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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera en grupp SO-lärares samtal om grupparbeten 

och dess betydelse för elevers kunskapsutveckling. Med diskursanalys som en teoretisk och 

metodologisk utgångspunkt har två fokusgruppintervjuer, med totalt sju lärare, analyserats. 

Samtliga lärare undervisar i Samhällsorienterade ämnen i grundskolans senare åldrar. Utifrån 

lärarnas argumentation kring grupparbete presenteras i resultatkapitlet två huvudsakliga 

kategorier där grupparbete beskrivs som social fostran respektive ämnesresurs. De två 

kategorierna ger i sin tur upphov till olika syften med grupparbete, samt olika sätt att tala om 

gruppindelning och läraransvar. Bedömning och betygsättning är ett återkommande tema i 

lärarnas samtal. Studien visar på en konflikt mellan grupparbete och individuell bedömning. I 

diskussionskapitlet relateras grupparbete som fostran respektive ämnesresurs till läroplanens 

dubbla uppdrag. Samtalen kring kunskap och bedömning kopplas samman med en vidare 

utbildningspolitisk diskurs. Uppsatsens resultat relateras också till Vygotskijs och Deweys 

teorier om lärande och utveckling samt till en debatt om kunskap och lärande i skolan. 

Nyckelord: bedömning, diskursanalys, grupparbete, kunskap, SO-lärare 

  



 
 

Förord 

Först och främst vill jag tacka de SO-lärare som deltagit i mina intervjuer. Utan er hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. Stort tack för att ni tog er tid, trots att jag vet att just 

tid är en ständig bristvara i läraryrket. 

Jag vill även rikta ett tack till mina handledare Lotta Fritzdorf och Kristina Holmberg för 

kloka synpunkter och värdefull respons. Kristina, ett särskilt tack för din vägledning i 

diskursanalysens djungel. Jag passar också på att tacka övriga studenter i seminariegruppen 

för era idéer, och för alla ”det beror på”- diskussioner. 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina vänner som på olika sätt inspirerat, 

stöttat och fått mig att tänka på annat ibland. 

Halmstad, 2 januari 2011 

Mirjam Nilsson 
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1. Inledning och bakgrund 

Grupparbeten är en metod jag träffat på såväl som elev, som lärarstudent på högskolan och i 

samband med min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på skolor där jag praktiserat. Jag 

har erfarit att grupparbeten kan skapa både frustration och glädje. När jag ser tillbaka på min 

egen skoltid minns jag flera grupparbeten som präglats av konflikter. För att komma undan 

med minsta möjliga ansträngning och samtidigt minska risken för bråk blev resultatet ofta att 

arbetet delades upp på ett sådant sätt att samarbetsmomentet uteblev. Under mina VFU-

perioder har jag sett tydliga exempel på att detta är en strategi som fortfarande används av 

elever på olika nivåer i utbildningssystemet. Genom åren på lärarutbildningen har jag funderat 

mycket över grupparbeten och vilka för- och nackdelar de har. Jag har också funderat över 

hur gruppuppgifter bör se ut för att man som elev eller student ska få ut så mycket som 

möjligt av dem. Funderingarna har bland annat resulterat i ett brev med reflektioner kring 

grupparbete som skickades till lärarutbildningens ledning höstterminen 2007: 

Jag ifrågasätter egentligen inte förekomsten av grupparbeten, jag har som sagt fått flera 

positiva erfarenheter av just grupparbete. Däremot ifrågasätter jag formerna för 

grupparbete, det faktum att de ständigt är ganska lika. Att tillsammans i grupp sitta framför 

en dator och redigera ihop en gemensam text fokuserar ofta på frågor om ordval och 

meningsbyggnad. Tre eller fyra studenter som alla har sitt sätt att uttrycka sig och formulera 

sig ägnar några timmar åt språkliga kompromisser. Finns det inte andra former för 

gruppuppgifter? (Nilsson, 2007) 

Trots viss kritik minns jag också flera tillfällen under min egen skoltid då grupparbeten har 

varit roliga och lärorika. Jag har även träffat elever under mina VFU-perioder som visat 

förmåga att samarbeta, diskutera och ta hjälp av varandra. Ett fungerande grupparbete kan ge 

en synergieffekt vilket innebär att resultatet visar på högre kvalitet än det skulle gjort om 

gruppmedlemmarna genomfört arbetet var för sig (Egidius, 2006). 

Inom pedagogisk litteratur och forskning finns en uppsjö av texter kring grupparbete i 

undervisning. Enligt Arfwedson (1998:141) myntades begreppet grupparbete av den tyske 

professorn Herbart på 1800-talet men arbete i grupp lär ha funnits redan långt tidigare. 

Historiskt menar Arfwedson att grupparbeten i första hand motiverats av ekonomiska skäl 

genom att äldre elever fick ansvara för att lära de yngre. Arfwedson och Arfwedson (1981) 

gör en historisk redogörelse för grupparbetets plats i den svenska skolan och påpekar att all 

skolundervisning sker i gruppsituationer av olika slag. En hel skola utgör en grupp, liksom 
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varje årskurs och varje klass utgör grupper. I dessa större grupper kan läraren eller skolan, 

med eller utan elevernas påverkan, dela in elever i mindre grupper. Även här kan olika slags 

grupper förekomma men ett exempel är att elever får arbeta tillsammans med någon uppgift. 

Grupparbete ses då som ett komplement till undervisning i helklass och individuellt arbete. 

Enligt Arfwedson (1998:141) är dock grupparbete en metod som förespråkas i teoretiska och 

ideologiska debatter om undervisning snarare än av lärare ute på fältet. Arfwedson menar att 

det hos lärare finns en viss skepsis mot att använda grupparbete i undervisningen och att en 

väldigt liten del av tiden i skolan används till verkligt grupparbete, det vill säga situationer där 

eleverna verkligen samarbetar och inte bara sitter tillsammans i grupper. Runesson (1995:76) 

skriver att ”grupparbeten intar en central plats i den svenska skolan” och menar att 

grupparbeten kan motiveras utifrån Läroplanens text som skolans uppdrag. Enligt Runesson 

kan arbete i grupp utgöra en del i skolans fostrande uppdrag, men också fungera som ett 

medel för både social träning och kognitiv utveckling. Hensvold (2006) menar att den svenska 

skolan numera lägger allt större vikt vid individuellt arbete och att detta strider mot skolans 

uppdrag som till stor del handlar om social träning. 

Litteratur i ämnet lyfter även fram problematik som kan uppstå i samband med grupparbeten. 

Stensmo (1997:155-159) redogör för ett antal vanliga problem och menar till exempel att en 

vanlig situation är att någon eller några elever i en grupp åker snålskjuts och låter de mer 

ambitiösa gruppmedlemmarna genomföra hela uppgiften. Han berör även det faktum att 

arbetet delas upp mellan gruppmedlemmarna så att momentet av samarbete uteblir eller att 

elever som genomför ett grupparbete faktiskt presterar sämre än vad de skulle gjort om de 

genomfört uppgiften individuellt. Samarbetsmomentet i sig gör att mindre energi läggs på 

uppgiften, vilket bidrar till att eleverna hamnar under sin egentliga prestationsnivå. Denna 

tendens beskrivs ibland som Ringelmann-effekten (American Psychological Association, 

2006). 

Min lärarexamen är inriktad mot de samhällsorienterande ämnena (SO) som består av 

Samhällskunskap, Historia, Geografi och Religionskunskap. Vernersson (1999:66f) har 

studerat samhällsorienterande ämnen, och då främst Samhällskunskap, ur ett didaktiskt 

perspektiv. Han menar att grupparbete är en studieteknisk färdighet, som eleverna ges 

möjlighet att träna inom SO-ämnena. Under mina VFU-perioder har jag upplevt att detta är 

ämnen där grupparbete används relativt ofta som alternativ till mer traditionell undervisning 

baserad på lärarens genomgångar. Jag är därför nyfiken på hur SO-lärare använder 

grupparbete och hur de motiverar och väljer att genomföra arbeten i grupp med eleverna. 
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1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera några lärares samtal kring grupparbeten. Jag 

vill ta reda på vilka kunskaper lärarna framställer som möjliga för eleverna att tillägna sig 

genom att arbeta i grupp. Fokus kommer att vara på grupparbeten inom Samhällsorienterande 

ämnen (SO) i grundskolans senare årskurser. Studien kommer att ske utifrån följande 

frågeställning: 

 Hur talar en grupp SO-lärare om grupparbete och dess betydelse för elevers 

kunskapsutveckling? 

Lärarnas samtal kommer även att ställas i relation till aktuell forskning om arbete i grupp, 

teoretiska perspektiv på socialt samspel och en större diskussion om kunskap i olika former. 

Formuleringen ”kunskapsutveckling” syftar här till att vara öppen för informanternas 

tolkning. För en vidare diskussion kring begreppet kunskap se avsnitt 3.1. 
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2. Tidigare forskning 

Angående grupparbeten i skola och undervisning finns en stor mängd tidigare forskning. I 

detta avsnitt presenteras en översikt av några tidigare avhandlingar, artiklar och uppsatser. 

Urvalet har i första hand gjorts med hänsyn till relevans för min uppsats, men jag har också 

begränsat mig till de senaste årens forskning. Jag använder även några avhandlingar från 

nittiotalet eftersom de refererats till i den nyare forskningen. De avhandlingar och den 

forskning som gjorts på senare år förefaller i stor utsträckning behandla elevers perspektiv på 

grupparbete. I slutet av kapitlet redogör jag dock för några uppsatser som berör lärares 

uppfattningar kring grupparbete. 

I internationell forskning om grupparbete används begreppen cooperative learning respektive 

collaborative learning. En forskare som använder benämning cooperative learning är Slavin 

(1995). Stymne (1992) använder termen ”cooperative” för att beskriva grupper med ett väl 

fungerande samarbete. Stymnes studie utgår från videoinspelningar med fyra 

elevarbetsgrupper där Stymne studerat elevers interaktion i mindre grupper. I de grupper 

Stymne benämner som ”cooperative” fungerade samarbetet och alla elever bidrog till 

gruppens arbete. Några grupper hade ett bristande samarbete men även dessa grupper visade 

upp ett acceptabelt resultat. Underwood (2003) skiljer mellan begreppen cooperative 

respektive collaborative learning, och menar att om gruppmedlemmarna tar sig an ett 

gemensamt arbete genom att dela upp uppgifterna och genomföra dem var för sig blir lärandet 

”cooperative”. En situation av collaborative learning uppstår först när gruppmedlemmarna 

löser hela uppgiften tillsammans. Underwood genomför en studie om grupparbete med 140 

lärarstudenter. Resultatet visar att de generellt är positiva till samarbete i grupp. I de fall då 

uppgifterna i fråga bedöms på något sätt efterfrågade studenterna en tydlig ansvarsfördelning. 

Detta bidrog till att studenterna hade en större tveksamhet inför uppgifter av karaktären 

”collaborative”. Underwoods resultat visar också att merparten av studenterna är motvilliga 

till att ge någon form av negativ påföljd i de fall då någon gruppmedlem inte bidrar till 

arbetet. 

Forslund Frykedal (2008) studerar grupparbete ur ett elevperspektiv med hjälp av 

observationer och intervjuer. I avhandlingen återkommer ovanstående diskussioner kring 

gruppmedlemmarnas utformning av samarbetet. Forslund Frykedal diskuterar bland annat 

betydelsen av gruppsammansättning och uppgiftskonstruktion. Slutligen presenteras en 
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modell för grupparbete där eleverna blir ömsesidigt beroende av varandra, vilket gynnar 

samarbetet i gruppen. En ytterligare fördjupning i gruppens betydelse för samarbetet 

presenteras av Hammar Chiriac (2003). Hammar Chiriac studerar grupprocesser i 

problembaserat lärande. Hon utgår från Steiners och Bions teorier, och genomför en studie 

med universitetsstudenter på psykologutbildningen. I resultat och diskussion redogörs för 

grupprocesser som identifierats i basgrupper, olika roller som studenterna går in i och karaktär 

på grupperna. Även om Hammar Chiriac studerat basgrupper på högskolenivå kan flera av de 

roller och processer som presenteras vara aktuella även på grundskolan och gymnasiet. 

En avhandling med direkt koppling till arbetet på grundskolan är Jakobssons (2001) studie 

kring elevers interaktiva lärande i naturvetenskapliga ämnen. Utgångspunkten för Jakobssons 

avhandling är att lärande sker i sociala sammanhang och genom språklig interaktion. Bergers 

och Luckmans teorier om verkligheten som en social konstruktion samt Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv används som en teorietisk bakgrund. I resultat och analys 

diskuteras ett antal elevstrategier och attityder till lärande. En av Jakobssons (2001:235) 

slutsatser är att det finns ett starkt samband mellan elevernas utnyttjande av just samarbete 

med kamraterna och en positiv kunskapsutveckling i de naturorienterade ämnena. Även 

Granström (2003) studerar arbetsformer i skolan. Resultatet av hans studie från nittiotalet 

visar att de tillfrågade eleverna är positiva till arbete i grupp. De beskriver själva att de 

lektioner de haft störst utbyte av är de tillfällen då de fått arbeta tillsammans med andra elever 

i en mindre grupp. Granström diskuterar elevernas utbyte av lektionerna både ur ett socialt 

perspektiv och ur ett kunskapsperspektiv. Han menar att grupparbeten, trots vissa brister, kan 

bidra positivt till elevers sociala välbefinnande och till deras upplevelse av 

kunskapsinhämtning. 

Det finns också ett flertal uppsatser som berör ämnet grupparbete i skolan ur såväl elevers 

som lärares perspektiv. Eftersom min uppsats behandlar lärares beskrivning av grupparbete 

redogör jag här kort för några uppsatser, vars innehåll ligger nära det som jag själv studerar. 

Flera uppsatser fokuserar på lärares inställning till grupparbeten och motiv till att använda 

grupparbete som metod. Lärare i flera studier menar att grupparbete kan fungera bra men att 

extra vikt bör läggas vid exempelvis handledning, planering, konstruktion av uppgifter och 

tydliga instruktioner där eleverna blir medvetna om syfte och mål med arbetssättet (Borgvall 

och Hjorth 2007; Strömqvist 2008; Thorwaldsdotter, 2009). Borgvall och Hjorth (2007) 

undersöker SO/svensklärares uppfattningar om grupparbete som arbetsform i grundskolan. 
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Lärarna i fråga är positiva till att använda grupparbeten i undervisningen och motiverar detta 

utifrån mål i läroplan och kursmål. 

I litteratur och aktuell forskning finns en mängd definitioner och begrepp som relaterar till 

arbete i grupp som undervisningsmetod. Här har jag tidigare tagit upp collaborative och 

cooperative learning. I svensk litteratur talas ibland om samarbetsinlärning, vilket Sahlberg 

och Leppilampi (1998) menar är mer omfattande än grupparbete i traditionell mening. I min 

uppsats har jag valt att utgå från Hensvolds (2006:47) öppna definition av grupparbete: 

”Grupparbete innebär att två eller flera elever har en uppgift som de skall lösa gemensamt”. 

Denna definition förklarar vad jag menar med ett grupparbete men ger också informanterna 

möjlighet att själva tolka begreppet och beskriva innebörden av grupparbete i undervisning. 

Den tidigare forskning som presenterats här är främst tänkt att ge en viss förförståelse till min 

studie. Forskningen visar att grupparbete är en arbetsmetod som kräver förberedelse och 

planering från lärarens sida. Det lyfts fram en rad problem rörande elevers samarbetsförmåga 

och arbetsfördelning men forskningen beskriver också grupparbete som en positiv och 

givande arbetsmetod. Jag finner det också intressant att jämföra den tidigare forskningen med 

mina egna resultat (se kapitel 6). 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras ett antal teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. 

Först redogör jag för några teorier om lärande och kunskap i skolan. Kunskapsdebatten och de 

teoretiska perspektiven återkommer senare i diskussionskapitlet då de ställs i relation till 

uppsatsens resultat. Efter avsnittet om kunskap och lärande följer en presentation av studiens 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Sist i kapitlet finns en sammanfattning där jag också 

förtydligar de olika avsnittens funktion. 

3.1 Kunskap och lärande i skolan 

I Läroplanen betonar Skolverket att: ”Lärarna skall sträva efter att i undervisningen balansera 

och integrera kunskaper i sina olika former” (Lpo94). Vidare under ”Kunskaper” presenteras 

ett antal strävansmål för skolans verksamhet. Där beskrivs bland annat att skolan skall sträva 

efter att varje elev: 

 lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

 tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 

för livet 

 lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och 

pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden (Lpo94, 2.2 Kunskaper – Mål att sträva mot) 

I skolans värld kan kunskap alltså se ut på olika sätt, och läroplanens syn på kunskap rymmer 

såväl teoretiska ämneskunskaper och sociala färdigheter som att kunna samarbeta, lyssna och 

diskutera. Gustavsson (2002:23) menar att första gången som styrdokumentens syn på 

begreppet kunskap problematiserats var i läroplanskommitténs utredning inför Lpo94. 

Läroplanskommittén skriver att det moderna kunskapssamhället ställer nya krav på elevernas 

kunskaper. Skolan ska förmedla kunskaper som eleverna kan använda ”som intellektuella 

verktyg i andra sammanhang” (Läroplanskommittén, 1992:63). I utredningen vidgas 

begreppet kunskap och delas upp i fyra former: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. 

Dessa kunskapsformer har i skolans vardag kommit att kallas ”de fyra F:en” (Nordgren, 

2008:67). Läroplanskommittén (1992:65) betonar att de fyra kunskapsformerna är likvärdiga 

och meningen är att de ska fungera i ett samspel. Även Skolverket (2003:31) poängterar i sina 

kommentarer till betänkandet att de fyra kunskapsformerna inte ska ses hierarkiskt eller 

kopplade till något särskilt betyg. 
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Enligt Gustavsson (2002:27-30) har den skolpolitiska debatten på senare tid skapat en 

motsättning mellan två politisk-pedagogiska utgångspunkter. Gustavsson beskriver de två 

alternativen som förmedlingspedagogik respektive progressivism. Det som Gustavsson 

förknippar med förmedlingspedagogiken är en traditionell syn på skolan och läraren, som 

kunskapsförmedlare gentemot eleverna. Progressivismen å andra sidan utgår från elevernas 

motivation och intressen. Kunskap betraktas som en process och eleverna är själva aktiva 

kunskapssökare. Den amerikanska filosofen Dewey har ofta förknippats med progressivismen 

som pedagogisk inriktning (Lundgren, 1998). I sina texter beskriver Dewey (1980:127-140) 

en progressiv pedagogik där eleverna är aktiva. De lär sig genom praktiska handlingar och är 

själva med och skapar kunskap. Här beskrivs också sociala relationer, elever emellan samt 

mellan lärare och elev, som betydelsefulla i undervisningen (Dewey, 1980:129). Gustavsson 

(2002:27-30) menar att debatten mellan progressivismen och förmedlingspedagogiken präglas 

av starka motsättningar mellan olika sätt att se på skola och lärande. Förmedlingspedagogiken 

går i linje med det som politikerna ibland beskriver som ”kunskapsskolan” med fokus på 

vetenskaplig kunskap. Förespråkarna för denna ”kunskapsorienterade” skola motsätter sig 

progressivismen, eller det som de själva kallar ”flum”. Skolans kursplaner beskriver inte vilka 

metoder som ska användas i de olika skolämnena och tar därmed inte heller någon tydlig 

ställning vad gäller de båda alternativen. I undervisningen är det upp till varje lärare att 

utforma metoder och tillvägagångssätt, men läroplanen och kursplanerna ger ändå en viss 

styrning. Enligt utredningen kring läroplanen ska skolan förmedla kunskap som ett redskap 

för eleverna. Detta gör att skolan ska erbjuda ”meningsfulla sammanhang för elevernas 

kunskapande” (Läroplanskommittén, 1992:68). Här betonas kommunikation och möjligheten 

för eleverna att samtala, diskutera och formulera argument både skriftligt och muntligt. Den 

här typen av formuleringar och ställningstaganden i styrdokumenten visar enligt min 

uppfattning att skolan i viss mån måste använda ett progressivt arbetssätt. Jag menar att en 

renodlad förmedlingspedagogik minskar möjligheterna till samtal och diskussioner mellan 

eleverna eftersom den i stor utsträckning bygger på att läraren har rollen som 

kunskapsförmedlare gentemot eleverna. 

I skolans styrdokument betonas skolans dubbla uppdrag – kunskap och fostran. Här skiljs 

alltså kunskapsbegreppet från det fostrande uppdraget. Läroplanskommittén (1992:33) skriver 

att kunskap och fostran är centrala begrepp i alla läroplaner. Skolans uppdrag att fostra 

eleverna kan jämföras med Deweys beskrivning av skolan som en social institution. I Deweys 

pedagogik står relationen mellan människan och omvärlden i centrum. Gruppens betydelse för 



9 
 

lärande betonas och skolan beskrivs ha ett socialt uppdrag både gentemot eleverna och 

gentemot samhället (Dewey, 1980:15-43). I grundskolans nuvarande läroplan beskrivs de två 

uppdragen bland annat på följande sätt: 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 

samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. (…) Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i 

deras ansvar för barnens fostran och utveckling (Lpo94). 

Dessa två uppdrag innebär att skolan, tillammans med familjerna, ansvarar både för elevernas 

kunskapsmässiga och sociala utveckling. Även om detta betraktas som två skilda uppdrag går 

de i praktiken hand i hand. I grundskolans senare år är elevernas skoldagar fördelade mellan 

olika ämnen. Det finns ingen särskilt avsatt tid som ägnas enbart åt fostran. Den sociala 

fostran kan snarare sägas vara tänkt att genomsyra den övriga skolverksamheten. Skolans två 

uppdrag visar också på sambandet mellan elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling. 

Detta samband förknippas många gånger med Vygotskijs teorier. Vygotskijs teori om lärande 

och utveckling syftar till att ge en möjlig förklaring till hur människor konstruerar kunskap. 

Vygostsky (1978:24f) beskriver språket och möjligheten för människor att kommunicera som 

avgörande för lärande och utveckling. Lärande och utveckling är två mycket centrala begrepp 

som enligt Vygostky (1978:84f) måste ske parallellt. Strandberg (2006:47-54) som tolkat 

Vygostkij utifrån den svenska skolan betonar också det sociala samspelet, dels mellan barn 

och dels mellan barn och vuxna. Social kompetens och interaktion mellan människor beskrivs 

som grunden i Vygotskijs tankesätt. 

3.2 Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv 

Föreliggande uppsats bygger sina teorietiska utgångspunkter på socialkonstruktionistiska och 

poststrukturalistiska teorier. En central aspekt är synen på kunskap som socialt konstruerad 

och icke-objektiv. Det talas alltså inte om någon absolut sanning. Verkligheten studeras och 

förstås istället genom de kategorier vi själva skapat och fortlöpande skapar. Kunskap beskrivs 

som en social process. Genom social interaktion skapas gemensamma sanningar (Burr, 

2003:1-9; Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10-12). Winther Jørgensen och Phillips 

(2000:12f) beskriver också poststrukturalismen som en del av socialkonstruktionismen. 

I linje med de socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska perspektiven använder 

studien diskursanalysen som angreppssätt. Det samtal som analyseras anses därmed inte vara 

en återspegling av verkligheten utan den plats där verkligheten skapas. Det talade ordet har 
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olika betydelser i olika sammanhang och bildar olika diskursiva mönster. De diskursiva 

mönstren, eller diskurserna, bevaras till viss del men inom diskursanalysen menas att mönster 

och kunskap ständigt förändras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

I de fokusgruppintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009:166) som utgör den här uppsatsens 

empiri samtalar ett antal lärare om grupparbeten och dess betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Eftersom jag utgår från diskursanalysen betraktas resultatet inte som 

någon absolut sanning. Lärarnas samtal är istället en tillfällig konstruktion som kan uppfattas 

som en ögonblicksbild av hur de arbetar med grupparbeten. De tolkningar som jag gör bygger 

på lärarnas uttalanden och den kunskap som skapas just i intervjusituationen. Mina tolkningar 

är gjorda utifrån en kategorisering av lärarnas argumentation. I resultatkapitlet presenteras 

lärarnas samtal utifrån två huvudkategorier, som senare relateras till större diskurser. 

Kategoriseringsprocessen och tillvägagångssättet beskrivs i uppsatsens metodkapitel, särskilt i 

avsnitt 4.3. I metodkapitlet återfinns även en beskrivning av diskursanalysens metodologi. 

3.3. Sammanfattning 

I detta kapitel har jag diskuterat några teoretiska perspektiv. Utifrån den statliga utredning 

som gjordes i samband med införandet av den nuvarande läroplanen diskuteras relationen 

mellan skolans kunskaps- respektive fostransuppdrag. Jag diskuterar också motsättningen 

mellan progressivism och förmedlingspedagogik. Dewey, som betonar skolans sociala 

uppdrag relateras till progressivismen och skolans sociala uppdrag. Vygotskijs teorier om 

socialt samspel och lärande visar på sambandet mellan skolans uppdrag. Såväl Vygotskij som 

Dewey poängterar betydelsen av socialt samspel och interaktion mellan elever och kan därför 

sägas förespråka grupparbete i olika former. 

Jag vill här poängtera skillnaden mellan den kunskap som konstrueras i lärarnas samtal och 

den kunskap de beskriver att eleverna tillgodogör sig genom att arbeta i grupp. Kunskapen 

som konstrueras i intervjusituationen utgör uppsatsens empiri och presenteras i 

resultatkapitlet. Här följer sedan en analys av vilken typ av kunskapsutveckling lärarna 

beskriver att eleverna tillgodogör sig genom att arbeta i grupp. I uppsatsens diskussionskapitel 

ställs lärarnas samtal om kunskapsutveckling i relation till den redogörelse för kunskap och 

lärande i skolan som presenterades i avsnitt 3.1. Diskursanalysens socialkonstruktionistiska 

och poststrukturalistiska sätt att betrakta kunskap fungerar däremot som utgångspunkt för 

studien som helhet. Börjesson (2003:25) beskriver diskursanalysens grundhållning men 

poängterar också betydelsen av att ge perspektiv och sätta in det som studeras i ett 
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sammanhang. De teorier om kunskap och lärande i skolan, som presenterats ovan är ett sätt att 

relatera det lärarna talar om till en vidare didaktisk debatt. 
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4. Metod 

Det här kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Inledningsvis motiverar och beskriver jag mitt val av 

metod. Därefter följer en redovisning av det urval jag gjort samt en presentation av 

informanterna. I det tredje avsnittet beskrivs proceduren och sist presenteras några etiska 

överväganden. 

4.1 En kvalitativ ansats och diskursanalys 

Min studie rörande grupparbete inom SO-ämnena har ett kvalitativt angreppssätt, eftersom jag 

vill försöka få en bild av, och förstå hur ett antal lärare resonerar kring grupparbeten. Holme 

och Solvang (1991:13) skriver att kvalitativ metod fokuserar på förståelse och beskrivning av 

helheter samt kännetecknas av närhet till källan. Jag vill att informanterna, i det här fallet SO-

lärare, ska ges möjlighet att samtala om hur och varför de använder grupparbete i sin 

undervisning samt vilken betydelse grupparbete har för elevernas kunskapsutveckling. 

Empirin i uppsatsen består av fokusgruppintervjuer, det vill säga samtalsintervjuer i grupp, 

med två lärargrupper där alla undervisar i SO i årskurserna sex till nio. Kvale och Brinkmann 

(2009:166) menar att fokusgruppintervjuer ofta ger livliga diskussioner och meningsutbyten. 

Ett av syftena med metoden beskrivs vara att få fram olika synpunkter på ämnet i fråga. Kvale 

och Brinkmann (2009:34) skriver att en intervjusituation kan vara ett tillfälle då den som 

intervjuar och den intervjuade tillsammans skapar kunskap. Detta synsätt på 

intervjusituationen kan betraktas som socialkonstruktionistiskt. Alvesson och Sköldberg 

(2008:460-465) beskriver samtal som en möjlig ”social text” att använda för en diskursanalys. 

I min analys vill jag komma åt vilka sätt att tala om grupparbete som kan identifieras i 

lärarnas samtal. Inom diskursanalysen är det inte meningen att göra några större 

generaliseringar eller dra omfattande slutsatser. Alvesson och Sköldberg (2008:465) 

poängterar att en diskursanalys inte kan dra slutsatser ”bortom mikrosituationen”, i mitt fall 

lärarnas samtal. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en vanlig invändning mot intervjuer 

som vetenskaplig metod är att forskaren aldrig kan veta att det intervjupersonerna säger är en 

sann beskrivning. Diskursanalysen bygger dock just på det som sägs under intervjun, vilket 

gör denna invändning ointressant (Kvale & Brinkmann, 2009:246). Utifrån lärarnas samtal 

och beskrivningar av grupparbeten har jag för avsikt att sätta in det lärarna säger i ett större 

sammanhang och fundera över varför de väljer att beskriva grupparbeten på ett visst sätt. 

Tanken är att försöka relatera lärarnas samtal om grupparbete till bredare diskurser, 
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exempelvis politiska eller forskningsdiskurser (Börjesson, 2003:23f). Empirin från 

intervjuerna kommer därmed att kunna användas för att identifiera värderingar och 

föreställningar kring grupparbete samt göra tolkningar om lärarnas syn på relationer, sociala 

mönster och strukturer. Detta beskrivs av Alvesson och Sköldberg (2008:469) som 

diskursanalysens andra och tredje nivå. 

4.2 Urval 

Jag har valt att låta ämneskombinationen i min egen lärarexamen spegla mitt urval av 

informanter då jag har haft för avsikt att intervjua lärare som undervisar i SO på grundskolan i 

årskurs sex till nio. Urvalet kan till viss del beskrivas som subjektivt (Denscombe, 1998:23). 

Detta eftersom jag dragit nytta av tidigare kontakt med lärare på de två skolorna och gjort 

bedömningen att lärarna i fråga intresserar sig för att diskutera just grupparbete och socialt 

samspel. Min intention har varit att låta varje fokusgrupp bestå av lärare som är verksamma 

på samma skola. På så sätt har jag velat komma åt de diskurser som kan vara rådande på 

respektive skola. Därmed är lärarna i respektive fokusgrupp kollegor och känner varandra 

sedan tidigare. Jag är medveten om att deras inbördes relationer påverkar intervjusituationen, 

men eftersom en diskursanalytisk utgångspunkt innebär att ny kunskap ständigt konstrueras 

och jag endast avser analysera de samtal som äger rum på respektive skola är detta inte att 

betrakta som ett problem för min studie. 

De två fokusgruppintervjuerna har genomförts på två skolor i Halmstad kommun. I uppsatsen 

presenteras varken skolor eller lärare med sina riktiga namn. Nedan följer en presentation av 

informanterna. Den bakgrundsinformation som presenteras här kommer inte ges något 

utrymme i analysen av resultatet eftersom detta inte är relevant ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv. Eftersom jag anser att informationen bidrar till att göra texten mer levande och 

sätter in läsaren i ett sammanhang väljer jag ändå att ge en kort presentation av de deltagande 

lärarna. 

På ”skola A” genomfördes intervjun med tre SO-lärare som alla undervisar i årskurserna 6-9. 

 Anders, har arbetat som lärare i SO och Svenska i åtta år, och har även rollen som 

ämnesansvarig i SO på skola A. 

 Sara, har arbetat som lärare i sex år. Hon undervisar i SO och Svenska samt förstärkt 

Svenska/Engelska. 
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 Jakob är nyutexaminerad som lärare. Han har vikarierat parallellt med sina studier och 

har bland annat haft ansvar för SO-undervisning i en niondeklass på en annan skola. 

Jakob arbetar nu med specialundervisning men är inriktad på SO. Eftersom Jakob inte 

arbetar som SO-lärare på samma sätt som Sara och Anders och dessutom har relativt 

kort yrkeserfarenhet tog han något mindre talutrymme under intervjun än vad Sara och 

Anders gjorde. 

Under intervjun var även Saras VFU-student Karin närvarande. Karin valde dock att inte 

blanda sig i samtalet. 

På ”skola B” genomfördes intervjun med fyra SO-lärare som undervisar i årskurserna 6-9. 

 Cecilia, har arbetat som lärare i sjutton år. Hon undervisar förutom i SO även i 

Svenska och Bild. 

 Tilda, undervisar i SO och Svenska och har arbetat som lärare i två år. 

 Eva, undervisar främst i SO, ibland även i Svenska men inte för tillfället. Hon har 

arbetat som lärare i tolv år och är ämnesansvarig i SO på ”skola B”. 

 Rebecka har arbetat som lärare i snart sju år. Förutom SO undervisar hon även i 

Svenska. 

4.3 Procedur 

Det här avsnittet har jag valt att skriva ganska uttömmande för att öka studiens 

genomskinlighet. Detta är ett vanligt tilltag inom diskursanalysen och syftar till att öka 

reflexiviteten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

För att få kontakt med informanterna har jag kontaktat ämnesansvarig lärare på respektive 

skola. Kontakten skedde via e-post och jag beskrev där att jag studerar grupparbeten i SO-

ämnen och att jag skulle vilja genomföra samtalsintervjuer i grupp. De två kontaktpersonerna 

presenterade sedan min idé om intervju för sina kollegor, samlade ihop en grupp samt 

föreslog en passande tid. En svårighet har varit att samordna tider då en grupp lärare haft 

möjlighet att sitta ner och samtala tillsammans. Därför har jag i kontakten med skolor och 

lärare poängterat att intervjun i första hand är ett samtal där lärarna själva får beskriva och 

diskutera grupparbeten i SO, och att dessa samtal, ur ett pedagogiskt perspektiv, kan vara 
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givande även för dem som deltar. På så sätt har jag fått möjlighet att genomföra intervjuerna 

på tid avsatt för ämneskonferenser. 

Under mina intervjuer har jag haft rollen som samtalsledare. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009:166) ska samtalsledaren ”skapa en atmosfär som tillåter deltagarna att ge uttryck åt 

personliga åsikter i ämnet”. Jag har därför varit mån om att ge informanterna relativt stor 

frihet under intervjusituationen. Frågorna i min intervjuguide (se bilaga 1) har utarbetats med 

utgångspunkt i uppsatsens frågeställning och är tänkta att vara någorlunda öppna och ge 

informanterna möjlighet att själva tolka och beskriva fritt utifrån de teman som tas upp. 

Intervjuguiden kan därmed sägas ha en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson, 

2003:71). Även standardiseringen är låg då jag låtit samtalet styra ordningen på följdfrågor 

och teman som diskuterats. De följdfrågor som finns i intervjuguiden är tänkta som ett stöd, 

dels för att hålla samtalet inom rimliga ramar och dels för att se till att samtalet flyter på. 

Informanterna har fått möjlighet att vara fria i samtalet, men jag har också varit beredd att 

styra in samtalet på rätt spår om jag märkt att diskussionen börjat hamna långt utanför ämnet. 

Kvale och Brinkmann (2009:151) poängterar att det är intervjuarens ansvar att markera när ett 

ämne är uttömt och därmed dags att gå vidare i intervjun. Ett syfte med min styrning av 

samtalet är givetvis att jag velat försäkra mig om att jag får in den information jag behöver 

men också ett sätt att respektera den tid som lärarna avsatt till intervjun. 

För att prova på rollen som samtalsledare och för att se i vilken utsträckning mina frågor 

uppmuntrar till diskussion och samtal genomförde jag en pilotstudie med två lärarstudenter. 

De båda studenterna har haft VFU inom något av SO-ämnena och jag bedömde därför att de 

skulle ha en god uppfattning om ämnets utformning. Vid pilotintervjun upplevde jag att 

samtalet fungerade väl och att frågorna gick att använda för att styra samtalet de gånger som 

detta behövdes. Pilotintervjun blev något kort men eftersom den genomfördes med endast två 

informanter såg jag inte detta som ett problem. Jag utgick från att de faktiska intervjuerna 

skulle bli mer uttömmande eftersom de skulle genomföras med tre respektive fyra 

informanter. 

Intervjun på ”skola A” skedde i ett mindre konferensrum på skolan där vi fick sitta ostörda 

under intervjun. Jag upplevde att samtalet under intervjun flöt på relativt fritt utan att det blev 

vilda diskussioner. Lärarna lät oftast varandra prata till punkt men fyllde ändå i och 

utvecklade vad de andra sagt. Mot slutet av intervjun upplevde jag att diskussionerna till viss 

del hamnade utanför ämnet och samtalet kändes uttömt. Eftersom jag ansåg att jag fått svar på 
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mina frågor frågade jag om de hade något övrigt att tillägga och avrundade intervjun. Efter att 

jag tackat för deras medverkan stängde jag av inspelningsutrustningen och därefter fortsatte 

samtalet om grupparbete ytterligare en stund. Det som togs upp efter att inspelningen stängts 

av har jag återgett ur minnet. När dessa beskrivningar används i analysen framgår det i texten 

att det rör sig om icke-inspelat material. Inspelningen från intervjun är drygt fyrtio minuter. 

Dessutom tillkommer några minuter före inspelningen då jag presenterar mig och ämnet 

väldigt kort, samt en stunds fortsatt samtal efter att inspelningen stängts av. 

På ”skola B” genomfördes intervjun i en lugn och avskild korridor på skolan. Även här fick vi 

vara ostörda under intervjun förutom ett kort avbrott i början av intervjun eftersom Rebecka 

anlände aningen försent. Denna intervju varade i drygt en halvtimme och jag upplevde inte att 

samtalet flöt på lika bra som på ”skola A” även om det ändå blev en intressant diskussion med 

givande innehåll. Eftersom jag genomförde de två intervjuerna med en veckas mellanrum 

hade jag vid den andra intervjun börjat bearbeta resultatet från ”skola A”. Detta kan också ha 

påverkat mitt sätt att ställa frågor och leda samtalet på ”skola B” eftersom jag då redan hade 

med mig en viss uppfattning om vilka kategorier som kommit fram i den första intervjun. 

Ytterligare en anledning till att intervju A eventuellt fått större utrymme i resultatet är att den 

blev längre än den andra intervjun. Lärarna på ”skola A” hinner helt enkelt att säga mer. Jag 

upplevde också att samtalet där flöt på något friare och att de i större utsträckning höll sig till 

ämnet. 

Efter respektive intervju har jag använt inspelningen till att transkribera det som sagts. I 

transkriptionerna syns det att lärarna fått samtala relativt fritt och fått möjlighet att berätta och 

utveckla sina resonemang. Mina inlägg i samtalet består av frågor, följdfrågor och korta 

inpass medan de intervjuade lärarna många gånger har långa utförliga svar. Detta är något 

som Kvale och Brinkmann (2009:180) beskriver som ett kvalitetskriterium vid intervjuer. Jag 

är medveten om att min totala intervjutid på knappt en och en halv timme inklusive samtalet 

som utspelades efter att inspelningen stängts av på ”skola A” kan uppfattas som något kort. 

Jag menar ändå att de två fokusgruppintervjuerna gett tillräckligt med material till min 

uppsats. Även om ytterligare en fokusgruppintervju givetvis skulle tillfört fler beskrivningar 

av grupparbete upplevde jag ändå en mättnad i mitt material. Detta framförallt eftersom 

lärarna i stor utsträckning höll sig till ämnet och utnyttjade möjligheterna att bygga vidare på 

varandras resonemang utan att upprepa det som redan sagts. 
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Jag påbörjade bearbetningen av mitt empiriska material redan efter första intervjun. 

Inledningsvis fokuserade jag på att se vilka delar i lärarnas resonemang som relaterar till 

varandra. På så sätt fick jag fram ett antal kategorier. Efter intervjun på ”skola B” lät jag till 

en början kategorierna från första intervjun styra bearbetningen av det nya materialet. För att 

tänka i nya banor valde jag sedan att gå igenom hela materialet igen och kategorisera citaten 

utan hänsyn till vilken fokusgrupp läraren tillhört. Så småningom resulterade arbetet med 

citaten i två huvudkategorier och ett antal underkategorier. 

4.4 Etiska överväganden 

Vid de två intervjusituationerna har jag utlovat konfidentialitet (se Kvale & Brinkmann, 

2009:88). Jag har alltså sagt till de intervjuade lärarna att det inte ska framgå i uppsatsen vilka 

skolor jag besökt och vilka lärare jag intervjuat. Därför har jag valt att inte presentera 

informanternas eller skolornas riktiga namn. Namnen har bytts ut redan i transkriptionen. Jag 

är medveten om att jag hade kunnat presentera uppsatsens reslutat utan att ge informanterna 

namn eftersom huvudsyftet inte är att följa respektive lärares resonemang. För att öka 

läsbarheten och göra texten mer levande har jag ändå valt att namnge informanterna. 

Transkriptionerna av intervjuerna är någorlunda ordagranna. Givetvis kan det ha skett vissa 

misstolkningar, och det framgår inte alltid när någon av informanterna håller med eller 

hummar instämmande till det någon annan säger. På inspelningen framgår det tydligt vem 

som pratar men i vissa fall är det tveksamt om det är en eller flera personer som visar att de 

håller med om det som sägs. I uppsatsens resultatdel har jag valt att återge intervjuerna 

tematiskt och använder citat för att förtydliga informanternas beskrivningar. När jag återger 

citat från intervjuerna har jag valt att göra vissa språkliga ändringar. På ett flertal citat har jag 

tagit bort enstaka ord eller knutit samman citat som i intervjun avbrutits av pauser, medhåll 

eller korta inlägg från någon av de övriga samtalsdeltagarna. Detta är markerat med (…) i 

texten. I de fall där jag anser att något ord behöver läggas till citatet för att sammanhanget ska 

framgå har jag markerat detta med [tillägg]. Dessa justeringar har gjorts trots att jag är 

medveten om att diskursanalysen har en tradition att återge empirin med större exakthet. 

Kvale och Brinkmann (2009:204) menar dock att en viss omvandlig från talspråk till 

skriftspråk kan vara ett sätt att visa informanterna respekt, och samtidigt öka läsbarheten. Jag 

har också valt att inte basera min analys på informanternas exakta ordval utan snarare försökt 

se till helheten i deras resonemang. Därför menar jag att dessa språkliga justeringar inte 

påverkat min analys.  
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Winther Jørgensen och Philips (2000:28) beskriver att när forskaren själv är en del av eller 

befinner sig nära de diskurser som studeras kan det vara svårare att se dem som just diskurser. 

I de sammanhang man själv befinner sig är det lätt att betrakta omgivningen som självklar 

snarare än som socialt konstruerad. Diskursanalysen strävar efter att avslöja just 

självklarheter, vilket gör att forskaren måste betrakta sitt material utifrån. Jag studerar en 

verklighet som jag till viss del själv är en del av eftersom jag snart själv är utbildad SO-lärare 

och under flera VFU-perioder har jag undervisat i SO. Trots detta står jag i någon mån utanför 

sammanhanget eftersom jag i dagsläget inte arbetar som lärare eller ansvarar för någon egen 

undervisning. Därför har jag haft som målsättning att låta lärarna föra fram sina argument och 

beskriva sitt arbetssätt på ett utförligt sätt och utan att ha min förförståelse som anledning att 

skynda vidare förbi vissa resonemang i intervjuerna. Mot slutet av intervjun på ”skola A” blev 

det tydligt att jag faktiskt står utanför den diskurs där lärarna befinner sig. Jag upplevde där att 

lärarna gick in i en handledande, rådgivande roll gentemot mig som lärarstudent. 
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5. Resultat 

I bearbetningen av mitt material har jag lagt märke till två övergripande kategorier som jag 

här väljer att kalla ”grupparbete som fostran” och ”grupparbete som ämnesresurs”. Inom de 

två kategorierna menar jag att lärarna ger uttryck för olika uppfattningar av kunskap, det vill 

säga vad de vill att eleverna ska lära sig genom att arbeta i grupp. Jag har också lagt märke till 

olika sätt att tala om gruppindelning och lärarens ansvar, beroende på vilken av de två 

kategorierna som argumentationen kan härledas till. De två kategorierna presenteras nedan. I 

intervjuerna spelar samtal kring bedömning och betygssättning en stor roll och ”grupparbete 

som bedömningsunderlag” skulle vara en möjlig tredje kategori, men jag anser att lärarnas 

beskrivning av bedömning bör sorteras under de två övergripande kategorierna eftersom dessa 

i sin tur förutsätter olika sätt att bedöma elevernas arbete. Trots detta har jag valt att 

presentera diskussioner rörande bedömning under en egen rubrik i resultatkapitlet. Detta för 

att underlätta jämförelsen mellan de två kategorierna. Eftersom jag använder diskursanalys 

som ett verktyg i studien innehåller resultatkapitlet även min analys av lärarnas samtal. Sist i 

resultatkapitlet finns en sammanfattning där jag summerar resultatet, knyter samman de olika 

delarna och återkopplar till uppsatsens problemformulering. 

5.1 Grupparbete som fostran – att lära elever att samarbeta 

I mina fokusgruppintervjuer betonas bland annat de sociala vinsterna som grupparbete kan ha. 

I det jag väljer att kalla fostranskategorin återfinns beskrivningar av samarbetsförmåga, 

ansvarstagande och det sociala klimatet i klassen. Rebecka lyfter fram flera sociala fördelar 

med grupparbete: 

Jag tycker det är jättepositivt med grupparbete, eleverna lär känna varandra, eleverna lär 

sig av varandra, de lär känna varandra – samarbete. 

Just samarbetsförmågan är något som återkommer i fostranskategorin. Anders poängterar att 

samarbetsförmågan förbereder eleverna för livet efter skolan: 

För att jobba i grupp, det gör man, det gör ju väldigt många, i arbetslivet. Det är väldigt 

sällan du sitter ensam, utan du måste kunna visa hänsyn och sådana saker. 

I diskussionen om samarbete kommer Anders också in på att man i arbetslivet inte väljer sina 

kollegor. Han talar om att eleverna ska lära sig att samarbeta också med de klasskompisar de 

själva kanske inte skulle ha valt. Flera lärare tycks vara överens om att samarbetet och den 
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sociala träningen är en central aspekt av grupparbeten och att de därför passar bättre i de lägre 

årskurserna än i de högre. Sara berättar att hon även har erfarenhet av att undervisa i årskurs 

fyra och fem, och hon beskriver att hon där använde grupparbeten betydligt oftare än med de 

elever hon undervisar idag i årskurs åtta och nio: 

I fyran så handlade det mycket om att de skulle lära känna varandra, och förstå vilka 

roller i grupper man [kan ha]. Att lära sig ta ansvar, och att kunna samarbeta. 

Tilda förklarar att grupparbete kan användas för att skapa relationer mellan elever: 

Om man har en ny klass, en sexa kanske. Det gäller ju alla årskurser, att man försöker få 

ihop dem, och bryta lite konstellationer som man vet finns i klassen. Att de lär sig att 

just samarbeta med vem som helst och inte bara gänget som man går med i korridoren. 

Senare i intervjun återkommer Cecilia till det Tilda sagt och resonerar vidare kring 

skillnaderna mellan årskurserna: 

Det du sa med sexorna, att de ska lära sig att samarbeta med alla. Gruppen är inte given 

för oss och då är man i ett helt annat skede. Grupparbetet får ett annat syfte, att de ska 

lära känna varandra. För i nian så vet ju alla precis vem som är vem och vad de går för. 

Så på det sättet blir det annorlunda. 

Utifrån lärarnas beskrivning menar jag att fostranskategorin har större betydelse i sexan och 

sjuan än vad den har i årskurs åtta och nio. I årskurs åtta och nio beskriver lärarna istället att 

det finns andra motiv för att arbeta i grupp. Detta diskuteras vidare i avsnitt 5.2 och 5.3 men 

redan här vill jag poängtera att lärarna tycks använda grupparbete som ett sätt för eleverna att 

lära känna varandra, vilket särskilt betonas när klasserna består av nya elevkonstellationer. I 

årskurs nio förväntas eleverna känna varandra och behärska förmågan att samarbeta även med 

kamrater de inte valt själva. Ett sådant resonemang skulle kunna betyda att användandet av 

grupparbete, eller åtminstone användandet av grupparbete som fostran, tonas ner när eleverna 

lärt sig att samarbeta i grupp. Detta kan i sin tur innebära att elever som kan hantera 

samarbetet på ett positivt sätt faktiskt inte ges möjlighet att använda grupparbeten som 

arbetsmetod. 

I fostranskategorin beskrivs grupparbete också som ett sätt att skapa ett positivt klimat i 

klassen. Sara beskriver att hon genom att använda grupparbete vill att eleverna ska: 

Känna sig betydelsefull[a], att jag faktiskt har en del i den här gruppen. Min del är lika 

viktig som någon annans del. För att det ska fungera så måste alla delarna passa ihop. 
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Så som Sara beskriver det här kan grupparbete vara ett tillfälle då eleverna får chans att hitta 

sin roll i klassen. Resonemanget ovan visar att grupparbete kan vara ett sätt att bygga 

elevernas självkänsla. Genom att arbeta i grupp lär sig eleverna att se inte bara andras starka 

sidor utan även sina egna möjligheter att bidra till arbetet. 

Flera lärare beskriver att de i en övervägande del av grupparbetena ansvarar för 

gruppindelningen. Såhär säger Anders: 

Fast väldigt sällan att eleverna får [välja grupper] kan jag säga. Det försöker jag undvika 

in i det längsta om man inte vet att man har en grupp som man vet kan hantera det på ett 

bra sätt. Annars gör jag det. 

Den främsta anledningen till att läraren står för gruppindelningen framställs i samtalen som 

risken att någon hamnar utanför eller tycker att situationen blir jobbig. Eva förklarar: 

Ja vi har ju blivit allt mer medvetna om det, att det är viktigt att läraren styr. Det har ju 

kommit fram forskning om det nu, sista året också. Om elever som, mår dåligt just av 

att de får välja. 

När jag frågar hur eleverna reagerar på att lärarna gör grupperna förklarar Rebecka: 

Det förklarar man ju från början och det köper faktiskt de flesta. Att, det är klart ingen 

som ska känna sig utanför. Det är ingen som vill uppleva att, jag blir inte vald, eller 

ingen vill vara med mig. Jag menar, det ska de aldrig behöva bli utsatta för, aldrig 

någonsin. 

Lärarnas beskrivningar visar att de lägger ett stort ansvar på sig själva. De ser det som sin 

uppgift att se till att alla elever hamnar i en grupp och i argumentationen lyfter de fram just att 

de i första hand väljer att dela in grupperna för elevernas skull, för att inte eleverna ska 

behöva riskera att hamna utanför eller må dåligt. Jag menar att lärarna här ger uttryck för en 

strävan efter inkludering. De ser det som sitt ansvar att se till att ingen elev blir utan grupp 

eller känner sig utsatt vid gruppindelningen. När jag frågar hur de väljer att gå tillväga just i 

fråga om gruppindelningen uttrycks bland annat tankar om att gruppdynamiken ska fungera 

och hänsyn till elevernas personliga egenskaper. Den trygghet som kan finnas i att man som 

elev får arbeta tillsammans med någon man trivs med nämns inte i mina intervjuer. 

Lärarna beskriver vidare sitt eget ansvar för att arbetet i grupperna ska fungera. De framhäver 

bland annat rollen som konfliktlösare. Möjligheten för läraren att gå in och samtala med 

gruppen beskrivs som ett sätt att hantera grupper som inte fungerar. Rebecka poängterar: 
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Om det är så att det inte fungerar för dem. Att man försöker gå in och hjälpa till och 

styra upp så att de får ett fungerande team. Det tycker jag är viktigt. 

Anders poängterar också att han i vissa fall tagit hänsyn till elevernas inbördes konflikter vid 

gruppindelningen: 

Jag undviker ju att para ihop vissa personer (...) Jag vet att, är de tillsammans så blir det 

inget bra. 

Lärarens möjlighet att styra gruppindelningen tycks alltså användas i syfte att minska 

konflikter i grupperna. Något som inte diskuteras alls är huruvida eleverna själva skulle tagit 

denna hänsyn om de fått välja grupper, och sett till att inte hamna tillsammans med någon de 

inte alls kommer överens med. 

Eva beskriver att vissa elever är tveksamma till att arbeta i grupp eftersom de upplever 

situationen som oorganiserad: 

Det är också att de tycker det blir för stökigt. Att det blir liksom ingen ordning. Oftast 

sitter de på olika platser och läraren går runt. Då när läraren är borta, då dansar de på 

bordet höll jag på att säga. Men, då blir det väldigt stökigt, och de får ingen arbetsro. 

Det är så, i vissa klasser, har jag upplevt, ett stort problem. 

Eva förklarar vidare att i en grupparbetessituation måste det få vara lite rörigt. Diskussionen 

kommer in på lärarens ansvar och jag frågar om hon har några strategier för att ”minska 

kaoset”. 

Men i början [av min lärarkarriär] lät jag ju eleverna välja grupp. Då var det ett 

kaosmoment till. Så bara att jag tagit bort det, att vi från börjar presenterar att, såhär ser 

grupperna ut, det här ska vi jobba med i gruppen. Också har man kanske, jag brukar ha 

något förberett papper, ett förberett material. 

Här lyfter Eva fram två strategier för att underlätta en grupparbetessituation. Den ena handlar 

om förberedelse, att ha ett förberett material så att eleverna kan komma igång med arbetet. 

Hennes beskrivning visar också på ännu ett argument för att läraren ska göra 

gruppindelningen – hon menar att det minskar kaoset. Kaoset är enligt Evas beskrivning något 

som eleverna tycker är jobbigt. I flera av lärarnas argument för att de ska dela in grupperna 

används just denna retorik. Lärarna arrangerar gruppindelningen men de gör det för elevernas 

skull. 



23 
 

Ett problem som nämns rörande grupparbeten är risken med att eleverna delar upp arbetet så 

att det i praktiken inte sker något samarbete. När Jakob lyfter problemet med att elever ofta 

delar upp arbetet och utför varsin del individuellt inflikar Anders en aning uppgivet: 

Man uppmuntrar själva syftet. Att de ska börja samarbeta. Men det är ju klart, det är väl 

någonting som ligger på oss också då, att få dem att göra det. 

Även Sara är inne på vikten av att förtydliga syftet för eleverna. Hon beskriver också att man 

som lärare måste klargöra vad som ska bedömas och vad som förväntas av eleverna. Jag 

menar att argumentationen hos både Sara och Anders rör sig inom en kategori av fostran 

eftersom syftet med grupparbetet beskrivs vara just att eleverna ska samarbeta med varandra. 

I Saras och Anders beskrivningar är det just här inte ämneskunskaperna som är det mest 

centrala utan förmågan att samarbeta. När det syftet inte uppfylls ser de båda ett ansvar hos 

sig själva att förtydliga detta för eleverna. 

5.2 Grupparbete som ämnesresurs – att nå högre tillsammans 

Den andra kategorin som kommer fram i mina intervjuer har jag valt att kalla ”grupparbete 

som ämnesresurs”. Min beskrivning av kategorin syftar till den synergieffekt som kan uppnås 

när arbetet i grupp bidrar till en högre kvalitet än om uppgiften skulle gjorts individuellt. Här 

menar jag att grupparbetet används som medel för att nå kunskaps- eller ämnesmål. Om 

fostranskategorin fokuserar på förmågor som samarbete och ansvar är den här kategorin 

snarare inriktad på mer traditionella ämneskunskaper. 

När jag frågar vad lärarna i första hand vill att eleverna ska lära sig genom att arbeta i grupp 

svarar Sara: 

Jag vill att de ska lära sig att hitta varandras, sina egna och andras styrkor, och inse att 

man är starkare i grupp än ensam. Att man kan uppnå, nå högre mål oftast när man är 

flera än om man sitter och filosoferar själv. Det är nog mitt primära syfte. 

Just detta att utnyttja varandra som resurser och utbyta idéer återkommer i intervjuerna. Flera 

gånger samtalar lärarna kring grupparbeten som tillfällen då eleverna får lära av varandra, 

lyssna på varandra och träna sin förmåga att argumentera. Cecilia beskriver: 

Förhoppningsvis blir det just att de har olika ingångsvinklar i det här allihop. Det är det 

som är vitsen med att de är många tillsammans. Att man kan möta någon annan, att sätta 

sig in i hur någon annan tänker och har uppfattat det här. (…) Då måste du sätta ord på 

det och förklara, och då tror ju vi att man befäster kunskapen ännu mer (…) det är det 
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som är den stora vinsten med ett grupparbete. Det är ju att man tänker tillsammans och 

sätter ord på vad man tänker. 

Sara förklarar att eleverna kan ha nytta av att hjälpas åt med flera av de förmågor som finns i 

just SO-ämnet: 

Jag tycker att, generellt sett, alla de här förmågorna som handlar om att jämföra och 

reflektera, att få eleverna att förstå att två eller tre personer som sitter och tänker kan 

faktiskt hjälpa varandra att utvecklas. Det behöver inte vara så att jag sitter och läser en 

text och ska reflektera över den, utan jag kan faktiskt dra nytta av mina klasskompisar 

och vi kan vidareutveckla våra tankar. Jakob säger något, som jag spinner vidare på, 

Anders kommer på något, Karin kommer på något, och sen har man kommit fram, nått 

en högre nivå tillsammans. 

Bland förmågorna i SO-ämnenas kursplaner återfinns även mål som rör argumentation och 

diskussion, vilket också nämns i lärarnas samtal. Som en av de viktigaste anledningarna till att 

använda grupparbete lyfter Cecilia fram: 

Att kunna argumentera för sin sak, att lyssna in andra, att diskutera. 

De här förmågorna som lärarna beskriver ligger på ett sätt mellan fostranskategorin och 

ämnesresurskategorin. Inom den senare fungerar argumentation och diskussion som ett sätt att 

lära sig, men de finns också som mer konkreta kunskapsmål i SO-ämnets kursplan. Utifrån 

fostranskategorin kan dessa förmågor betraktas som en social träning, att kunna lyssna, 

diskutera och argumentera är något eleverna har nytta av i livet utanför skolan. 

Sara beskriver att hennes niondeklassare arbetar med en fördjupning om andra världskriget 

där de fått möjlighet att genomföra uppgiften som ett pararbete. Anders tar upp en diskussion 

om syftet med olika typer av grupparbeten och vänder sig till Sara: 

För då blir ju syftet ett annat egentligen, när de, eller ni, ska köra nu i världskrigen. Det 

är ju inte att de ska lära känna varandra? (…) Utan det handlar väl om att de ska 

utveckla sina idéer och tankar och kunna bolla med varandra? 

Här relaterar samtalet även till skillnaden mellan grupparbete i de olika årskurserna. Eftersom 

Sara beskrivit hur hon låter niorna arbeta förutsätter Anders att poängen med det här 

grupparbetet inte är att de ska lära känna varandra utan att syftet är ett annat. Som Anders 

beskriver det handlar syftet om att komma upp på en högre nivå av ämneskunskaper och inte 

att träna eleverna i samarbete. I årskurs åtta och nio förväntas eleverna alltså ha tillgodogjort 
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sig en viss samarbetsförmåga. I de högre årskurserna används alltså inte grupparbete längre 

för att arbeta med klimatet i klassen eller för att träna samarbete. Jakob beskriver att 

grupparbeten skulle kunna användas på andra sätt i de högre årskurserna. Han talar om 

möjligheten att samarbeta och hjälpas åt med exempelvis faktainsamling för att sedan lämna 

in en individuell slutuppgift: 

De får gärna processen fram till inlämningen gemensam i grupp så att de kan få stöd av 

varandra. (…) Det kan vara att de sitter och letar fakta tillsammans och diskuterar olika 

för- och nackdelar och därmed kunna höja kunskapsnivån. 

En anledning till den här skillnaden mellan årskurserna menar Sara är bedömningen och 

framförallt betygen, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5.3. 

Lärarna på ”skola B” nämner ett par arbetsområden där de utarbetat uppgifter och använt 

grupparbete med positivt resultat. Det första exemplet är ett arbetsområde kring riksdagsvalet 

tidigare i höst. Där fick eleverna dels göra en uppgift i grupp utifrån ett politiskt parti och dels 

skriva ett individuellt prov i slutet av arbetsområdet. Eva berättar att det är ett grupparbete där 

hon fått positiva reaktioner från eleverna: 

Det märkte jag också på de sjuor som jag hade då. I utvärderingarna, att många 

uttryckte att de hade lärt sig väldigt bra just genom att jobba i grupp, just i det arbetet. 

Medan andra teman har inte varit lika lyckade. Men, på något sätt så tror jag det har och 

göra med att de, hela sin omgivning i media, ja överallt hörde talas om detta val, om de 

olika partierna och, då kändes det verkligt på något vis. 

Ett annat tema som dessa lärare talar om som positivt för grupparbete är ”lag och rätt” där de 

brukar låta eleverna dramatisera en rättegång. Cecilia beskriver uppgiften med stor entusiasm: 

Den är klockren. Det är så lätt att se, vad de har tagit till sig, att de verkligen har förstått 

vad det handlar om i de olika rollerna. Att de använder rätt ord och begrepp till 

exempel. (…) Där är det också onödigt med prov, helt överflödigt. Man ser så tydligt 

om de har förstått vad det handlar om. 

Även Eva är positiv till arbetsområdet och betonar att det är ett tillfälle då grupparbet bidrar till 

en högre nivå av kunskap: 

Sedan tycker jag att i vissa sammanhang kan det [grupparbetet] också leda till att det är 

vissa kvalitéer av kunskaper som man får fram genom att göra på det sättet. Genom att 

till exempel dramatisera som du sa. Alltså inlevelsen, ja det är väl framförallt 
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dramatiseringen jag tänker på då. Där får man en annan slags kunskap, när man får leva 

sig in i det. 

Även om lärarna beskriver att de i de flesta fallen ansvarar för gruppindelningen finns det några 

undantag. Som jag tolkar samtalen är det främst när grupparbete ses som en ämnesresurs som 

lärarna är beredda att släppa det ansvaret. Jakob säger att: 

Jag upplever (…) att, eleverna främst är positiva till grupparbetet, om det nu är så att de 

faktiskt själva får välja gruppen. I all synnerhet i senare ålder när de kommer bli 

bedömda. Annars är de väldigt negativt inställda, ifall de inte får påverka vilka som ska 

vara del av det. Dels tror jag att det är snålskjuts-oron, sen även att det skulle kunna dra 

ner deras egen betygsdel. De är väldigt fokuserade på just betyget och väldigt lite på 

kanske, den demokratiska tanken bakom. Så som jag upplever det. 

Just med fokus på ämnesmålen skulle det således kunna vara en möjlighet för lärarna att låta 

eleverna välja sina grupper själva. På så sätt kan eleverna möjligtvis fokusera mer på själva 

uppgiften och mindre på samarbetsträningen. En annan aspekt av gruppindelningen som får 

större betydelse inom den här kategorin är en så kallad intressegruppering. Eva beskriver att 

hon i årskurs nio tar större hänsyn till elevernas önskemål just eftersom det inte längre är den 

sociala träningen som är i fokus: 

Man lyssnar ju mer, flera av dem har mer genomtänkta argument och sådär. Så att man 

(…) i alla fall för mig, att man lyssnar in, vad de vill jobba med, alltså ämnet. Alltså, att 

de får välja grupp efter intresse. Inte då välja personer utan välja ämne. (…) Det känns 

viktigt just i nian, att de får fördjupa sig i det som de vill fördjupa sig i. För att, som ni 

säger, de vet ju förhoppningsvis hur ett grupparbete går till och vilka värderingar som 

gäller då. I sexan får man ju vara mycket mer strikt, på alla fronter och styra, allt från 

indelningen. Då är ju grupparbetet mer till för att eleverna, både lär känna varandra men 

att jag också lär känna dem och ser hur de fungerar i olika konstellationer. 

Jag tolkar Evas beskrivning som att elevernas sociala fostran är mindre betydelsefull ju högre 

upp i årskurserna eleverna kommer. Här får grupparbetet istället en tydligare koppling till 

ämnesmålen. 

Även när grupparbeten betraktas som en ämnesresurs upplever jag att lärarna sätter stort 

ansvar till sig själva. Dels beskriver de betydelsen av förberedelser och att förse eleverna med 

det material de behöver. Anders och Sara diskuterar hur man kan förbereda så att eleverna 

inte hamnar i situationer där de saknar material. 
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Anders: Jag har också hämtat, innan vi kört igång, har jag varit och lånat böcker. Så vi 

har alltså en låda med den litteratur som de ska använda. Så slipper man det här springet 

till biblioteket. Där sätter sig alla vid datorerna, letar, fast de inte hittar någonting. Utan 

då har jag [material]. Sedan plockar jag in böckerna varje lektion. 

Sara: Och att man har länktips till dem så att de inte bara går till google och skriver: 

”När dog Adolf Hitler?” och tror att de ska få in den bästa träffen på det. Utan att man 

har kollat upp länkar innan och har några tips och ge dem. 

Som Sara och Anders beskriver den här typen av förberedelser verkar det som att de i de här 

fallen lägger stort fokus på slutprodukten och ämneskunskaperna. Här är det inte 

fostranskategorin som dominerar och fokus ligger inte på processen i gruppen eller 

samarbetsförmågan. Målet här verkar snarare handla om att eleverna ska tillägna sig 

ämneskunskaper. Grupparbetet är inte ett mål i sig utan ett medel eller ett arbetssätt för att 

uppnå andra kunskaper. 

Jakob nämner risken med att vissa elever inte får något gjort då de förväntas ta ett stort ansvar 

i gruppen. Det är möjligt att tänka sig att detta inte är ett problem som nödvändigtvis beror på 

att uppgiften genomförs i grupp eftersom samma problem skulle kunna uppstå när eleverna 

arbetar självständigt men individuellt. Anders svarar med att beskriva hur man som lärare kan 

införa olika delmoment som eleverna ska visa upp under arbetets gång, för att på så sätt hjälpa 

eleverna att komma igång: 

Åtminstone de som kanske sitter i tre veckor och inte gör någonting. Utan på vägen så 

måste du prestera någonting. De kanske skiter i det ändå alltså, men det finns ju ändå en 

kontrollstation. 

Tilda poängterar också att läraren ska finnas med och handleda under arbetets gång och 

Cecilia fyller i: 

Det är ju verkligen vår roll. Alltså, ingen ska ju misslyckas. 

Här menar jag att lärarens ansvar betonas väldigt starkt. Cecilia ger intrycket av att ett 

misslyckat arbete från elevernas sida skulle kunna ses som ett misslyckande även för henne 

som lärare. 
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5.3 Arbete i grupp och individuell bedömning 

Ett tema som återkommer väldigt starkt i mina fokusgruppintervjuer är bedömning och 

diskussioner kring hur grupparbeten ska bedömas. I fostranskategorin menar jag att lärarna 

beskriver grupparbetets sociala dimension som ett mål. Det huvudsakliga syftet med 

grupparbetet är då just den sociala träningen. När Jakob lyfter problematiken med att göra en 

rättvis bedömning där eleverna bidragit i olika utsträckning till gruppens arbete resonerar Sara 

kring betydelsen av att betona syftet med grupparbetet: 

Men där är ju också, som syftet. (…) Om vi har en grupp, den gruppen på tre elever som 

vi pratar om, så kanske de två eleverna som har väldigt lätt för sig lär sig mycket genom 

att hjälpa den eleven som inte har lika lätt, och den eleven som inte har så lätt för sig 

kanske lär sig, av de andra eleverna också. Så det kanske kommer något gott av det 

ändå? 

Här är det alltså enligt Saras beskrivning inte nödvändigtvis ett problem att hon som lärare 

inte kan göra en rättvis bedömning av elevernas arbete eftersom syftet är ett annat. Här spelar 

bedömningen alltså ingen avgörande roll för Saras val av metod. Cecilia förklarar hur hon 

brukar vara tydlig mot eleverna med att processen vägs in i bedömningen: 

Att man är tydlig med att tala om att man bedömer alltihop. Alltså hela situationen. Så att 

de är medvetna om det. Att jag ser, går runt och tittar, och det är inte bara slutresultatet 

som är viktigt utan det är hur du deltar. Vilka bitar du tar tag i, och jag har koll på det 

också, och dina kompisar kommer att få utvärdera hur det har fungerat i din grupp. Att de 

är medvetna om det. 

Eva flikar in att detta också kan vara en del av den pedagogiska planering hon delgivit 

eleverna: 

Och att man hänvisar till målen, eller kriterierna som man har visat de i början av 

arbetsområdet – att det här är en del av det, glöm inte det. 

På ”skola A” tycks lärarna vara överens om att grupparbeten i första hand används i de lägre 

årskurserna. I årskurs åtta och nio beskriver alla tre lärarna att de är restriktiva med att låta 

eleverna arbeta i grupp. Den främsta anledningen till detta verkar vara att eleverna i de högre 

årskurserna ska bedömas på ett annat sätt och få betyg. Sara uttrycker att även eleverna styrs 

av tanken på betygen och är därmed mindre positiva till att arbeta i grupp: 
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Då älskade de grupparbete (…) nu i åttan och nian så har det blivit en liten förändring. 

Det är inte lika populärt med grupparbeten längre. De är rädda att någon ska åka 

snålskjuts, att man inte ska få fram det man själv har gjort. (…) Jag upplever att det är 

väldigt populärt med grupparbete bland yngre barn och sedan mattas det av. Jag tror att 

det kom i samband med betygen. 

Här tycker jag mig se en tydlig tendens. Betygen och bedömningen verkar spela en avgörande 

roll för lärarnas val av arbetsuppgifter och metoder. Så som lärarna beskriver det är detta ett 

tankesätt som finns även hos eleverna. Sara uttrycker det som att eleverna är rädda att 

bedömningen av grupparbetet ska bli orättvis. Anders berättar att han vid flera tillfällen delat 

upp uppgifterna så att eleverna gör en del tillsammans och en del individuellt just med tanke 

på bedömningen: 

Att man har gjort en del tillsammans i en grupp om två-tre stycken kanske. Men att man 

även haft en egen del, en individuell del också, som hör till betygen då. 

Flera av lärarna lyfter fram bedömning och betygsättning som en stor svårighet vad gäller 

grupparbeten. Tilda säger att: 

Bedömningen är det svåraste 

Detta är något som hennes kollegor håller med om. De beskriver också att de ofta kombinerar 

grupparbete med någon form av individuell uppgift. I uppgiften inför riksdagsvalet beskrev 

lärarna att den individuella uppgiften bestod av ett skriftligt prov. Eva poängterar att det inte 

alltid måste vara just ett prov: 

Ibland brukar jag bara ha något som jag kallar utvärdering. Där det dels är en skriftlig 

utvärdering av själva grupparbetet, hur det har fungerat. Men att det också finns en fråga 

där de har chans att visa om de ser helheten eller bara sin del – Kan du berätta, på en 

halv sida eller något, konkret, vad du har lärt dig? Alltså kunskap också, av 

grupparbetet? Då märker man ju om de ser helheten. 

Här framhäver alltså Eva en strategi för att se bortom den eventuella uppdelning av arbetet 

som eleverna gör. Just arbetsuppdelningen och en eventuell risk med att någon elev inte bidrar 

till gruppens arbete är återkommande samtalsämnen i fråga om bedömning. 

Anders berättar om en uppgift som vid ett tillfälle fungerat väldigt bra som gruppuppgift i en 

sjätteklass: 
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Jag hade en sexa, vi körde naturområden tror jag det hette. Det var mycket praktiskt, de 

skulle bygga och hålla på. Det naturområde de fick, fick de polarområdet skulle de 

bygga någonting. Jättekul, alltså det var, den sexan var helt fantastisk, grupperna 

fungerade, de byggde och det var kanonredovisningar. 

Just uppgifter av mer praktisk karaktär nämns flera gånger som positiva ur 

grupparbetessynpunkt. Sara berättar efter att inspelningen stängts av om ett drama hon 

upplevde som väldigt lyckat. Alla elever var delaktiga och de utnyttjade varandras styrkor. 

Lärarna ger dock uttryck för att det finns svårigheter med just bedömningen i fråga om 

praktiska uppgifter. Ett skriftligt arbete kan man som lärare ta med sig, läsa och bedöma i 

lugn och ro medan drama och andra praktiska arbetsformer är svårare att bedöma. I samtalet 

efter att inspelningen nämns också kraven som skolan och lärarna har att kunna motivera sina 

bedömningar och förklara tydligt vad som bedöms. Anders nämner att frågor från föräldrar 

eller en eventuell kontakt med skolinspektionen underlättas av konkreta skriftliga 

instruktioner av vad som bedöms. Det kan alltså vara en trygghet som lärare att kunna visa 

upp ett konkret material kring bedömningen. På ”skola B” lyfter lärarna, som redan nämnts, 

fram en dramatisering av en rättegång som ett mycket lyckat grupparbete där de också säger 

att ett individuellt prov är överflödigt (se citat i avsnitt 5.2) eftersom det framgår genom 

dramat vilka kunskaper eleverna tillgodogjort sig under arbetet. Eva flikar också in att hon 

brukar titta på hur eleverna arbetar inför dramat: 

Där kommer det upp diskussioner under [tiden], när de ska försöka jobba, om de ska 

vara rättens ordförande, försvarsadvokat, åklagare och allting det här. Deras bild av en 

rättegång är så präglad av amerikanska tv-serier. Så de blir helt chockade när de förstår 

att det är ju inte riktigt samma rättsystem i Sverige. Då blir det en jättevettig diskussion 

under tiden de tränar drama. 

När vi sedan diskuterar just bedömning av praktiska arbetssätt menar lärarna att det trots vissa 

svårigheter finns stora möjligheter att bedöma den här typen av uppgifter. Rebecka beskriver 

att de då i första hand bedömer exempelvis trovärdighet och tydlighet. Eva fyller i och 

berättar om möjligheten för eleverna att visa att de förstått relevanta begrepp, exempelvis i 

rättegångsdramat: 

För just i det rättegångdramat som då är ett klockrent exempel. Där är det väldigt tydligt 

om man har insikter i svensk lag eller inte, och hur ett rättegångssystem fungerar. Om 

man använder rätt terminologi, alltså begrepp, är ju också viktigt att bedöma i SO. Att 

använda begrepp som är relevanta för ämnet, att man visar att man har en argumentation 
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som kan stämma (…) att de har någon som helst kännedom. Alltså, det är inte 

halshuggning och dödsstraff som gäller utan lite nyanser. 

När lärarna har samtalat en stund om just bedömningen sammanfattar Cecilia: 

Så det är inte så svårt att bedöma ändå när det kommer till kritan. 

Därmed uppfattar jag det som att lärarna på ”skola B” är mindre styrda av bedömningen än 

lärarna på ”skola A”. På ”skola A” framstår det av resonemanget som att lärarna låter 

bedömningen vara en anledning till att inte använda sig av grupparbete. Som jag redan nämnt 

uttrycks synen på grupparbeten som fostran tydligare när det gäller årskurs sex och sju än åtta 

och nio. Framförallt på ”skola A” uttrycker lärarna att de sociala aspekterna av grupparbete 

tonas ner när eleverna kommer så högt i årskurserna att deras kunskaper ska betygssättas. När 

Sara och Anders vid ett tillfälle pratar om att man som lärare måste betona det sociala syftet 

med grupparbete ett sådant finns. Jakob lyfter då frågan med bedömning ur elevernas 

perspektiv: 

Problemet där ligger (…) enligt mig i att, egentligen mest när man kommer upp i de 

högre åldrarna men även sjuan framöver, att titta på, om det här nu ska betygsättas, och 

sen tvingas man in i en grupp, man känner att okej, det här kommer inte bli något bra 

resultat på grund av det. Ska man försöka motivera det också som lärare att jo men det 

är ju samarbetsövningen som är det centrala just i detta? 

Här anar jag en viss åsiktsskillnad mellan Sara och Jakob eftersom Sara här svarar och säger 

att: 

Man måste vara tydlig för eleverna med vilka förmågor det är man kommer att bedöma 

när det gäller betygen. 

Jag upplever att Sara, i likhet med hur lärarna resonerar på ”skola B”, är beredd att väga in 

sociala aspekter i bedömningen medan Jakob i sin bedömning verkar fokusera mer på 

slutprodukten eller ämneskunskaperna. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

De två huvudsakliga kategorier resultatet presenterats utifrån förknippas också med olika 

beskrivningar av kunskap. I kategorin ”grupparbete som fostran” betonas kunskaper som att 

kunna samarbeta, ta ansvar, lyssna på sina kamrater och lära sig att fungera i grupp. 

Grupparbete beskrivs här som något eleverna har nytta av utanför skolan. Grupparbete ses 
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som en viktig träning inför arbetslivet. När grupparbete beskrivs som en ämnesresurs menar 

jag att fokus istället ligger på att uppnå högre kvalitéer av ämneskunskaper. Grupparbetet blir 

här ett medel för att uppnå ämnesmål medan fostranskategorin har den sociala träningen som 

mål med grupparbetet. 

De två kategorierna ger som jag ser det, uttryck för två olika syften med grupparbete. 

Grupparbete kan dels ha ett socialt, fostrande syfte och dels kan syftet handla om att nå en 

högre kunskapsnivå. I de två kategorierna har jag redogjort för olika argumentationer kring 

gruppindelning. I fråga om fostran betonar lärarna sitt ansvar som ”gruppindelare” och det är 

viktigt att eleverna ska kunna samarbeta med så många olika personer som möjligt. 

Ämnesresurskategorin, å andra sidan, menar jag är något mer öppen för att låta eleverna dela 

in grupperna och framförallt tillåta att elevernas intressen får styra gruppindelningen. Vidare 

beskrivs lärarens ansvar på olika sätt i de två kategorierna. När grupparbetets huvudsyfte är att 

träna eleverna socialt krävs att läraren stöttar grupperna, hjälper dem framåt och bistår med 

konfliktlösning när så behövs. I fråga om att nå högre ämnesmål betonas istället lärarens 

handledande ansvar. Läraren ska här hjälpa eleverna framåt med uppgiften och förse dem med 

nödvändigt material. 

Lärarnas samtal kring bedömning och betygssättning genomsyrar i viss mån de båda 

kategorierna. Beroende på syftet med grupparbetet beskrivs bedömningen på olika sätt. De 

beskrivningar som jag har placerat i kategorin grupparbete som fostran betonar bedömning av 

arbetsprocessen medan de beskrivningar jag placerat i ämnesresurskategorin fokuserar på att 

bedöma slutprodukten och elevernas ämneskunskaper. 

I diskussionen om bedömning ställs grupparbeten i relation till elevernas individuella 

arbetsinsatser. Jag anar en konflikt mellan grupparbete och bedömning i lärarnas samtal. Den 

individuella betygssättningen tycks göra att lärarna i många fall är tveksamma till att använda 

grupparbete som enda arbetsmetod i ett ämnesområde. De väljer istället att komplettera 

grupparbetet med någon form av individuell uppgift, exempelvis ett prov eller en skriftlig 

reflektion. Denna tveksamhet kring grupparbete präglar framförallt ämnesresurskategorin 

eftersom det är elevernas ämneskunskaper som ska bedömas. Det är också tydligt att vissa av 

lärarna betonar svårigheterna med bedömning mer än andra. Även om de kategorier jag har lagt 

märke till återkommer i bägge mina fokusgruppintervjuer betonas de på olika sätt i de två 

samtalen. Överlag framstår det som att lärarna på ”skola B” har en mer positiv inställning till 

grupparbeten. Detta beror till viss del på att de tydligare pratar om grupparbete som 
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ämnesresurs. Där talas det också mer om att eleverna kan lära av varandra och nå andra 

kunskapskvalitéer. Samtalet på ”skola A” kretsar mer kring de svårigheter som uppstår i 

samband med bedömningen av grupparbeten vilket bidrar till en viss tveksamhet till att 

använda grupparbete. De lärare som uttrycker en mer positiv inställning till grupparbete 

beskriver också fler strategier för att komma till rätta med bedömningsproblematiken. 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet sätts lärarnas resonemang och de kategorier som presenterades i 

resultatkapitlet in i ett vidare sammanhang. De två diskurserna kopplas samman med det 

dubbla uppdrag som presenteras i läroplanen och jag diskuterar dessutom hur de två 

diskurserna relaterar till varandra. Lärarnas argumentation sätts i relation till en aktuell 

utbildningspolitisk debatt och i avslutningen återknyter jag resultatet till tidigare forskning 

och de teoretiska perspektiv som presenterades i avsnitt 3.1. 

6.1 Två diskurser – två uppdrag? 

I uppsatsens resultatkapitel redogjordes för två kategorier. Dessa bygger på att lärarna i 

huvudsak talar om grupparbeten som fostran respektive ämnesresurs. De två kategorierna kan 

i ett vidare perspektiv betraktas som två diskurser, vilka i sin tur skulle kunna kopplas 

samman med det dubbla uppdrag som presenteras i grundskolans läroplan (se avsnitt 3.1). 

Fostransdiskursen återfinns i skolans fostrande uppdrag medan beskrivningen av grupparbete 

som ämnesresurs kan sägas representera skolans kunskapsuppdrag eftersom den fokuserar just 

på elevers utveckling av ämneskunskaper. Den senare kategorin benämns här som 

ämnesdiskursen. 

En möjlig tolkning är att det finns en motsättning mellan de två diskurserna när lärarna talar 

om grupparbete. Antingen tränar grupparbetet eleverna socialt och utgör en del i deras fostran, 

eller också används grupparbetet som ämnesresurs. Denna tolkning förstärks av att lärarna 

argumenterar för olika syften med grupparbete i de två kategorierna, och betonar att de som 

lärare bör göra eleverna uppmärksamma på vilket syfte som beskrivs med arbetssättet. En 

annan tolkning är att de två diskurserna är varandras förutsättningar. I mina 

fokusgruppintervjuer betonas grupparbetens fostrande roll på ett tydligare sätt när lärarna talar 

om årskurs sex och sju än när de diskuterar årskurs åtta och nio, där istället ämnesdiskursen 

har en mer framträdande roll. Detta kan innebära att lärarna ser den sociala fostran som en 

förutsättning för att grupparbetet senare ska kunna fungera som en språngbräda där eleverna 

tillsammans når högre i ämneskunskaperna. Grupparbeten som ämnesresurs blir på så sätt ett 

utvecklingssteg efter att eleverna fått en viss del social fostran. Genom att ha ämnesdiskursen 

som mål får också fostransdiskursen ett vidare syfte. På så sätt blir de båda diskurserna 

varandras förutsättningar. Utifrån denna tolkning kan dock konflikten mellan grupparbete och 

bedömning bli ett problem. Enligt några av lärarnas resonemang bidrar bedömning och 
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betygsättning till en viss tveksamhet inför grupparbete i de högre årskurserna. Om en lärare 

beskriver fostrans- respektive ämnesdiskursen som varandras förutsättningar och samtidigt ser 

bedömningen som en anledning till att avstå från grupparbete finns risken att eleverna i fråga 

aldrig ges möjlighet att använda grupparbete som ämnesresurs eftersom läraren väljer bort 

den arbetsmetoden till förmån för individuella uppgifter. Å andra sidan är en möjlig 

konsekvens av att se de två diskurserna som motsatser att grupparbeten antingen används som 

fostran eller som ämnesresurs. Det syfte som läraren väljer att inte betona blir inte heller 

något eleverna får möjlighet att använda sig av. 

Diskursanalysen bygger på lärarnas samtal och argumentation men det kan även vara 

intressant att fundera över vilka konsekvenser deras retorik får för den praktiska 

undervisningen. Trots att de två diskurserna kan betraktas som varandras förutsättningar talar 

lärarna i stor utsträckning om fostran och ämnesresurs som ”antingen eller”. I praktiken tycks 

eleverna enligt lärarnas berättelser i viss mån tillgodogöra sig både ämneskunskaper och vissa 

sociala färdigheter, oavsett vilket syfte med grupparbetet läraren väljer att betona. Därmed 

skulle en tydligare koppling mellan fostran och ämneskunskaper kunna göras. En möjlighet 

skulle kunna vara att använda grupparbete både som fostran och som ämnesresurs parallellt, 

istället för att de fungerar som utvecklingssteg efter varandra. Detta skulle bidra till en 

helhetssyn på elevernas lärande och sociala utveckling. Utifrån mina informanters samtal är 

dock en rimlig slutsats att en tydligare koppling mellan fostran och ämneskunskaper skulle 

medföra vissa svårigheter kring bedömning. Samtidigt framgår ur lärarnas samtal att det finns 

strategier för att komma runt dessa svårigheter. Det är därför min övertygelse att en tydligare 

koppling mellan grupparbete som fostran och som ämnesresurs skulle gagna grupparbetet som 

metod i större utsträckning än vad en uppdelning mellan de två diskurserna gör. 

6.2 Progressivism eller förmedlingspedagogik? 

Utifrån undervisning och lärande kan grupparbete både kritiseras och förespråkas. Jag menar 

att debatten om progressivism kontra förmedlingspedagogik belyser detta på ett tydligt sätt. I 

en tradition av progressivism betraktas eleverna som aktiva kunskapare och det sociala 

samspelet kan användas som ett verktyg för lärande. Här blir grupparbete en av många 

arbetsformer som förväntas bidra till elevernas kunskaper. Förmedlingspedagogiken å andra 

sidan bygger på en mer traditionell undervisning och grupparbete kan där betraktas med viss 

tveksamhet eftersom det är en metod som förutsätter ett större elevansvar. Mycket av de 

svårigheter kring bedömning som mina informanter beskriver, menar jag, kan ses i ljuset av 
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förmedlingspedagogiken och den kritik som finns mot progressivismen. Den åttonde 

december 2010 var en av huvudnyheterna på svt:s morgonsändningar av Rapport att svenska 

elevers betyg sjunker och att en anledning till detta är att eleverna får mer eget ansvar, vilket 

de inte kan hantera på ett bra sätt
1
. Grupparbeten är en arbetsmetod som, i jämförelse med 

traditionell genomgång, innebär mycket eget ansvar från elevernas sida medan lärarledda 

genomgångar och förmedlingspedagogik innebär att läraren har större kontroll. Mina 

informanter beskriver hur de ofta låter grupparbeten kompletteras med individuella uppgifter, 

som får fungera som bedömningsunderlag. Anders betonar även tryggheten i att ha konkret 

skriftligt material att visa upp vid en eventuell inspektion eller i kontakt med föräldrarna. I sin 

redogörelse för kunskap i den svenska skolan menar Gustavsson att den skolpolitiska debatten 

på senare tid har präglats av kritik mot progressivismen, som ibland fått gå under termen 

”flumpedagogik”. Utifrån mina informanters betoning av bedömning och betygssättning 

tycker jag mig se en koppling mellan lärarnas beskrivning och en vidare utbildningspolitisk 

diskurs. Den senaste tiden har mycket av skolpolitiken och debatten kretsat kring de nya läro- 

och kursplanerna 2011 samt de reformer av den svenska skolan som kommer att genomföras. 

Från och med höstterminen 2012 kommer elever i grundskolan att få betyg från och med 

årskurs sex
2
. Jag tror att detta innebär en risk att lärarna kommer styras än mer av 

bedömningen. I samtalet efter min första intervju nämns också de nya kursplanerna för SO-

ämnet. En av informanterna påpekar att de i princip helt saknar praktiska moment och istället 

består av mer teoretiska kunskaper. Jakob beskriver också att eleverna i samband med den nya 

kursplanen kan komma att bli mer negativa till att jobba i grupp även i tidigare årskurser just 

på grund av betygsättningen. Om så blir fallet menar jag att det framstår som en stor risk att 

den sociala dimensionen av grupparbete kommer att få minskad betydelse. 

Konflikten mellan förmedlingspedagogik och progressivism kan också relateras till den 

konflikt jag menar att mina informanter beskriver mellan grupparbete och individuell 

bedömning. Problematiken kring bedömning åskådliggörs i förespråkandet av 

förmedlingspedagogik med efterfrågan på tidigare betyg, tydigare ramar för undervisning och 

betoning av ökad kontroll av elevers kunskaper. Progressivismen å andra sidan förespråkar ett 

aktivt lärande från elevernas sida. Här skulle det vara möjligt att betona vikten av kreativitet 

och praktiska kunskaper. Mina informanters samtal kring bedömning kan tolkas som ett 

                                                           
1
 I programmet hänvisas till Skolverket och rapporten PISA 2009 som undersökt elevers förmågor i 

läsförståelse, matematik och naturvetenskap, se www.skolverket.se ”15 åringars läsförståelse och skolans 
likvärdighet har försämrats. 
2
 Beslut fattat i riksdagen 21 december 2010 www.riksdagen.se ”beslut i korthet, tisdag 21 december” 

http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/
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utryck för den efterfrågan av tydliga ramar som lyfts fram i en allmän utbildningspolitisk 

diskurs. Kritiken mot progressivismen som ”flumpedagogik” menar jag återspeglas i lärarnas 

betoning av bedömning och tydlighet. Den allmänna debatten om bedömning, tydlighet och 

struktur kan mycket väl ha påverkat lärarna och bidragit till att de så tydligt lyfter fram 

bedömning som en svårighet i fråga om grupparbete. Det är också möjligt att lärares och 

elevers efterfrågan av bedömning och tydlighet har förstärkt den allmänna debatten och 

bidragit till denna utbildningspolitiska diskurs. Förespråkare för förmedlingspedagogik skulle 

mycket väl kunna lyfta fram de problem rörande grupparbete som återfinns i inledningen till 

denna uppsats. Flera av mina informanters samtal bekräftar också dessa svårigheter med 

grupparbete. Samtidigt presenterar lärarna också strategier för att komma till rätta med detta. 

Strategierna kan tolkas som en strävan efter att använda grupparbete på ett sätt som gör att 

eleverna, genom att ta hjälp av varandra, diskutera och utveckla sina idéer, tillsammans når en 

högre nivå av ämneskunskaper samtidigt som de lär sig att fungera tillsammans i grupp. 

Den konflikt mellan arbete i grupp och individuell bedömning som jag ser i lärarnas samtal 

visar också på en konflikt mellan lärarens undervisnings- respektive bedömningsuppdrag. 

Lärarna ger uttryck för flera positiva aspekter av grupparbete, men i flera fall väljer de att 

avstå från arbete i grupp eller komplettera grupparbete med individuella uppgifter för att 

underlätta bedömningen. Här tolkar jag argumentationen som att bedömningen får styra valet 

av undervisningsmetod. Bedömning är en central del av lärarens uppdrag, men jag menar att 

det finns en risk i att låta bedömningen bli en begränsande faktor för undervisningen. 

Undervisning med alltför stort fokus på bedömning riskerar på så sätt att göra elevernas 

lärande och utveckling till något sekundärt. 

6.3 Avslutning 

I uppsatsens tre inledande kapitel redogjordes för bakgrund, tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv som ligger till grund för min studie. De problem och möjligheter med grupparbete 

som berörs i tidigare forskning och pedagogisk litteratur bekräftas i denna uppsats resultat. I 

likhet med tidigare studier betonar mina informanter behovet av tydliga instruktioner och väl 

genomförd planering. Även konflikter i grupper, orättvis arbetsfördelning och 

samarbetsvårigheter återfinns såväl i tidigare forskning som i min studie. Mina informanter 

bekräftar också de positiva aspekter på grupparbete som återfinns i forskning och litteratur. 

Lärarna jag intervjuat lyfter tydligt fram elevernas möjlighet att lära av varandra genom att 

arbeta i grupp. Det sociala samspel som Vygotskij, Jakobsson och Strandberg så starkt 
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betonar återfinns i mina lärares resonemang. De beskrivningar av grupparbete som jag sorterat 

in under ämnesdiskursen handlar just om hur uppgifter i grupp används för att eleverna ska få 

möjlighet att diskutera och bolla idéer för att utveckla sitt eget tänkande och sin egen 

kunskap. Mina informanters beskrivning av lärarens handledande roll speglar också den 

efterfrågan på samspel mellan barn och vuxen, eller elev och lärare, som återfinns hos Dewey 

och Vygotskij. I ämnesdiskursen fungerar det sociala samspelet, elever emellan och mellan 

lärare och elev, som en resurs för att utveckla elevernas ämneskunskaper. Fostransdiskursen, 

grupparbetens betydelse för elevernas sociala utveckling och skolans fostrande uppdrag, kan i 

sin tur sättas i relation till Deweys beskrivning av skolan som en social institution. Lärarnas 

beskrivning av grupparbete som ett sätt att förbereda eleverna för livet utanför skolan blir ett 

sätt för skolan att hjälpa eleverna att utvecklas till samhällsmedborgare. 

Även om de två diskurser jag presenterat kan kopplas till skolans två uppdrag menar jag 

samtidigt att elevers kunskapsutveckling finns representerad i båda diskurserna. 

Grupparbetens betydelse för elevers kunskapsutveckling är en central fråga i denna studie. Jag 

menar att lärarnas sätt att tala om grupparbete utifrån två diskurser ger uttryck för olika typer 

av kunskap, vilka också kan relateras till de kunskapsteoretiska resonemang som redogjordes 

för i avsnitt 3.1. Vad gäller fostransdiskursens betoning av grupparbete som ett sätt att fostra 

och träna eleverna i förmågor som ligger utanför ämneskunskaperna finns en möjlig koppling 

till beskrivningen av kunskap som färdigheter. Elevernas förmåga att samarbeta och fungera 

socialt blir en praktisk färdighet. Kategorin med grupparbete som en ämnesresurs fokuserar, 

enligt mig, på förståelse och fakta. Förtrogenhet, det fjärde av de ”fyra F:en”, ser jag som en 

mer övergripande kunskapsform. Eleverna kan mycket väl utveckla förtrogenhet i fråga om 

samarbetsförmåga och socialt samspel vilket jag menar skulle bidra till elevernas trygghet och 

självkänsla. Förtrogenhet kan också relateras till ämneskunskaper och synen på grupparbete 

som en ämnesresurs. Vid de tillfällen då eleverna går på djupet i ämneskunskaper menar jag 

att de också kan uppnå förtrogenhet med det som studeras. Elevers kunskapsutveckling 

bygger på flera former av kunskap. Skolverkets avsikt med kunskapsformerna fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet är inte att rangordna dem eller att låta en viss 

kunskapsform känneteckna ett visst betyg. Alla fyra kunskapsformer är viktiga och behövs i 

såväl undervisning som bedömning. Möjligheten att se sambandet mellan olika 

kunskapsformer skulle enligt mig kunna medföra ett tydligare samband mellan social 

utveckling och kunskapsutveckling. Detta skulle i sin tur leda till en större möjlighet att 

koppla samman det jag beskrivit som fostrans- respektive ämnesdiskursen.  
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7. Framtida forskning 

Med utgångspunkt i denna uppsats ser jag två möjligheter till vidare studier. Eftersom min 

studie fokuserar på lärares beskrivning av grupparbeten och kunskapsutveckling skulle en 

naturlig fortsättning vara att studera elevers uppfattningar om grupparbete och lärande, 

exempelvis vad elever menar att de faktiskt lär sig genom att arbeta i grupp. Den andra 

möjligheten handlar om att studera grupparbete i relation till bedömning. Mina resultat visar 

att bedömning och betygsättning tycks vara något som försvårar grupparbete. Denna 

diskussion skulle kunna vara en möjlig ingång för framtida forskning. 
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Bilaga 1 

 
 

Samtalsguide SO-lärare 

 

Presentation av lärarna: 

- Namn 

- Antal år i läraryrket (eventuellt ämneskombination) 

Om grupparbete i SO-undervisningen: 

Använder ni grupparbeten – hur och varför? (eller varför inte om de nu inte gör det) 

- Vilken typ av uppgifter används, vilka fungerar bra/mindre bra för arbete i grupp? 

- Tankar om gruppstorlek och gruppsammansättning (nivågrupperingar/flickor-pojkar t.ex.) 

 

- Vad vill ni att eleverna ska lära sig när de arbetar i grupp – tycker ni att de lär sig det ni vill? 

 

- På vilket sätt är grupparbete bra? (fördelar/möjligheter) 

- Vilka problem/svårigheter finns? 

 

- Finns det något inom SO-ämnet (förmågor/innehåll/etc) som passar särskilt bra för arbete i 

grupp? Vad i så fall? 

 

- Vad krävs av läraren? 

t.ex. för att grupparbeten ska bli bra/fungera/eleverna ska lära sig så mycket som 

möjligt? 

 

- Hur uppfattar ni reaktionen från eleverna? 

(positivt/negativt/tycker de att de lär sig något/o.s.v.?) 

- Övriga tankar 


