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Abstrakt 

Tidigare forskning visar att grupparbete inte alltid utmynnar i ett samarbete mellan eleverna. 

Forslund Frykedal (2008) har observerat olika former av grupparbete som eleverna själva 

skapar. Hon menar att elever allt som oftast väljer att dela upp arbetet mellan varandra vilket 

resulterar i ett individuellt grupparbete. Vi vill därför utgå från lärares perspektiv för att 

undersöka om det är individuellt eller gemensamt grupparbete som är deras intention med 

grupparbete. 

 

Vi har genom kvalitativ intervju intervjuat fem verksamma lärare om deras intentioner och 

förberedande arbete kring grupparbete. Vår studie visar att lärare har en intention om 

gemensamt grupparbete men att deras förberedelser i form av uppgift och 

gruppsammansättning skapar förutsättningar för ett mer individuellt grupparbete. Problemet 

vi ser med detta är att intentionen och genomförandet inte går hand i hand och därför inte 

uppfyller lärarnas syfte med grupparbete. 

 

Nyckelord: Grupparbete, social träning, lärare, förutsättningar och intention 
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1. Inledning 

I Lgr 11 (skolverket, 2011) beskrivs hur arbetet i skolan ska genomföras. Det är inte endast 

ren kunskap som ska intas utan även en social träning inför samhällslivet. Många beslut är fria 

för lärarna i form av arbetssätt och arbetsformer. Skolan har som ansvar att varje enskild 

individ finner sin egenart och att de med hjälp av denna ska kunna delta i samhällslivet. Det 

handlar om att hjälpa eleven att finna sin identitet och trygghet för att senare kunna förstå och 

leva sig in i andras förutsättningar. Skolan har som uppgift att vara en social arena där elevers 

sociala förmåga ska stärkas. Skolan skall förbereda eleverna för ett demokratiskt samhälle där 

de tar ansvar för sina rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2011).  

 

En arbetsform som kan användas som social träningsarena är grupparbete
1
. Sociala förmågor 

som grupparbete bör träna är sammarbetsfärdigheter, interpersonell förståelse, empati och 

social konflikthantering (Stensmo, 2008). Utgångspunkten är inte den enskilda individen utan 

den sociala gruppen (Vaage, 2003). Genom att lyssna på andra människors erfarenheter och 

kunskaper menar Säljö (2000) att ett barn får möjlighet att särskilja vad som är intressant och 

värdefullt i vårt samhälle. En interaktion och samspel mellan individer skapar större 

förutsättningar för utveckling både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Det komplexa med ett grupparbete är att det kan utmynna i olika arbetsformer. Forslund 

Frykedal (2008) har i sin avhandling, med hjälp av observationer i klassrum, tagit fram en 

figur med fyra olika grundformer som eleverna skapar i ett grupparbete: 

 Gemensamt grupparbete 

 Individuellt grupparbete 

 Självvalt grupparbete 

 Individuellt arbete 

Förutsättningarna för de olika typerna av grupparbeten skapas av läraren i form av 

gruppsammansättning och uppgift. Forslund Frykedal (2008) menar att elever allt som oftast 

arbetar i en grupp men sällan som en grupp, vilket kan ifrågasätta grupparbetets syfte. 

Forslund Frykedals gemensamma grupparbete tränar de sociala förmågor som eleverna bör få 

möjlighet att utveckla i ett grupparbete men allt som oftast mynnar det ut i individuella 

grupparbeten. Det individuella grupparbetet bygger ej på kommunikation och sammarbete 

                                                 
1
 Grupparbete kommer i följande uppsats definieras enligt Nationalencyklopedin. ” ... ett skolarbete som 

planeras, genomförs och redovisas i grupp.” 
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mellan eleverna utan bidrar till att eleverna kan arbeta var för sig och sedan sammanställer 

den enskilda prestationen till en gemensam.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Idén till följande uppsats uppkom vid kontakt med Forslund Frykedals avhandling om 

grupparbete. Avhandlingen var baserad på klassrumsobservationer där slutsatsen drogs att 

elever skapade en egen form av grupparbete och vanligast i form av individuellt grupparbete. 

Vi frågade oss då vad lärare kan göra för att styra grupparbetet och konstaterade att de kan 

skapa olika förutsättningar. 

 

För att komplettera tidigare forskning vill vi därför lyfta fram lärarens perspektiv i 

utformandet av grupparbete. Vi vill analysera vad lärare uttrycker att de gör i det 

förberedande arbetet och med hjälp av Forslund Frykedals figur vidare analysera om dessa 

förberedelser speglar de intentioner lärare har med grupparbete.  

 

1. Vilken form av grupparbete ger läraren uttryck för är dess intention? 

2. Vilken form av grupparbete skapar lärare förutsättningar för i sin beskrivning av det 

förberedande arbetet i form av uppgift och gruppsammansättning? 
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2. Teori och tidigare forskning 
Vi har under vår studie utgått från Forslund Frykedals studie om olika typer av grupparbeten 

som kan uppstå i skolan. Vi kommer i följande avsnitt att mer detaljerat beskriva denna teori 

och även tillföra relevant litteratur kopplad till grupparbeten.  

2.1 Grupparbete 

Grupparbetes syfte är att utveckla eleverna kognitivt och socialt. Kognitiva färdigheter som 

kan tränas är förståelse, analys och värdering. För att träna dessa färdigheter bör uppgifterna 

vara av problemlösande typ samt diskussioner där gruppmedlemmarna får utbyta olika 

perspektiv på uppgiften med varandra. De sociala målen med ett grupparbete bör träna 

förmågor som samarbetsfärdigheter, interpersonell förståelse, empati och social 

konflikthantering. Grupparbete kan även användas vid utveckling av vänskapsrelationer och 

kommunikativa färdigheter. Eleverna får även möjlighet att träna sin initiativförmåga och 

ökat ansvartagande i ett grupparbete vilket bidrar till en socialisation av eleverna inför 

vuxenrollen (Stensmo, 2008).  

 

Anledningen till att lärare ibland undviker grupparbete som arbetsform är att de kan finna det 

besvärligt att organisera, finna lämpliga uppgifter, få eleverna att förstå uppgiften och få dem 

att sammarbeta. Problematiken med grupparbete är att de som tidigare har betecknats som 

grupparbete är egentligen individuellt arbete på grund av att gruppmedlemmarna har delat upp 

uppgiften och därefter arbetat var för sig. Detta sammanställs sedan som ett gemensamt 

resultat (Stensmo, 2008). Denna problematik har även Forslund Frykedal (2008) identifierat i 

sina observationer av elever i grupparbeten där resultat visar på övervägande individuellt 

arbete. 

2.2 Grupparbetets former 

Forslund Frykedal (2008) har i sina observationer och intervjuer med elever kommit fram till 

att grupparbetet kan delas in i fyra olika grundformer.  

 Gemensamt grupparbete 

 Individuellt grupparbete 

 Självvalt grupparbete 

 Individuellt arbete  

Forslund Frykedal (2008) menar att ett gemensamsamt grupparbete är det som minst 

förekommer i skolan. Denna form gör medlemmarna beroende av varandra då processen och 
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produkten är beroende av ett tydligt samarbete. Formen av ett gemensamt grupparbete uppstår 

när läraren ställer en öppen fråga där eleverna tvingas söka efter information för att sedan 

tillsammans delge och komma fram till ett svar. Detta visar även på att ett grupparbete kan gå 

från ett gemensamt grupparbete till individuellt för att sedan återgå till ett gemensamt 

grupparbete igen.  

 

Ett individuellt grupparbete är den form som vanligtvis förkommer i skolan. Eleverna delar då 

ofta upp arbetet i delar och sammanställer det senare i ett gemensamt arbete. Redovisning sker 

ofta muntligt där varje medlem redovisar sin del av arbetet. Den största nackdelen med detta 

är att det inte skiljer sig mycket från ett individuellt arbete. Produkten skapas inte genom 

diskussion eller interaktion med andra (Forslund Frykedal, 2008).   

Enligt det sociokulturella perspektivet är interaktion och samarbete mellan individer helt 

avgörande för lärande och bör inte endast vara ett positivt inslag som under särskilda 

omständigheter införs i skolans miljö (Dysthe, 2003). 

 

Självvalt grupparbete och individuellt grupparbetet är i sig inte tilldelade grupparbeten av 

läraren. Självvalt grupparbete innebär att elever på eget initiativ bildar grupper för att hjälpa 

varandra framåt. Detta ska därför inte resultera i en gemensam slutprodukt utan är ett sätt att 

använda varandras kompetenser. Individuellt arbete är i egentlig mening inget grupparbete 

men är en arbetsprocess där elever jobbar enskilt där klassrumsmiljön kan skapa möjligheter 

för social interaktion under arbetets gång. Gruppen utnyttjas då istället som en social 

företeelse än en arbetsinriktad. 

 

Nedan följer en figur skapad av Forslund Frykedal över förekomsten av de olika 

grupparbetena i skolan. Skuggorna i figuren visar förekomst av grundvarianterna av de fyra 

formerna, ju mörkare ton desto högre förekomst: 
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2.3 Uppgiftens struktur 

Stensmo (2008) menar att det förberedande arbetet har stor betydelse i grupparbete. För att de 

kognitiva och sociala målen med grupparbeten ska kunna uppnås måste det förberedande 

arbetet vara väl genomtänkt och förberett av läraren. I det förberedande arbetet ingår bland 

annat utformning av uppgift och sammansättning av grupper. Detta har enligt Forslund 

Frykedal (2008) stor betydelse för vilken form av grupparbete som eleverna skapar.  

 

För att en uppgift ska vara lämplig för grupparbete i gemensam form måste den uppmana till 

ett kollektivt arbete och tillföra något som individuellt arbete med samma uppgift inte kan ge. 

Resultatet bör vara mer kvalitativ och inte bestå av addering av individuella prestationer. 

Enligt Cohen (i Stensmo, 2008) karaktäriseras en bra grupparbetsuppgift av fler 

svarsmöjligheter, anknytning till elevers intresse, ett behov av olika färdigheter och beteenden 

hos eleverna och innehåller ett utmanande syfte. Uppgifter med denna karaktär benämner 

Steiner (1972: Sjödin, 1991: Forslund Frykedal, 2008) som kompensastoriska uppgifter vilket 

bidrar till stor del i elevers sociala utveckling, sökande av identitet och grupptillhörighet. I 

kompensatoriska uppgifter krävs att gruppen utför en bedömning eller att gruppen 

tillsammans kommer fram till en slutssats, vilket innebär att allas åsikter i gruppen bör 

framföras. Pedagogiska situationer som leder till bra grupparbeten kan enligt Arfwedson och 

Arfwedson ( i Stensmo, 2008) vara planeringssituationer, problemlösningssituationer och 

diskussionssituationer.  

 

Kännetecken för uppgifter som inte bidrar till ett gemensamt grupparbete är att den bara har 

ett svar, det går snabbare för en enskild elev att lösa den, har låg kognitiv nivå och innebär 

 

Gemensamt 

grupparbete 

 

Individuellt 

arbete 

 

Självvalt 

grupparbete 

 

Individuellt 

grupparbete 

Gemensam Individuell 

Gemensam 

Individuell 

Produkt 

Figur av Karin Forslund Frykedal (2008) kring förekomsten av olika former av arbeten i 

grupp. 

Process 
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inhämtande av enstaka fakta (Cohen i Stensmo, 2008). Dessa uppgifter benämner Steiner som 

disjunktiva och komplementära uppgifter. Disjunktiva uppgifter är strukturerade på ett sätt 

som gör att det räcker att en elev finner en lösning på uppgiften. Gruppen förlitar sig på den 

elev som anses vara mest hög-presterande. De andra medlemmarna kan senare ta till sig 

kunskapen eller åka snålskjuts på den som har gjort arbetet. Komplementära uppgifter innebär 

att uppgiften delas upp i individuella arbeten för att sedan läggas ihop och kompletera 

varandra. Resultatet blir därför inte ett gruppresultat utan en summering av elevers enskilda 

prestationer (Steiner, 1972: Sjödin, 1991: Forslund Frykedal, 2008). 

 

2.4 Gruppsammansättning 

Beroende på uppgift spelar gruppsammansättning stor roll. Sjödin (1991) menar att en 

gruppstorlek på närmare sex personer är optimal för att elevers samarbete och interaktion ska 

utnyttjas av varje individ. Hammar & Granström (2012) menar däremot att en grupp på sex 

personer förhindrar en interaktion och skapar mindre smågrupper. De förespråkar istället 

grupper i formationer av tre medlemmar. 

 

En grupp på två personer menar Sjödin (1991) tenderar till att skapa tävlingsmoment där 

prestation sätts mot prestation. Det kan också hämmas vid de tillfällen då prestationsnivå inte 

tas i beakt. Två högpresterande personer kan förvandla uppgiften till en individuell tävling 

medan lågpresterande känner likgiltighet inför uppgiften och uppvisar ett störande beteende 

istället. Beroende på uppgiftens karaktär kan även flickor respektive pojkar ha en fördel. 

Sjödin (1991) menar att flickor gynnas mer vid grupparbete om fokus ligger på samarbete 

inom gruppen och mot ett gemensamt mål. Flickor är då bättre på att öka produktiviteten än 

pojkar. Ingår uppgiften i ett visst tävlingsmoment gynnas istället pojkar då deras motivation 

ökar. Flickorna däremot tenderar till att se samarbete som en självklarhet för att komma fram 

till en bra lösning. Sjödin (1991) förklarar detta med att flickor är mer vana vid att samarbete 

och ser därför det som en naturlig arbetsprocess. 

 

Grupper kan också skapas genom nivågruppering. Detta innebär homogena grupper där elever 

med likartad prestationsförmåga eller lärhastighet grupperas tillsammans (Stensmo 2008). Vid 

denna uppdelning är det framförallt högpresterande elever som gynnas. Detta menar Sjödin 

(1991) beror på att de mellan- och lågpresterande eleverna inte har samma förmåga att 

utnyttja den interaktion som sker och tenderar istället till att skapa individuella grupparbeten. 
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Detta beror på att eleverna i dessa grupper inte på samma sätt kan förlita sig på sina 

gruppmedlemmar som högpresterande elever kan. Stensmo (2008) anser också att de 

lågpresterande eleverna möts av små förväntningar av läraren vilket kan utveckla negativa 

självuppfattningar. Detta överensstämmer med Fawcett & Garton (2005) som menar att 

lågpresterande elever presterar bättre i heterogena grupper medan högpresterande elever 

presterar bättre i homogena grupper. Detta kan återkopplas till Vygotskijs teori om 

utvecklingzoner. Vygotskij menar att det finns ett avstånd mellan vad en individ klarar av att 

lära sig på egen hand, och vad samma individ kan lära sig genom samarbete med en mer 

kapabel person i form av lärare eller klasskompis. Vid en uppdelning av endast lågpresterande 

elever hamnar gruppen långt under den optimala utvecklingszonen medan de högpresterande 

utmanar varandra i den optimala utvecklingszonen (Säljö, 2000). 

2.5 Sammanfattning  

Grupparbetes syfte är att utveckla eleverna kognitivt och socialt. Kognitiva färdigheter som 

kan tränas är förståelse, analys och värdering. För att träna dessa färdigheter bör uppgifterna 

vara av problemlösande typ samt diskussioner där gruppmedlemmarna får utbyta olika 

perspektiv på uppgiften med varandra. De sociala målen med ett grupparbete bör träna 

förmågor som samarbetsfärdigheter, interpersonell förståelse, empati och social 

konflikthantering (Stensmo, 2008). 

 

Beroende på det förberedande arbetet skapas förutsättningar för olika former av grupparbeten. 

Forslund Frykedal (2008) har genom sin forskning framställt fyra olika former av 

grupparbeten: 

 Gemensamt grupparbete 

 Individuellt grupparbete 

 Självvalt grupparbete 

 Individuellt arbete  

Grupparbetes form avgörs i förhållande till hur eleverna är beroende av varandra under 

arbetets gång för att nå fram till ett slutresultat. Grupparbeten i skolan tenderar till att bli 

individuella grupparbeten vilket inte tränar de sociala förmågor Stensmo (2008) anser att ett 

grupparbete bör.  

Stensmo (2008) menar att det förberedande arbetet har stor betydelse i grupparbete. I det 

förberedande arbetet ingår bland annat utformning av uppgifter. För att en uppgift ska vara 

lämplig för grupparbete i gemensam form måste den uppmana till ett kollektivt arbete och 
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tillföra något som individuellt arbete med samma uppgift inte kan ge. Enligt Cohen (i 

Stensmo, 2008) karaktäriseras en bra grupparbetsuppgift av fler svarsmöjligheter, anknytning 

till elevers intresse, ett behov av olika färdigheter och beteenden hos eleverna och innehåller 

ett utmanande syfte. Steiner har benämnt olika uppgiftstyper, dessa är: 

 Disjunktiv uppgift 

 Kompensatorisk uppgift 

 Komplementär uppgift 

 Dessa uppgifter avgör betydelsen av enskilda individers prestationer och produktivitet och är 

även kopplat till gruppens storlek.  

 

Enligt forskning finns det olika faktorer som berörs vid gruppering av elever inför 

grupparbete, till exempel nivå och kön. Enligt Sjödin (1991) gynnas flickor av grupparbeten 

där fokus ligger på samarbete inom gruppen medan pojkar presterar bättre vid uppgifter som 

innehåller ett tävlingsmoment. Grupper kan också skapas genom nivågruppering. Detta 

innebär homogena grupper där elever med likartad prestationsförmåga eller lärhastighet 

grupperas tillsammans (Stensmo, 2008). Vid homogena grupper gynnas högpresterande elever 

för att de kan förlita sig på de övriga gruppmedlemmarnas prestationer. Låg och mellan 

presterande elever har svårt att förlita sig på övriga gruppmedlemmar och missgynnas därför 

av denna typ av gruppering.  

 

Forskning angående gruppstorlek går isär. Sjödin (1991) menar att en gruppstorlek på 

närmare sex personer är optimal för elevers samarbete. Hammar och Granström (2012) menar 

däremot att en grupp på sex personer förhindrar en interaktion och skapar mindre små 

grupper.  
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3. Metod 
För att komplettera tidigare forskning har vi valt att inrikta oss på läraren och dess 

förberedande arbete inför grupparbete. Vi har därför valt en kvalitativ intervju då vi anser att 

detta skapar de bästa förutsättningarna för att få mer öppna och beskrivande svar. Intentionen 

med ett personligt möte är att skapa en situation där deltagaren får möjlighet att formulera sig 

fritt och på flera sätt om det aktuella ämnet. Personliga åsikter och tankar är något vi anser bör 

förmedlas genom muntlig kommunikation då det annars kan hämmas av att deltagaren 

koncentrerar sig mer på formuleringar och att göra sig förstådd. Med hjälp av Forslund 

Frykedals figur över grupparbeten analyser vi sedan lärares uttalanden.  

 

Vi anser inte att vi grundar oss i en specifik vetenskaplig teori men att vi använder oss av en 

viss förförståelse när vi utgår från en redan befintlig figur, vilket även hermeneutiken menar 

är viktig att ta hänsyn till i ett forskningsarbete (Birkler, 2008). 

3.1 Kvalitativ intervju 

För att ta reda på vad människor har för uppfattningar av ett fenomen krävs det att de får tala 

fritt kring sina erfarenheter. Detta sker på bästa sätt genom en intervju med väl förberedda 

frågor. Upplägget av intervjun strukturerades med inledande, direkta och indirekta frågor för 

att öppna upp för både spontana beskrivningar och riktade svar. ( Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.2 Etiska riktlinjer 

Deltagande i en undersökning ska ske frivilligt. Våra deltagare har blivit uppringda och 

informerade kring intervjuns syfte. Därefter har de valt att delta eller inte. Denna princip 

kallas för informerat samtycke och bygger på frivilligt deltagande (Denscombe, 2004). 

Deltagaren kan även när som helst under undersökningen välja att inte längre deltaga och 

detta beslut ska då respekteras.  

3.3 Urval 

Vårt urval är lärare som undervisar i årskurs 4-5. Vi valde att begränsa oss till Halmstad och 

Falkenbergs kommun, i Hallands län, för att vi inom rimlig tid skulle utföra våra intervjuer på 

ett fungerande sätt. För att få så stor variation som möjligt valde vi att utgå från var skolorna 

är belägna någonstans. På detta sätt fick vi en spridning av lärare verksamma på skolor både i 

de centrala- och de yttre- områdena av kommunen.  
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Kontakt togs via telefon med tio utvalda lärare varav fem lärare valde att delta i 

undersökningen. Vi beslutade att fem deltagare skulle behålla kvalitén på vår studie och tar 

stöd i vårt beslut av Kvale & Brinkmann (2009). De menar att ett vanligt misstag är att 

använda sig av för många intervjuer då efterarbetet i stället resulterar i förlorad kvalitet. I 

intervjustudier brukar antal intervjudeltagare ligga kring 15+/-10 vilket kan variera beroende 

på tidsram och de resurser som finns tillgängliga.  

3.4 Analysverktyg 

Vid utformandet av vårt analysverktyg har vi försökt skapa en idealtyp för att förtydliga 

vilken grupparbetsform de olika förberedelserna representerar. Vår idealtyp har som syfte att 

beskriva och förklara grupparbetets former och karaktärsdrag. Idealtyp används som ett 

analysverktyg för att utifrån teori och verkliga situationer kunna skapa olika hypoteser 

(Bergström, 2005).  

3.4.1. Förberedelser  

Vi har använt oss av Forslund Frykedals figur av grupparbetsformer och skapat underrubriker 

utifrån tidigare forskning om förberedelser, i form av gruppsammansättning och uppgift. 

Detta har skapat vår idealtyp som kommer användas för att analysera vilka förutsättningar 

lärare skapar med sina förberedelser. 

 
 

Vid utformningen av vår idealtyp strukturerade vi uppgifterna under respektive 

grupparbetsform. Kompensatoriska uppgifter kräver stort samarbete i gruppen där eleverna 

tillsammans ska producera en slutprodukt. Uppgifter av denna typ kan till exempel vara att 

Gemensamt 

Grupparbete 
*Kompensatorisk  

* Flera svarsalternativ 

* Heterogena 

*Högpresterande 

 

Individuellt 

arbete 

Självvalt 

Grupparbete 
*eget initiativ 

Individuellt 

grupparbete 
*Komplementär 

*disjunktiv 

*Ett svarsalternativ 

*Låg- och mellan 

presterande 

 

Gemensam Individuell 

Gemensam 

Individuell 

Produkt 

Process 
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betygsätta andra gruppers arbeten. Uppgiften är av processinriktad karaktär och kräver således 

att gruppmedlemmarna gemensamt arbetar fram ett slutresultat. Eleverna måste samarbeta och 

det skapas inga förutsättningar att dela upp arbetet, vilket leder till ett mer gemensamt 

grupparbete. Flera svarsalternativ skapar också goda förutsättningar för att ett gemensamt 

grupparbete ska uppstå.  

 

Komplementära och disjunktiva uppgifter har vi valt att koppla till individuellt grupparbete. 

Denna typ av uppgifter kan enligt oss enkelt delas upp mellan gruppmedlemmarna och på så 

vis utföras individuellt. Uppgiften kan innebära en faktaundersökning om Frankrike där vissa 

bestämda delar ska ingå i slutresultatet och där oftast bara ett svarsalternativ finns tillgängligt. 

De kan också till exempel innebära körsång där enskilda prestationer resulterar i en 

gemensam slutprodukt.  

 

Utifrån tidigare forskning valde vi sedan att kategorisera olika gruppsammansättningar. 

Denna kategorisering är hårt dragen då mycket beror på enskilda individer. Heterogena 

grupper tolkar vi skapar bättre förutsättningar för ett gemensamt grupparbete. Vid homogena 

grupper anses högresterande elever ha lättare att förlita sig på de övriga gruppmedlemmarna 

och på så vis samarbeta. Därför väljer vi att koppla detta till gemensamt grupparbete. 

Eftersom mellan- och lågpresterande elever har svårare att förlita sig på varandra skapar detta 

förutsättningar för individuellt arbete och blir därför kopplade till individuellt grupparbete.  

3.4.2 Lärares intentioner 

För att identifiera lärares intentioner med grupparbeten har vi utformat nedanstående modell.  

Vi har vid utformandet utgått från Forslund Frykedals teori om olika typer av grupparbeten 

där hon beskriver typiska delar som ingår i respektive form. Gemensamt grupparbete 

innehåller samarbete och delaktighet genom hela processen medan individuellt grupparbete 

blir uppdelat och utförs individuellt.  

 

 

Gemensamt grupparbete 

 Samarbete 

 Delaktighet 

 Diskussion 

Individuellt grupparbete 

 Fokus på fakta 
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3.5 Procedur 

3.5.1 Testintervju 

För att skapa en uppfattning kring intervjuns tidsram och vilka svar våra frågor skulle 

resultera i genomförde vi en testintervju. Vi genomförde samma förberedelser i form av mejl 

och kontakt men valde att inte spela in intervjun då svaren i sig inte var av vikt. Resultatet av 

testintervjun blev en tidsram på 35-45 minuter och en omarbetning av vissa frågor, detta för 

att öka validiteten i vår studie. 

3.5.2 Genomförande 

Intervjun genomfördes på respektive lärares skola i ett rum valt av läraren. En av oss hade sen 

tidigare en bekantskap med en av intervjudeltagarna och vi ville därför undvika att detta 

påverkade hur frågorna ställdes och vilka svar intervjudeltagaren gav. För att hålla en hög 

reliabilitet, tillförlitlighet. valde vi därför att under samtliga intervjuer inta samma roll i form 

av observatör och frågeställare.  

 

Vi valde att starta och avsluta intervjun med det som Kvale och Brinkmann (2009) benämner 

som orientering och uppföljning. Under orienteringen definierar intervjuaren kort syftet med 

intervjun, hjälpmedel som används och låter intervjupersonen ställa någon fråga om sådan 

finns. Efter avslutad intervju är det viktigt med en uppföljning där intervjupersonen fritt kan 

tillägga något till intervjun och också upplevelsen av intervjun.  

 

Intervjuerna spelades in med en ljudbandspelare. Vi valde även att komplettera med 

anteckningar i de fall tekniken inte skulle fungera. Efter intervjuerna transkriberades 

materialet och analyserade sedan med hjälp av vårt analysverktyg. 

Enligt Kvale ( Fejes, Thornberg, 2012) finns det fem olika huvudmetoder att använda sig av 

vid en kvalitativ analys. Vi har använt oss av den metod som Kvale benämner som 

koncentrering. Det innebär att vi koncentrerat oss på att finna specifika formuleringar som 

skapar en väsentlig innebörd för vår studie. Detta gjorde vi genom att läsa vårt transkriberade 

material flera gånger och plocka ut citat. Enligt Patel och Davidsson (2011) är upprepad 

läsning något som kan berika undersökningen då ny och oväntad information kan upptäckas. 

När vi plockade ut våra citat använde vi oss av ett analysschema för att skapa struktur och 

ordning i materialet (Ejvegård, 2009). Först fokuserades sökandet på lärares intentioner med 

grupparbete. Dessa citat placerades in i vår modell för att identifiera om lärares intention är ett 

gemensamt eller individuellt grupparbete. Vi gick sedan vidare med fokus på lärares 
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förberedelser där uttalanden kring gruppsammansättning och uppgifter kategoriserades in i 

vår idealtyp. Detta gav oss en tydlig bild på vilken form av grupparbete lärare skapar 

förutsättningar för med sitt förberedande arbete. Slutligen analyserade vi hur lärares 

intentioner och förberedelser förhåller sig till varandra.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av intervjuerna visade det sig att tidsramen varierade kraftigt mellan 

intervjudeltagarna. Detta tror vi beror på de förberedelser som lärarna lagt ner inför intervjun. 

Vissa deltagare hade i förväg funderat och väckt tankar om grupparbete medan andra 

formulerade sina tankar för första gången vid intervjutillfället.  

 

Vi upplevde att det var svårt att inte bekräfta deltagarna och deras svar under intervjun. Vi 

hade till en början en intention att genomföra intervjun likt ett samtal men förstod sedan att 

detta skulle ge skiftande förutsättningar för deltagarna, istället för en tvåvägskommunikation 

blev det en envägskommunikation. Detta upplevde vi kunde skapa osäkerhet hos deltagarna 

som började tolka huruvida deras svar var rätt eller fel under intervjun.  
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4. Resultatanalys  

4.1 Lärares intention: ”Elevers samarbete i processen” 

När lärare fritt talar om grupparbete återkommer ord som samarbete, kommunikation, 

förmågor och perspektiv. I enlighet med det sociokulturella perspektivet samt Lgr 11 lägger 

lärarna stor vikt vid att eleverna ska lära sig att samspela med varandra. 

 

”Fördelar tycker jag är det här med att lära av varandra, diskutera och bolla idéer.” Lärare 

2 

 

”...att man kan komplettera varandra men kanske också lockas till att våga utveckla vissa 

sidor av sig själv tror jag....” Lärare 1 

 

 

Kärnan i ett grupparbete är enligt respondenterna att samtliga elever ska vara delaktiga i 

arbetet. Intentionen är att elever tillsammans utvecklar sin förmåga att se sina och andras 

styrkor och kompensera varandra för att producera en gemensam slutprodukt. Forslund 

Frykedal (2008) menar att ett gemensamt grupparbete kräver ett tydligt samarbete mellan 

eleverna där processen skall leda till ett gemensamt slutresultat. Återkommande i intervjuerna 

menar respondenterna att kommunikation mellan elever idag mer och mer genomförs genom 

någon typ av mediaverktyg. Ett grupparbete anses ge eleverna en möjlighet att träna 

samtalsteknik, att lyssna, ta hänsyn, formulera sig och respektera andras åsikter. 

 

”Det behöver inte vara ett misslyckande att man har nötts och blötts och stångats nästan så 

att man blir osams över arbetet.” Lärare 2 

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är interaktion och samarbete mellan individer helt 

avgörande för lärande (Dysthe, 2003). Respondenterna ser konflikter som en tillgång i ett 

grupparbete eftersom det tränar eleverna i konflikthantering. I dessa situationer måste de 

använda sin förmåga att kommunicera och vidare komma överrens om en lösning. 

Respondentera menar att det krävs träning för att fungera funktionellt i en grupp med olika 

åsikter och personligheter.  

 

Respondenternas intentioner, om ett gemensamt grupparbete, framgår genom deras 

diskussioner om gruppstorlek. Några anser att den optimala sociala träningen uppnås vid 

arbete två och två, så kallat pararbete, medan andra vill ha en grupp på närmare fyra elever då 

detta ställer högre krav på gruppen. Gemensam åsikt för samtliga är att gruppen ska fungera 
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som en gemensam enhet och att grupper med fler än fyra elever kan bidra till att elever istället 

åker snålskjuts och att samarbetet minskar. Även forskare (Sjödin, 1991: Hammar & 

Granström, 2012) skiljer i åsikter kring en optimal gruppstorlek. Respondenterna menar att 

gruppens storlek ofta avgörs beroende av uppgiftens syfte.  

 

Skolans uppdrag (skolverket, 2011), att utveckla elever till demokratiska 

samhällsmedborgare, återspeglas i lärarens intention med grupparbete. Grupparbetet ska 

skapa de situtioner som eleverna i framtiden kommer att stöta på i arbetslivet. 

 

”...jag känner att när man kommer ut längre upp i åren och ut i arbetslivet så är det 

jätteviktigt att kunna samarbeta med andra. Så det är jätteviktigt att man jobbar med 

det.”Lärare 5 

 

Lärarna har för avsikt att förbereda eleverna på de utmaningar som möter dem i samhällslivet, 

det kan vara allt från arbete till framtida relationer.  

 

Respondenternas val av bedömning visar även på deras intention med grupparbetet. De 

beskriver att bedömning i grupparbeten sker olika beroende på uppgiftens mål och syfte. 

Ibland använder sig lärare av grupparbete som en social träningsarena och koncentrerar då sin 

bedömning på elevernas interaktion under processen. Detta visar enligt oss på en intention hos 

lärarna att skapa ett gemensamt grupparbete. I de fall då lärarna väljer att endast bedöma 

grupparbetets slutprodukt och inte ser till interaktionen mellan eleverna under grupparbetet 

skapar detta förutsättningar för ett individuellt grupparbete, processen att samarbeta och 

kommunicera är inte lika viktig. 

 

Intervjuerna genomsyras av begrepp som samarbete, delaktighet, diskussion och kompetenser. 

Vår slutsats av lärares intentioner blir därför att de strävar efter det som Forslund Frykedal 

benämner som gemensamt grupparbete. Det innebär att både produkt och process är 

gemensam och elevernas sociala förmågor tränas.  

4.2 Förberedelser 

4.2.1 Grupper 

Vid diskussion kring gruppsammansättning ger respondenterna skiftande svar och menar att 

tankarna kring sammansättningarna är varierande. Som tidigare nämnt går åsikterna angående 
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gruppstorlek isär. Vissa respondenter använder sig av nivåbaserat pararbete. Sjödin (1991) 

menar att pararbete tenderar till att skapa tävlingsmoment mellan högpresterande elever och 

att lågpresterande elever kan bygga upp en likgiltighet inför uppgiften. Han menar därför att 

nivågruppering ej är att föredra vid pararbete. I de fall respondenterna använder sig av 

nivåbaserat pararbete skapar detta förutsättningar för att elever väljer att dela upp arbetet 

vilket resulterar i ett individuellt grupparbete. Respondenterna uttrycker en medvetenhet kring 

att elever som anses högpresterande ibland får dra ett tyngre lass och kan uppleva att de ej får 

möjlighet att arbeta på i det tempot de föredrar. Här kan Vygotskijs teori om utvecklingzoner 

appliceras (Säljö, 2000). Han menar att lärande sker i den optimala utvecklingzonen vilket 

kan skapas i samarbete med någon som har lite mer kunskap inom området. Sker det alltid 

nivågruppering finns chansen att eleverna hamnar utanför den optimala utvecklingszonen. 

Varieras grupperna finns det möjlighet att eleven oftare hamnar i den optimala 

utvecklingszonen där de ibland är den som besitter mer kunskap och ibland mindre. 

Respondenterna väljer även att variera grupperna och påpekar att det i stor utsträckning 

handlar om att prova sig fram vad som fungerar bäst. Empirin pekar på att de föredrar att 

gruppera efter elevernas förmågor och inte nivå. De beskriver att grupperna oftast skapas 

genom noggranna förberedelser och eftertanke.  

 

”Som vuxen kan man ju styra det litegrann och man är ju jättenoga med det här med 

grupperna och att se lite vad vill jag få ut av det här, för det är ju liksom ingen slump” 

Lärare 4 

 

Vissa respondenter använder sig av lärgrupper som då är stående grupper skapade speciellt 

efter elevernas förmågor och kompetenser. Detta ska bidra till att eleverna tränar på att nyttja 

varandras starka och svaga sidor. Önskan från respondenterna är att eleverna ska få ett ökat 

självförtroende till sina egna förmågor samt tillit för andras. Vid gruppering efter elevernas 

förmågor och kompetenser anser vi att lärare skapar förutsättningar för ett gemensamt 

grupparbete. Eleverna hamnar i den optimala utvecklingszonen där de sporrar varandra och på 

så sätt utvecklar nya förmågor.  

4.2.2 Uppgift 

Uppgifterna som respondenterna skapar inför ett grupparbete kan vara av varierande karaktär. 

Några nämnda är praktiska moment i form av laborationer och experiment. Det kan också 

vara uppgifter baserade på problem där elever tillsammans skall finna en lösning. Uppgifterna 

kan också vara av sådan karaktär att förklara för varandra eller föra dialoger.  



 17 

 

”Det kan vara praktiska moment i No till exempel, laborationer, experiment, prova på saker. 

Det kan vara att lösa ett matteproblem och se till att redovisa mer än en lösning.”Lärare 2 

 

Moment av denna typ uppmuntrar till kollektivt arbete och karaktäriseras av flera 

svarsmöjligheter, innehåller ett utmanande syfte och kan anknytas till elevers intressen. Detta 

skapar enligt Cohen goda förutsättningar för att en uppgift ska utföras gemensamt av 

eleverna. Dessa moment kopplar vi även samman med Steiners kompensatoriska uppgifter 

som representeras av att eleverna genom samspel och interaktion tillsammans producerar en 

slutprodukt.  

 

Respondenterna beskriver till större del uppgifter av mer styrd karaktär. I dessa fall är 

uppgifterna mer fakta och produktbaserade. En av respondenterna beskriver en uppgift där 

eleverna ska göra ett arbete om ett djur. Hen uttrycker uppgiften som fri men det framkommer 

senare att det finns stödfrågor som eleven ska utgå ifrån. Eleverna får inte skriva om det de 

vill utan måste ha med vissa punkter som läraren har förberett. Respondenten har genom 

denna metod skapat förutsättningar för ett individuellt grupparbete. Hade eleverna istället 

själva fått diskutera och bestämma vad arbetet ska innehålla hade de förberedande arbetet i 

gruppen skett mer gemensamt. Detta är enligt Cohen kännetecken för en uppgift som inte 

bidrar till att eleverna arbetar tillsammans då det går snabbare för en enskild elev att dela ut 

uppgiften och kräver låg kognitiv nivå (Cohen i Stensmo, 2008).   

 

”Men det kan också vara att nu ska vi ta reda på fakta och intressanta saker om ett ämne och 

sedan ska de tala om och meddela detta inför klassen så att klassen lär sig något på det 

också.”Lärare 3 

 

Även denna typ av uppgift är delbar och bildar enligt Forslund Frykedal (2008) ett 

individuellt grupparbete. Det finns inget i processen som är beroende av interaktion utan varje 

elev utför ett slags individuellt arbete inom gruppen. Uppgift av denna typ benämner Steiner 

som komplementära eller disjunktiva, elevernas enskilda insatser kompletterar varandra och 

skapar en slutprodukt (Steiner, 1972).  
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5. Slutsats  
För att uppnå den intention lärare har med grupparbete behöver uppgiften enligt vårt 

analysverktyg vara av kompensatorisk karaktär, till exempel bedömning eller kategorisering i 

olika former. Även Forslund Frykedal (2008) menar att uppgiften i ett gemensamt 

grupparbete bör utgå från en öppen fråga där eleverna tvingas att tillsammans delge och 

komma fram till ett svar. Här får eleverna genom kommunikation träna sig i samtalsteknik där 

olika åsikter och lösningar på uppgiften måste respekteras. 

 

Genom att studera vårt insamlade material kan vi konstatera att lärares intentioner inte i alla 

avseensen speglar de förutsättningar de skapar. Lärares intentioner visar på ett gemensamt 

grupparbete där eleverna till stor del samarbetar, interagerar och diskuterar. Uppgifterna som 

används pekar dock på att förutsättningar skapas för individuella grupparbeten. Uppgifterna är 

till stor del av sådan karaktär att de är faktabaserade och att elevernas uppgift oftast är att 

producera en slutprodukt som har ett givet svar. Lärares tankar vid gruppsammansättning 

visar på en intention om ett gemensamt grupparbete som sedan ofta faller på grund av den 

valda uppgiften. För att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt grupparbete bör lärare 

istället använda sig av komplementära uppgifter där frågor och svar är öppna.  

 

Vår studie visar att lärarna inte ser kopplingen som vår valda forskning visar mellan det 

förberedande arbetet och genomförande. Lärarna visar en intention om ett gemensamt 

grupparbete men talar sedan om uppgifter som struktureras med givna svar och skapar 

förutsättningar för ett individuellt arbete. För att förändra detta bör lärare reflektera mer över 

sitt arbetssätt och hur arbetets gång har fungerat. Reflektionerna måste kretsa kring de 

förmågor som lärarna anser att eleverna utvecklar i ett grupparbete. Dessa förmågor återfinns 

i läroplanen som analysförmåga, kommunikativförmåga och metakognitivförmåga 

(skolverket, 2011).  

Vi menar att grupparbete är en arbetsmetod som tränar dessa förmågor om det används på rätt 

sätt. Därför anser vi att det är av vikt att som lärare våga analysera och till viss del kritisera 

sitt egna arbete för att på så vis skapa bättre förutsättningar för eleverna att utveckla sina 

förmågor. Arbetsmetoden är aktuell inom skolan och bör inte uteslutas utan istället utvecklas 

för att på så vis närma sig en optimal utvecklingsarena.   

 

Enligt Forslund Frykedals (2008) figur finns det även en form kallad självvalt grupparbete, 

som innebär att eleverna tar egna initiativ till grupparbete. Vi anser att om eleverna får 
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förutsättningar att se fördelar med samarbete och tar hjälp av varandra ökar troligen chanserna 

till att självvalt grupparbete uppstår. När elever själva kan se andras kompetenser som en 

fördel i sitt eget arbete kan spontan social träning ske. I vår analys av insamlat material kan vi 

konstatera att ingen av respondenterna medvetet skapar förutsättningar för självvalt 

grupparbete. 

5.1 Avslutning 

Forslund Frykedal beskriver i sin studie att individuellt grupparbete är den vanligaste formen 

av grupparbete i skolan idag. Vi anser att vår analys bekräftar Forslund Frykedals resultat då 

vår studie visar att det är denna typ av grupparbete lärare skapar förutsättningar för genom 

sina förberedelser. Problemet vi kan se med detta är att individuellt grupparbete inte är lärares 

intention. Intentionen är att skapa ett gemensamt grupparbete och så länge lärare inte ser 

relationen mellan intention och skapade förutsättningar anser vi att detta inte kommer 

resultera i någon förändring.  

 

När lärare talar om grupparbete framhäver de en intention om social träning som 

huvudanledning till användandet av arbetsformen. Vår studie visar att den sociala träningen 

inte uppnås i den utsträckningen som lärarna önskar. Vi föreslår därför att eleverna bör få 

möjlighet att träna detta i mindre uppgifter vars enda syfte är att träna diskussion och samspel. 

Vid dessa tillfällen bör gruppsammansättning samt uppgift anpassas så att lärarens intention 

om ett gemensamt grupparbete har större möjlighet att uppfyllas. 

 

Grupparbete som metod är under förändring då fokus förflyttas från produkt till process. 

Denna förändring kan vara en anledning till att lärares intentioner med grupparbete och 

förberedelser inte har den tydliga koppling som förväntas. Lärare vill genomföra grupparbeten 

med fokus på process, samarbete och kommunikation men använder fortfarande samma 

verktyg och förberedelser som när fokus låg på slutprodukt. Vi fick en uppfattning under 

intervjuerna att den nya läroplanen fortfarande är under inarbetning i undervisningen. Lärarna 

är positiva till den nya läroplanen och det nya arbetssättet men vi uppfattade en osäkerhet hos 

lärarna hur detta ska implementeras. Detta påverkar i sin tur kopplingen mellan tanke och 

utförande i all underisning, även grupparbetet.  
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Vi anser att det finns möjlighet att göra vidare studier av vårt valda område. I vårt arbete har 

vi valt att undersöka vad lärare säger att de har för intentioner med grupparbete och hur de 

beskriver sina förberedelser. Detta skulle kunna kompletteras med att med hjälp av vår 

framtagna idealtyp gå ut och observera lärarna i klassrummen. Observationerna skulle sedan 

kunna sammankopplas och jämföras med lärarnas intervjusvar. Detta skulle kunna leda till en 

ännu tydligare beskrivning av det gemensamma och individuella grupparbetet och vad som 

gör att dessa två olika typer av grupparbete uppstår. Det i sin tur skulle kunna leda till en ökad 

medvetenhet kring arbetsformen och hur lärares förberedelser kan komma närmare de 

intentioner som finns om ett gemensamt grupparbete.  
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Bilaga 1 
 

Hej! 
Vi är tacksamma att du valt att deltaga i vår undersökning. 

Vi vill här berätta lite mer kring vad du kan förvänta dig vid intervjun. Vår intention är att 

intervjun ska kännas som ett samtal. Därför skulle vi uppskatta om du i förväg tänker tillbaka 

på dina erfarenheter av grupparbete med eleverna. Skulle det vara så att du har något material 

som du använt dig av i ett grupparbete får detta gärna visas upp i slutet av samtalet.  

Huvudfokus ligger på dina tankar om grupparbete och ditt förberedande arbete.  

 

Vi tar med oss fika och ser fram emot ett samtal med dig. 

MVH Caroline och Cecilia. 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Orientering 

*Vi gör en studie om användandet av grupparbete som arbetsform för eleverna. 

*Vi kommer att spela in intervjun. 

*En kommer att styra intervjun medan den andra gör anteckningar. 

*Har du någon fråga innan vi börjar? 

 

Frågor 

 

(Vilken intention har lärare?- frågeställning) 

Berätta om ett tillfälle där du anser att grupparbetet gick bra. 

Berätta om ett tillfälle där du anser att ett grupparbete inte gick bra. 

Hur ser du på grupparbeten? 

När väljer du att använda dig av grupparbeten som arbetsform? 

 

(Vilka förberedelser görs inför grupparbeten? - frågeställning) 

Hur kan en uppgift se ut som du använder till grupparbete? 

Vem ska skapa grupperna i ett grupparbete? 

Hur tänker du kring gruppens storlek? 

Ska grupper vara stående eller föränderliga? 

Hur tänker du kring bedömning i ett grupparbete? 

Vilka för- resp nackdelar ser du för eleven i ett grupparbete?  

 

Uppföljning 

Har du något att tillägga? 

Hur har du upplevt intervjun? 

(möjlighet att visa upp ytterligare material) 
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