 

om olika spel och hur de hjälps åt att utvecklas i ett spel eller att klara av ett spel. De brukar 

prata om spelen med varandra och ibland lånar de ut spelen till varandra. Spel och tv- 

spelsexempel visar på hur mycket kunskap eleverna har och kan dela med sig av till varandra. 

”… lärande har med relationer att göra; lärandet sker genom deltagande och genom 

                                                           
5
 G.T. A är en förkortning för Grand Theft Auto och är ett namn på ett tv-spel. 

6
 Fifa är ett namn på ett tv-spel. 
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deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 

läroprocesserna…” (Dysthe 2003:31). Genom tv-spelen har eleverna berättat att de lär sig 

svåra ord och andra språk såsom engelska. Eleverna hjälps åt, samarbetar och diskuterar dessa 

spel med varandra vilket bidrar till att eleverna utvecklar nya tankar, idéer och upptäcker nya 

saker i spelen samt utvecklar kunskapen om den. Williams (2006) bekräftar detta i sin studie 

och förklarar att vardagssituationer bidrar till att elever blir delaktiga i den kultur som 

utvecklas i den miljön vilket skapar förutsättningar för elevens möjlighet till ett lärande i 

grupp. Fredrik, Maggie, Georges och Salaa berättar att de tränar med varandra och spelar mot 

varandra. Detta intresse som eleverna har för tv-spel eller något annat spel/lek visar på att 

eleverna kan samarbeta även fast de inte är kompisar. Det bevisar även att eleverna inte har 

brist på sociala färdigheter eftersom utanför skolan lyckas eleverna samarbete och komma 

överens.  

Jag brukar spela tv-spel med min bror, de här populära spelen Fifa, GTA, 

Minecraft […]jag brukar möta alla i klassen - Maggie 9, år. 

Maggie var en utav de eleverna som tyckte att det var jobbigt med grupparbeten i skolan 

eftersom att hon blev nervös för att hon inte visste med vem hon skulle hamna med. När 

Maggie började prata om tv-spel visade det sig att hon inte var nervös när det kom till att 

prata om spel med andra i klassen. I intervjun berättar Maggie att hon spelar tv-spel med alla 

och brukar fråga om hjälp och stöd. 

 Elevernas grupparbete liknar det självvalda grupparbetet som Frykedal (2008) lyfter upp i 

sin studie. Den här formen av grupparbete visade sig vara den vanligaste arbetsformen i 

hennes studie. Eleverna i hennes studie sökte sig till varandra när de behövde stöd i det 

individuella arbetet vilket även eleverna i min studie gjorde. När det kom till tv-spelsexemplet 

använde eleverna i min studie varandra som kunskapskällor i olika syften för att få något ut av 

det, till skillnad från skolan där eleverna arbetade utifrån ett individuellt grupparbete.  

Eleverna sökte sig till varandra när de behövde hjälp och stöd i olika spelförhållanden. 

Williams (2006) lyfter i sin studie fram att eleverna oftast visste vilka de skulle gå till när de 

behövde hjälp eller stöd inom ett område.  På liknade sätt berättade Maggie, Fredrik, Georges 

och Salaa att de visste vem de kunde få hjälp av när de hade fastnat i ett spel och behövde 

hjälp att gå vidare med det. Stensaasen och Sletta (1996) förklarar att begreppet 

samarbetsinlärning, är till skillnad från traditionellt grupparbete, ett begrepp som skapar 

positiva sociala relationer där deltagarna blir ömsesidigt beroende av varandra. Det eleverna 
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uttryckte i intervjuerna om tv-spelandet visade ett bra exempel på samarbetsinlärning som 

Steensasen och Sletta (1996), där man samarbetar utifrån ett sätt som bidrar till lärande av 

varandra. 

8.4.2 Tv- spel och Piaget 

Eleverna lärde sig av varandra genom att de själva erövrade kunskapen om olika spel och 

lekar genom egna handlingar och erfarenheter. Det kan kopplas till Piagets teori där lärandet 

ses som något konstruktivt som eleverna själva väljer att konstruera (Krokmark 2003). 

Eleverna ses som aktiva varelser som tar in kunskap genom en medveten interaktion med sin 

omgivning (Arfwedson 1992:17). Genom assimilation och ackommodation anpassar och 

ersätter elever den nya informationen som kommer in hos dem (Björklid & Fischbein 2011), 

exempelvis fakta om olika spel och andra tips och trix som eleverna väljer att ta in. Eleven 

väljer att assimilera en viss kunskap om ett spel eller lek, som hen sedan anpassar den nya 

informationen till hens egna tidigare erfarenheter. Exemplet med Georges visade på hur han 

assimilerade en viss kunskap från sin kompis, ”Min kompis sa till oss en teknik, sen det 

gick.”. Genom ackommodation ersätts elevens tidigare kunskap om spelet/leken då de sker en 

förändring i processen därför att elevens tidigare erfarenhet kanske inte har fungerat. 

8.4.3 Tv- spel och Vygotskij  

Det informella lärandet i grupp kan också ses utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv. 

Exemplet med Salaa och ”cupsong” visar på hur eleverna lär sig av varandra. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet lärde sig eleverna genom interaktioner och samarbete med andra 

individer. Eleverna lärde sig bland annat att använda mer och nya avancerade begrepp genom 

det sociala samspelet, exempelvis engelskan som spelen oftast baseras på.  Lärandet sker 

genom att eleven handleds av en mer kunnig kamrat, en elev som har mer erfarenhet och 

kunskap om ett visst spel och en lek. Utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon lär sig 

eleven tillsammans med andra att utnyttja sin förståelse och erfarenheter om spelen eller leken 

samtidigt som andra presenterar ny kunskap (Säljö 2005:123). Exemplet med Fredrik visade 

på hur han blev bra på spelet Fifa genom sina kusiner. Genom fyra-stegsstadiet visar 

Vygotskij hur den proximala utvecklingszonen verkar i sociala samspel (Krokmark 2003): 

 Steg 1: Eleven integreras med andra elever som hjälper till att utveckla kunskap om ett 

visst spel/lek.  
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 Steg 2: Eleven tar in den kunskapen som hen har fått och använder det i tv-

spelandet/leken.  

 Steg 3: Det eleven har lärt sig är automatiserad genom erfarenheter.  

 Steg 4: Eleven övergår till steg 2 där hen utvecklar en egen kapacitet av spelet/leken 

och använder det framöver.   

 

8.4.5 Gott samarbete utanför skolan 

Elevernas grupparbete utanför skolan har visat att både Piagets och Vygotskijs teorier kan 

komplettera varandra. Eleverna visar på ett fungerande samt ett gott samarbete med en grupp 

individer som inte alltid behöver vara kompisar. Eleverna har visat att de använder sig av 

varandra för att lära sig om vissa saker. Williams har i sin bok lyft olika fördelar elever har 

genom att lära sig av varandra utifrån, Sullivans och Youniss studie. Sullivans och Youniss 

studie har utgått ifrån Piagets och Vygotskijs perspektiv och har kommit fram till liknande 

resultat som min undersökning har (Sullivans 1953, Youniss 1980 se Williams 2006:46). 

Williams lyfter fram punkter i sin bok av deras resultat på studien som visar hur elever vinner 

genom lärandet av varandra: 

 ”Samarbete och social interaktion är en förutsättning för lärande” (Williams 2006:46). 

Eleverna i min undersökning visade att de lärde sig mycket om spel/lek när de samspelade 

med andra. 

    […] mina kompisar har lärt mig och nu jag har blivit bra på det […] – Salaa, 9 år. 

    Hemma hos mina kusiner vi spelade mycket och så sen man blev bra - Fredrik, 9 år. 

 ”Genom ömsesidig återkoppling och dialog motiverar barn varandra att lämna vissa 

uppfattningar för att söka bättre lösningar” (Williams 2006:46). Eleverna i min 

undersökning visade att de sökte sig till varandra när de behövde hjälp om ett spel. De 

fick nya tankar och idéer och lärde sig något nytt av varandra. 

[…] jag brukar fråga Georges, han vet - Maggie, 9 år. 

      Han hjälpte oss med uppdraget – Georges, 9 år. 

 ”Erfarenheter av kommunikation mellan kamrater kan hjälpa ett barn att bemästra sociala 

processer, som deltagande och argumentation, samt kognitiva processer, som bekräftelse 

(verifikation) och kritik” (Williams 2006:46). Eleverna tog sig igenom grupprocessen 
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genom att samarbeta med andra och försöka hitta lösningar eller för att utvecklas i ett 

spel/lek. Exemplet med Fredrik, Georges, Salaa och Maggie visade på hur eleverna tog 

hjälp av andra för att ”bli bäst på Fifa”, ”klara av uppdraget” ”bli bra på cupsong” eller få 

stöd/ feedback i ett spel.  

 

8.5 När grupparbetet fungerar mindre bra 

I skolan 

Mitt resultat visade att fem, av dem sex elever som deltagit i undersökningen, tycker att 

grupparbeten sällan leder till ett lärande. Maggie, Georges, Amanda, Salaa och Rebecka 

föredrar hellre att jobba ensam än att jobba i grupp, på skolan. Orsaken till det är många 

störande faktorer som gör vägen till målet längre. Processen dit tycker eleverna är för lång, 

vilket gör att eleverna väljer den enkla vägen och föredrar att arbeta själva. Eleverna påverkas 

av yttre faktorer. I intervjun visar det sig att eleverna har tankar och insikter om att 

grupparbeten kan göra skillnad i deras lärande men väljer ändå att ta avstånd från att arbeta i 

grupp. Fem stycken av eleverna som intervjuades menade att grupparbeten i skolan hindrar 

lärandet mer än vad det hjälper.  

Det känns konstigt att samarbeta med någon jag inte är vän med, pirrigt! – 

Maggie, 9 år. 

Maggies definition av grupparbete är att jobba tillsammans med några man är vän med. Hon 

säger i intervjun att hon föredrar grupparbete när hon är med kompisar som är snälla och kan 

hjälpa en samt respekterar ens tankar och åsikter. Maggie förklarar att hon känner en viss 

osäkerhet när hon får höra att det är grupparbete i skolan. Det som gör henne osäker är att hon 

tvingas samarbete med någon hon inte är vän med och det gör henne orolig. 

 LM: Vad är största skillnaden mellan att lära sig själv och att lära sig av andra? 

Maggie: själv ehhh själv man kan göra saker ordentligt, man kan göra bättre 

man kan räkna ordentligt och sånt. 

LM: mmm… 

Maggie: med andra då kanske typ dem pratar och tjafsar och sånt. 

 I intervjun berättar Maggie att hon är rädd att hamna med en oseriös klasskamrat. ”Med 

andra man kan tjafsa”, menar hon. Detta visar på att Maggie har en rädsla över att ta sig 

igenom stadierna som ingår i en grupprocess. På det andra stadiet ”stormandet” förklarar 
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Stensaasen och Sletta (1996:28) att det är här som konflikterna i grupprocesser dyker upp.  

Författarna förklara att konflikter sätter krav på individens personliga resurser (Stensaasen & 

Sletta 1996:280).  Exempelvis kan tilliten till varandra ha stor betydelse för hur en konflikt 

utvecklas. 

 Jag säger bara uffftttttttt! - Georges, 9 år.  

(Georges uppfattning om grupparbete i skolan) 

Georges berättar att det är för krävande att arbeta tillsammans med andra i grupp i skolan. 

Han föredrar hellre att arbeta själv i skolan. Enligt honom lär han sig mycket mer av att arbeta 

individuellt än att arbeta i grupp.  I intervjun berättar Georges varför han föredrar att jobba 

individuellt i skolan. 

L.M: När tycker du att du lär dig bäst? Själv eller tillsammans med någon? 

Georges: Själv. 

L.M: Varför? 

Georges: Nyss vi hade prov och jag har en dåligt partner, han sitter bredvid mig, 

han är jätte jobbig. Han säger fula ord och skriker rakt ut sen han kastar sudd. 

L.M: Mmm… 

Georges: Aaa sen han har svårt med att läsa…och sen alla som har svårt med att 

läsa de får gå in i ett tyst rum och de fick göra där sitt prov. Sen jag var ensam 

och gjorde det…och om han skulle vara med jag skulle inte ens hinna med sex 

ord! 

Här berättar Georges ett verkligt exempel på hur en annan elev kan hindra honom från en 

lärandesituation. Georges visar genom detta exempel på hur en annan elev kan ”förstöra” för 

honom. Georges menar att det är lättare att lära sig själv. Detta kan kopplas till Frykedals 

(2008) studie där eleverna med hög ambition, i hennes studie, var de som föredrog att arbete 

självständigt eftersom deras krav på andra var hög. I skolan litar inte Georges på kamraternas 

svar. Han menar att andra kan lära honom fel. Enligt honom är det läraren och läromedel 

(fakta böcker) som har den snabbaste och rätta kunskapen. Lärandet i skolan sker endast 

genom interaktioner med läraren och läromedlet, inte tillsammans med andra. Även Salaa 

bekräftade det i intervjun: 

L.M: När tycker du att du lär dig bäst, själv eller tillsammans med andra? 

Salaa, 9 år: Ibland själv…men mest med lärarna. 
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L.M: Och klasskamraterna? 

Salaa, 9 år: Inte så mycket, sällan.  

I intervjun berättar Georges att han lär sig själv och att han genom fakta lär sig snabbare än 

om det vore med klaskamrater, som kanske har fel svar. Salaa förklarar att hon inte lär sig så 

mycket av klasskamraterna i skolan för att hon oftast kan mer än dem.  Sahlberg och 

Leppilampi (1998) förklarar att ur elevens synpunkt är inlärningen oftast en individuell 

process som präglas av tävlan om betyg, lärarens uppskattning etc. De förklarar att det är 

skolans problem eftersom fri kommunikation är sällsynt och att undervisningen och 

inlärningen oftast sker utifrån en enkelriktad process. Mycket speglas också på läraren där de 

menar att läraren inte stödjer ett gemensamt arbete och inte litar på att elever kan lära sig 

tillsammans (Sahlberg & Leppilampi 1998). Stensaasen och Sletta förklarar att elever behöver 

mycket erfarenheter av samarbetssituationer i skolan (1996:289). 

I intervjun berättar Georges även att hans klaskamrater tvingar honom att skriva. Det kan 

kopplas till Hammar Chiriacs (2008) studie som visade att eleverna i hennes studie påverkas 

av samarbetet. Georges tycker att det är jobbigt med grupparbete eftersom att det är han som 

oftast får göra allt i gruppen.  Sahlberg och Leppilampi menar att genom det traditionella 

grupparbetet åker oftast gruppmedlemmar på snålskjuts med hjälp av någon annans kunskap 

som varken bidrar till ett lärande eller ett lärande av varandra (Sahlberg & Leppilampi 1998). 

Enligt Georges finns ingen mening med grupparbete. För honom blir det bara jobbigt 

eftersom att han får göra dubbla arbeten. 

 Bättre att samarbeta än att jobba ensam, man kan prata men jag jobbar hellre 

ensam - Amanda, 9 år. 

Amanda berättar att klasskamraterna enligt henne är en kunskapskälla som kan lära henne 

något hon inte kan. Dessutom menar hon att man i grupp hjälper till om det finns något som 

är oklart. Det finns alltid någon i gruppen som förstår, förklarar hon. Grupparbeten ger 

tydlighet och möjlighet till upprepningar vilket enligt henne är givande. Amanda förklarar i 

intervjun att hon vet att grupparbeten är givande men även komplicerade. Enligt henne är den 

svåra biten att komma överens med alla. Det tar för lång tid tills man kommer vidare med det 

man egentligen ska göra och för att slippa allt dilemma föredrar hon att arbeta ensam.  Detta 

kan kopplas till skolverkets rapport visar liknande situation. I rapporten Tid för lärande 

(2003) framställas det hur elever i årskurs 9 hellre föredrar att arbeta ensamma eftersom de 

inte vågar riskera sina betyg. Eleverna i rapporten erkänner att klasskamratens kunskaper och 
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erfarenheter är givande men tanken av att hamna med andra klasskamrater som inte är 

motiverade hindrar dem från att jobba i grupp. Kopplingar kan dras till Amandas situation 

som är av liknande slag. Amanda berättar i intervjun att hon föredrar att arbeta ensam. Enligt 

henne får hon tystnad och kan fokusera på det som ska göras istället för att lägga massa energi 

på att komma överens med alla. 

             Det tar långt tid man jobbar inte med uppgiften - Rebecka, 9 år. 

Rebecka berättar att man sällan gör det man ska göra eftersom att man kanske pratar om 

annat. Enligt Rebecka tar det för långt tid innan man tar sig igenom hela grupprocessen. Tiden 

läggs ut på annat än det man egentligen ska göra. Hon menar att man pratar om andra saker 

och lägger energi på saker som inte har med grupparbetet att göra som till exempel småtjafs. 

Stensaasen och Sletta förklarar att: ”Grupprocesser handlar om människor i samspel med 

varandra, och om faktorer som främjar eller hämmar detta samspel” (Stensaasen & Sletta 

1996:45). Dessa grupprocesser som Stensaasen och Sletta lyfter fram i sin bok är fyra stadier 

som eleverna inte alltid klarar av de första gångerna. I det andra stadiet i grupprocessen dyker 

konflikter fram som kan stoppa grupprocessen. Processen behöver erfarenheter. Elever måste 

få möjlighet att uppleva grupprocessen för att ta sig igenom alla stadier och nå det 

gemensamma målet (Stensaasen & Sletta 1996).  

Rebecka berättar också att det alltid finns några i gruppen som inte gör någonting och andra 

som gör mer. Sjödin (1991) studien visar att det är vanligt att den ”bästa” i gruppen var oftast 

den som fick lösa uppgifterna i grupparbetet. Även Granström och Einarssons (1995) visade 

att resultatet av ett grupparbete var sällan ett verkligt samarbete, utan oftast framtaget av 

några i gruppen. Rebecka berättar att hon är lätt påverkad av andra. Det räcker bara med att 

visa ett roligt videoklipp på youtube som gör att gruppen tappar fokus. Enligt henne är det lätt 

att en person drar med gruppen och det blir oftast konflikter för att det finns andra i gruppen 

som vill arbeta med uppgiften. Detta kan kopplas till Stymnes (1992) studie som visar att på 

att gupparbeten inte alltid är gynnsamt för elever och att eleverna många gånger kommer bort 

från ämnet i privata samtal och pratar om annat än själva uppgiften.  

Man behöver tålamod! - Salaa, 9 år 

 Enligt Salaa har inte alla i klassen tålamodet för att ta sig genom hela grupprocessen, varken 

lärare eller elever. Salaa förklarar att det behövs tid för att komma överens och kunna 

samarbeta.  
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L.M: När tycker du att det går mindre bra i en grupp? 

Salaa, 9 år: När man bråkar, eller när man säger den här idén är bra nejnejnej 

den är dålig och sånt där, lite tjafsas. 

L.M: Vad tror du är det svåra med att arbeta i grupp? 

Salaa, 9 år: Ibland de fattar inte vad man säger. Jag förklarar och förklarar man 

måste ha tålamod…fast jag eller de andra har inte de. 

Salaa berättar vidare i intervjun att eleverna inte har tålamodet för ett samarbete vilket gör att 

någon tar rollen som ”ledaren” och bestämmer vad som ska göras för att arbetet ska gå 

snabbare. Detta kan kopplas till Fykedals (2008) studie som visar på att grupparbeten i skolan 

oftast styrs av elever vilket leder till att grupparbeten delas upp i individuella delar. Salaa 

berättar att grupparbeten många gånger inte leder till ett samarbetstillfälle och att det lätt 

händer att eleverna inte blir nöjda med resultatet. Hon förklarar att hennes klass har svårt med 

att samarbeta. Hon berättar även att läraren inte har tillräckligt med tålamod med tanke på att 

hon förväntar sig ett bra samarbete under en sådan kort tid som de får. Frykedals (2008) 

studie visar på att ju längre tid med eleverna får vara med varandra i grupparbetet desto större 

är möjligheten att bygga upp tilliten till varandra i gruppen. Både Frykedals (2008) och 

Stensaasen och Sletta (1995:289) betonar tillitens betydelse för grupparbeten. Stensaasen och 

Sletta förklarar att tilliten kan få eleverna att inte utnyttja varandra för situationen (1995). 

Enligt Salaa handlar grupparbete om ett samarbete där alla hjälps åt att lösa ett problem. Lik 

Stensaasen och Sletta (1996) definieras grupparbete som ett aktivt samspel mellan ett 

begränsat antal individer och handlar om att lösa en uppgift, verkställa ett arbete eller att leka 

tillsammans. Av det som Salaa har sagt tolkar jag det som att grupparbeten i skolan liknar det 

traditionella grupparbetet. Salaa berättar att det inte är en samarbetssituation eftersom att det 

finns en ”ledare” som bestämmer allt och delar upp arbetet vilket kan relateras till Fykedals 

(2008) studie som liknar ett Individuellt grupparbete. 

 

8.5.1 Gupparbete i skolan når inte lärandet, varför? 

Mitt resultat visar på att fem, av samtliga sex elever som deltar i undersökningen, inte ser 

grupparbetet i skolan som ett samarbetstillfälle. Amanda, Georges, Salaa, Maggie och 

Rebecka är enade om att grupparbete i skolan inte når ett lärande eftersom att de inte 

samarbetar tillsammans och att det är många yttre faktorer som påverkar dem. Granströms & 
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Einarssons (1995) forskning bekräftar detta och påpekar att samarbetet sällan fungerar hos 

eleverna vid grupparbeten. Dessa fem elever kopplar inte grupparbetet i skolan till en lärande 

situation. Resultatet visar istället att grupparbete kopplas till samarbetstillfällen utanför skolan 

där samarbetet fungerar.  

Eleverna skiljer på grupparbete i skolan och grupparbete utanför skolan.  Deras uppfattning av 

fungerande grupparbete handlar om det informella lärandet i grupp där samarbetet och 

samspelet i gruppen är centralt. Begreppet grupparbete kopplas till lärandet och samarbetet 

som sker utanför skolan och som handlar om samarbetsinlärning. Medans grupparbete i 

skolan kopplas till något mer komplicerat. Det är oftast en individuell process som liknar ett 

traditionellt grupparbete eftersom att det saknas samarbete inom gruppen. Både Stensaasen 

och Sletta (1996) och Sahlberg och Leppilampi (1998) skiljer på det traditionella grupparbetet 

och samarbetsinlärningens grupparbete. Salaa, Rebecka, Georges, Amanda och Maggie visar 

på att de kan samarbeta utanför skolan. Vilket liknar en samarbetsinlärning där eleverna lär 

sig tillsammans. När eleverna berättar om samarbetssituationer samt lärande i grupp kopplas 

det sällan till skolan. 

Enligt Salaa är inte grupparbeten i skolan givande eftersom att tålamodet inte finns. Georges 

förklarar att det är jobbigt eftersom att han bland annat tvingas till att skriva. Rebecka menar 

att grupparbete i skolan inte är grupparbeten eftersom att det alltid är några som gör mer än 

andra i gruppen. Detta kan kopplas till Frykedal (2008) där majoriteten av eleverna i mina 

intervjuer berättar att grupparbeten i skolan oftast leder till ett individuellt grupparbete. 

Granström & Einarsson (1995) forskning skyller på att det är skolan som inte lärt elever hur 

ett grupparbete ska bedrivas. Stensaasen och Sletta förklarar att skolan inte belyser hur 

grupparbete ska praktiseras (1996:85). ”En del av problemet ligger nog i att skolplanerna inte 

har gått in på vad grupprocesser handlar om och hur lärarna kan använda dem” (Stensaasen & 

Sletta 1996:85). 

 I läroplanen finns det inga tydliga mallar på hur ett grupparbete ska bedrivas (Stensaasen & 

Sletta 1996) . Stensaasen och Sletta menar att skolplanerna saknar instruktioner om ledande 

och arbete i grupper. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

ska skolan ge eleverna möjlighet att utveckla den förmågan att arbeta i grupp (Skolverket 

2011:9). Därmed är det också skolans ansvar att se till att eleverna lär sig att arbeta och lära 

sig i grupp (Skolverket 2011:13). Stensaasen och Sletta förklarar det med att läroplanerna 

hittills präglas av kunskapsmässiga färdigheter istället för en mer social läroplan (1996).  
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8.6 När grupparbetet fungerar mindre bra 

Utanför skolan 

Eleverna berättar att de lär sig en hel del i det informella lärandet i grupp. De förklarar också 

att allt de lär sig av varandra inte är givande. Georges lyfter fram ett exempel i intervjun: 

 Ibland de skojar med orden till exempel nu…ehhh…jag ska räkna till 6…nej 10 

och han ska lära mig, några de säger så här 1,2,3,4,5,haram
7
,7,8,9,10….bara för 

att det är 6 - Georges, 9 år. 

Georges berättar att kompisarna brukar skämta med olika ord och enligt honom är inte 

kompisarna alltid seriösa när de ska lära ut.  Vidare berättar Georges att man ibland inte ens 

kan lita på sina kompisars svar, vare sig det är i skolan eller utanför. 

Salaa menar att allt man lär sig av varandra inte är nyttigt. Hon förklarar i intervjun att hon 

tycker att lärandet man delar med varandra ska vara användbart. Hon lyfter fram exempel på 

vad hon anser är nyttigt lärande. Några exempel var att exempelvis knäppa jackan och lära sig 

att göra olika frisyrer.  I intervjun berättar Salaa att man ibland lär sig fula ord vilket hon inte 

tycker är nyttigt eftersom det inte är användbart enligt henne. Fredrik och Maggie bekräftar 

också att genom det informella lärandet kan lära sig dåliga saker som till exempel fula ord, 

hur man stjäl, hur man kan slåss och så vidare.  Maggie erkänner i intervjun att hon har lärt 

kompisarna att inte stjäla, men att hon istället lärt dem hur man slåss:  

Jag lärde henne att inte tjuva mmmmm och sen jag hade lärt henne att bli 

stark…och nu slåss vi, inte tillsammans men med andra och sen vi retas – 

Maggie, 9 år. 

Eleverna berättar också om slagsmål och konflikter som skett utanför skolan. Det förekom 

situationer där eleverna inte samarbetade och kom överens om något för att de exempelvis 

haft olika åsikter. 

 

 

                                                           
7
 Haram är en arabisk term som betyder förbjudet eller något som är syndigt.   
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9. Slutsatser och sammanfattning  

Jag kommer här att summera de slutsatser jag har kommit fram till i analysen av mitt material. 

Mitt syfte med undersökningar var: ”att undersöka vad ett antal elever i årskurs 3, som går i 

en skola i stockholmsområdet, har för uppfattning om grupparbete och hur de tycker att 

grupparbete påverkar deras lärande”. Jag kommer här att berätta hur mitt syfte samt 

frågeställningar blivit besvarade. För att göra detta har jag använt mig av mina 

frågeställningar som rubriker och diskuterat mitt resultat i kombination med tidigare 

forskning. 

9.1 Vilka uppfattningar har eleverna om grupparbete? 

 Till en början var mina forskningsfrågor fokuserade på grupparbete inom skolan och jag 

fokuserade mycket på lärandet och grupparbetet i kombination med skolan (det var min bild 

av grupparbete). Eleverna i min undersökning kopplar istället många gånger grupparbete till 

samarbetssituationer som handlar om informellt lärande utanför skolan (det är deras 

uppfattning av begreppet grupparbete). Mestadels av mina intervjufrågor handlar om 

grupparbete i kombination med lärandet vilket gör att eleverna kopplar sina svar till 

samarbetssituationer utanför skolan, för det är där som grupparbetet finns, enligt dem. Fredrik 

är den enda som både kopplat lärande och grupparbete till skolan. Amanda, Georges, Maggie, 

Salaa och Rebecka kopplar lärandet och grupparbete endast till samarbetssituationer som sker 

utanför skolan.  

Mitt resultat visar på att eleverna pratar om grupparbetet i och utanför skolan, som handlar om 

det informella och informella lärandet i grupp. Elevernas uppfattning av grupparbete handlar 

om samarbetssituationer i och utanför skolan. Amanda, Fredrik, Georges, Maggie, Salaa och 

Rebecka uppfattar grupparbete som ett samarbetstillfälle där man bidrar med något i det 

sociala utbytet. Enligt eleverna handlar det också om att komma överens med alla i gruppen. 

Eleverna ser grupparbetet som både ett hinder och en möjlighet för ett lärande. I koppling till 

Hammar Chiriacs (2008) studie visar det sig att grupparbeten är en möjlighet för ett lärande, 

om alla i gruppen är inställda på att vilja samarbeta.  

 Grupparbete i skolan - formellt lärande i grupp 

Fredrik är den enda som ser grupparbete i skolan som en möjlighet för ett lärande. Min studie 

visar ett blandat resultat som i likhet med Stymnes (1992) studie som visar på att 



37 
 

grupparbeten är en komplicerad arbetsform i skolan och inte alltid är så gynnsamt för 

eleverna.  

Amanda, Georges, Maggie, Salaa och Rebecka ser inte grupparbete i skolan som ett 

samarbetsstillfälle och är enade om att grupparbete i skolan inte når lärandet eftersom att de 

inte samarbetar tillsammans. Grupparbeten i skolan koppas till ett individuellt grupparbete, 

som är en arbetsform inom grupparbete som Fykedal (2008) lyfter upp i sin studie. Amanda, 

Georges, Maggie, Salaa och Rebecka berättar att de sällan samarbetar. Vilket kan kopplas till 

Granströms och Einarssons (1995) studie som visar på att grupparbete sällan är ett verkligt 

samarbete.  

 Grupparbete utanför skolan - informellt lärande i grupp.  

Alla sex elever talade om ett gott samarbete utanför skolan. Eleverna kopplar grupparbeten 

utanför skolan till givande samarbetssituationer. I likhet med Williams (2006) studie kopplas 

det informella lärandet till elevernas spontana lärande i vardagliga samarbetssituationer. För 

Amanda, Georges, Maggie, Salaa och Rebecka kopplas lärandet i grupp oftast till 

samarbetssituationer utanför skolan. Fredrik kopplar lärandet till både det informella och 

formella lärandet i grupp. Grupparbetet utanför skolan kan kopplas till ett självvalt 

grupparbete som Fykeldal (2008) lyfter fram, där eleverna söker sig till varandra.  

 

9.2 Vilka uppfattningar har eleverna om hur deras lärande påverkas av 

grupparbete? 

Elevernas lärande påverkas på olika sätt beroende på om det är samarbetssituationer som 

utspelar sig i eller utanför skolan.  

 Grupparbete i skolan 

Mitt resultat visar på att Fredrik är den enda som kopplar grupparbeten i skolan till lärande. 

För Amanda, Georges, Salaa, Rebecka och Maggie är det med vem man hamnar med som är 

avgörande för att ett grupparbete i skolan ska fungera bra och bidra till ett lärande.  För dem 

handlar grupparbeten i skolan om en ideal bild där ”om det är en kompis” så kan grupparbeten 

fungera bra, enligt dem. Grupparbeten handlade även om samarbete. Men eftersom sådana 

tillfällen sällan inträffar så kopplas lärandet många gånger till samspelssituationer utanför 

skolan. 
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 Grupparbeten utanför skolan 

Min studie visar att det inte är brist på sociala färdigheter hos eleverna utan troligtvis brist i 

skolan, eftersom att eleverna i denna studie visar att de lyckats samarbeta vid andra tillfällen. 

Likt Williams (2006) studie visar det sig vara att eleverna lyckas samarbeta när alla är 

engagerade och strävar efter samma mål. Samverkan förekommer då eleverna känner sig 

delaktiga i en kamratkultur och där eleverna kan bidra med egna erfarenheter och 

kompetenser (Williams 2006). Samspelsituationerna i grupp utanför skolan är något som utår 

ifrån elevernas intresse och samtidigt bidrar med någonting i det sociala utbytet. Eleverna 

kopplar det informella lärandet till spel och tv- spelandet. Salaa, Georges, Maggie och Fredrik 

berättar hur mycket de lär sig av sina kompisar när det kommer till spel och tv-spel. De 

berättar även hur de hjälps åt att utvecklas i ett spel eller att klara av ett spel. Hur de söker sig 

till varandra och handleds av en som är mer kunnig inom området, vilket i deras fall är en som 

är duktig och kan mycket om spel/tv-spel. Detta kan kopplas till Frykedals (2006) studie som 

betonar självvalt grupparbete som en utav flera arbetsformer i grupparbete, där eleverna 

söker sig till varandra när de behöver stöd i ett spel och använder varandra som 

kunskapskällor. 

9.3 Avslutande reflektioner 

I denna studie har jag kommit fram till att eleverna talar om ett gott samarbete utanför skolan. 

När eleverna utgår ifrån egna intressen så fungerar deras grupparbeten. Dessa 

grupparbetsstillfällen är därmed självalda av eleven. I skolan är inte grupparbeten självalda, 

utan en styrd arbetsform. Den utgår inte alla gånger ifrån elevernas intressen. Aefwedson 

(1992) menar att skolan värderar den formella kunskap som utgår ifrån vetenskapliga 

discipliner. Därmed tolkar jag det som att tv- spel kanske inte värderas som ett lärande eller 

kunskap i skolvärlden. Men i läroplanen finns ett långt stycke om lärande och kunskap som 

jag tycker är värt att lyfta fram: 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och 

lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget 

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

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
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varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika 

kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir 

till en helhet (Skolverket 2011:10). 

I läroplanen står det att kunskap inte är ett entydigt begrepp. Skolan ska skapa ett lärande där 

kunskapens former går in i varandra, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Jag skulle 

tolka stycket som att allt kan värderas som kunskap.  ”Att kunskap kan komma till uttryck i 

olika former - såsom förståelse” och ”att skolan ska ge utrymme för olika kunskapsformer”, 

detta tolkar jag det som att tv-spel ses som kunskap utifrån elevernas förståelse. I detta fall 

ska skolan då ge utrymme för elevernas förståelse för kunskapsbegreppet. Kunskap bland 

eleverna handlar bland annat om tv- spel. Det är genom elevernas kunskap om olika tv-spel 

och lekar som de lär sig av varandra och samarbetar i grupp. Skolan ska vara en plats för 

eleverna som ska stärka elevernas vilja samt lust att lära (Skolverket 2011:10). Baserat på 

resultaten av mina intervjuer är det sällan som grupparbete i skolan är givande för elevernas 

lärande, eller fördröjs arbetet och att det tar längre tid att nå målet.  

Avslutningsvis vill jag säga att denna studie inte på något vis går att generalisera utan den 

lyfter fram sex elevers uppfattning om grupparbete och hur deras lärande påverkas av 

grupparbete vars är viktiga att ta del av och ha förståelse för. Hur man som lärare bör använda 

grupparbeten som en arbetsform är inte något som jag tänker ge svar på i denna studie utan 

det lämnar jag över åt varje enskild lärare att ta ställning till. Det som jag slutligen vill nämna 

efter att ha genomfört denna studie är att jag tror att det kan vara värt att lyfta fram och 

använda elevernas kunskap inom ett område i undervisningen. Detta är framförallt för att 

läraren ska stärka elevens tillit till den egna förmågan samt lust att lära (Skolverket 

2011:10,14). 

 

9.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att veta hur det skulle se ut om eleverna fick skriva om tv-spel i sina 

grupper i skolan. Hur skulle då grupparbetet i skolan se ut för dessa elever? En fortsatt 

forskning på det här ämnet skulle kunna vara att forska kring hur man får eleverna lika 

intresserade utanför skolan som i lärandet i skolan. Hur man kan få in elevernas erfarenheter 

och intressen in i skolvärlden och försöka balansera det med skolans uppdrag. 
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11. Bilagor  

11.1 Bilaga 1 

 Informationsbrev till föräldrar för årskurs 3 

Hej! 

Mitt namn är Linda Merza och studerar på Södertörnshögskola. 

Jag ska snart bli lärare för grundskolans tidigare åldrar. Just nu 

håller jag på med en forskning för mitt examensarbete. Jag tycker 

att det är jätte intressant att veta hur ditt barn lär sig . Eftersom jag 

själv ska bli lärare tycker jag att det är viktigt att veta hur elever 

lär sig. Jag skulle jätte gärna vilja ta en del av ditt barns tankar och 

synpunkter om sitt lärande i grupp. För att fortsätta min forskning 

vill jag med all respekt ta tillstånd från dig som förälder. 

Jag vill ha tillstånd av dig som förälder att få intervjua ditt barn. 

Jag vill påpeka att alla de uppgifter ditt barn lämmar in kommer att vara 

sekretessbehandlade vilket innebär att de kommer att vara anonyma. Ditt barns 

personuppgifter kommer att skyddas under hela min forskningsprocess. Alla mina 

insamlade uppgifter kommer endast användas för forskningens ändamål. 

 

             Ja, jag godkänner att mitt barn blir intervjuad 

             Nej, jag godkänner inte att mitt barn blir intervjuad 

 

Målsmansteckning:  

 

 

Tack för er tid!  

Med vänliga hälsningar Linda Merza 
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11.2 Bilaga 2 

Elevintervju guide Individuell- och gruppintervju 

 

Inledning 

Jag heter Linda Merza och studerar på södertörns högskola till lärare för de yngre åldrarna. 

Jag har med mig några frågor som jag skulle vilja ställa under intervjun. Jag är här därför att 

jag går på min sista termin i lärarutbildningen och då skriver man ett examensarbete, där man 

får själv välja vad man vill forska och skriva om. Mitt examensarbete handlar om elever, vad 

elever har för uppfattning om grupparbete och hur de tycker att grupparbete påverkar deras 

lärande. Jag är intresserad av hur elever lär sig av varandra och vad de har för syn på lärandet 

i samband med grupparbete. Mina svar som jag får från dig kommer att användas till min 

forskning som jag nu håller på med. Jag vill påpeka att alla de uppgifter du lämmar in 

kommer att vara sekretessbehandlade vilket innebär att du kommer att vara anonym. Dina 

personuppgifter kommer att skyddas under hela forskningsprocessen. Alla insamlade 

uppgifter kommer endast användas för forskningens ändamål. 

Mitt syfte med intervjun är att ta reda på vad eleven har för syn på sitt lärande i samband med 

grupparbete.  Jag är intresserad hur du som, elev har för uppfattning om grupparbete och hur 

du tycker att grupparbete påverkar ditt lärande. 

Skulle du kunna presentera dig kort. Vad du heter, hur gammal du är, vad du har för intresse, 

etc. 

1. Kan du berätta för mig hur det känns att arbeta tillsammans med dina klasskamrater. 

2. Kan du ge exempel på hur du lär dig av andra i skolan? Vad lärde du dig? 

3. När tycker du att du lär dig bäst, själv eller tillsammans med andra? Motivera! 

4. På vilket sätt tror du att dina klasskamrater har för inverkan på ditt lärande? 

5. Vad tror du det finns för för- och nackdelar med att lära sig av varandra? 

6. Vad tror du är största skillnaden med att lära sig själv och att lära sig av varandra? 

7. Vad tror du är skillnaden mellan det läraren lär dig och det dina klasskamrater lär dig? 

(Vad anser du att du kan lära dig från klaskamraterna som inte läraren kan lära ut?) 

8. Kan du ge exempel på när du lärde dina klasskamrater något?  
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9. Tycker du att nya idéer uppkommer när du arbetar i grupp med andra elever? Ge 

exempel. 

10. Hur/på vilket sätt lär du dig i grupparbeten?  

11. Hur tycker du att grupparbete påverkar ditt lärande? 

12. Kan du ge exempel på ett grupparbete där du lärde dig något, vad lärde du dig? Hur 

lärde du dig? 

13. Förklara för mig när du tycker att det fungerar bäst i grupp. 

14. När tycker du att det går mindre bra i grupp? 

15. Vad tror du är det svåra med att arbeta i grupp? 

16. Hur ofta får du möjligheten att lära dig av andra i skolan?  

17. Är det något du vill tillägga om ditt lärande som du tycker att vi inte har tagit upp? 

Gruppintervju frågor (allmänna frågor) 

1. Vad är grupparbete för er? 

2. Vart finns grupparbeten tror ni? 

3. Blandade frågor från individuella intervjun, 1-17. 

 

Avslut 

Jag skulle vilja tacka dig för den tid du har lagt ner och den information, synpunkter du har 

delat med dig! Det var väldigt intressant att få ta en del av dina tankar och erfarenheter.  

 

 


