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Sammanfattning  
 

Mitt syfte med denna undersökning var att ta reda på hur elever uppfattar lärande och 

delaktighet under grupprocesser, samt att ta reda på faktorer utifrån litteratur som var 

relevanta för detta ämnesområde med aspekt på lärande. Förutom litteraturstudier utfördes 

undersökningen med hjälp av en kvalitativ och kvantitativ enkät, som besvarades av 27  

gymnasieelever. Undersökningen visade att de flesta elever ansåg att de tyckte att grupparbete 

var ett bra sätt att arbeta på där de lärde sig av varandra. Dock framkom det att det fanns en 

problematik som orsakades av en rad faktorer, vilka inverkade på i hur stor del de ansåg att de 

kunde vara delaktiga och lära sig av varandra. Dessa aspekter var även något som 

överensstämde med det jag fann i litteraturen. De faktorer som inverkade var bland annat 

gruppstorlek, typ av arbetsuppgift och de andra eleverna i gruppens grad av sociala 

kompetens. Enligt litteraturen är social kompetens något som alla kan utveckla och lära sig. 

 

Nyckelord: Sociokulturella perspektiv, Inlärning, Lärarledning  
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Inledning  
 

En arbetsform som ofta förekommer i undervisningen på grundskolor och gymnasieskolor är 

grupparbete. Detta arbetssätt var vanligt då jag själv gick i skolan. De minnen jag har därifrån, 

innebar att vi elever i gruppen delade upp en liten bit var, som vi sedan sammanfogade till en 

oftast lösryckt helhet. Detta ledde till att jag kände att jag lärde mig bättre på egen hand.   

Under min tid vid lärarutbildningen vid universitetet har jag även upplevt många former av 

grupparbeten. De uppgifter vi skulle lösa där var mer baserade på att alla i gruppen måste vara 

delaktiga, och gick ej att dela upp på det vis som mina tidigare erfarenheter berättar om. Här 

uppstod dock andra problem, där bristen på delaktighet hos gruppmedlemmar ofta uppkom på 

grund av oenigheter och brist på medbestämmande.   

 

Inom skolan är det betydelsefullt att man skapar goda tillfällen för lärande. Jag anser att det är 

av största vikt att alla elever ges lika förutsättningar för ett gott lärande. I icke fungerande 

grupparbeten så tror jag inte alltid att detta sker. Min åsikt är även att det är av största vikt att 

man som lärare är medveten om den problematik som ett grupparbete kan innebära.  

Jag tror att det inverkar på hur man som lärare är insatt i grupparbetet som arbetsform, och i 

vilka faktorer som kan spela in och inverka på hur ett sådant arbete genomförs. Att vara insatt 

i dessa beståndsdelar är betydande för mitt framtida yrke då jag kommer att vara den person 

som skall se till att elevernas lärandesituationer i grupp bedrivs på bästa sätt. 

 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad grupparbete innebär för elevernas lärande och 

delaktighet. Jag vill även öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar hur en lärare kan och 

bör agera under dessa arbetsstillfällen.  

 

Frågeställningar:  

Vilka faktorer utifrån litteraturen är förutsättningar för ett gott grupparbete? 

Hur uppfattar eleverna lärandet och samarbetet under gruppaktiviteter? 
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Avgränsning  
Eftersom arbete och processer i grupp är en komplex företeelse med otaliga infallsvinklar som 

inverkar, tänker jag inte i min studie beröra frågeställningar som gruppkonflikter och enskilda 

individers bakgrund. 

 

Metod  
Jag började mitt arbete med att läsa litteratur om ämnet. Enligt Krohn Solvang, är det en 

huvudsaklig del att utveckla en teoretisk förståelse av det problem som skall undersökas. Det 

är även utifrån teoridelen som frågeställningarna och studiens upplägg bör utformas (Krohn 

Solvang, 1 997:17). Dessutom så innebar även min frågeställning att jag sökte efter fakta 

utifrån litteratur. För att få ta del av hur elever uppfattar grupparbete, så valde jag att göra en 

kvalitativ och kvantitativ enkät. Trost skriver att de svar man får vid öppna frågor kan vara 

intressanta eftersom att man kan få ta del av respondenternas tankar i deras svar (Trost, 

2001:72).  

 

Enkäten som framställdes var tänkt att delas ut till en grupp gymnasieelever.  

 Anledningen till att jag valde att dela ut en enkät var att tidpunkten på min undersökning ej 

var så gynnsam då många elever har mycket att stå i innan terminsavslutningen. I annat fall så 

hade kanske ett antal kvalitativa intervjuer varit att föredra, då de kanske hade kunnat gå in 

djupare i tankarna hos eleverna. Jag hade även velat fördjupa mig i kvalitativa intervjuer med 

några av eleverna, men de verkade inte så intresserade och det är frivilligt att delta i 

undersökningar.  

 

 Min empiriska del består då av en kvalitativ och kvantitativ enkät med öppna frågor. Detta 

för att få en inblick i hur eleverna tänker runt grupparbete som arbetsform i de aspekter jag 

önskade undersöka. Som Trost något förenklat uttrycker sig ”Om frågeställningen gäller hur 

ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen 

däremot gäller att förstå eller hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie”(Trost, 

2 001:22). Eftersom jag i viss mån var intresserad av hur stor del av den undersökta gruppens 

uppfattning om grupparbete, och deras tankar om sitt lärande i denna arbetsform, så blev 

följden att jag konstruerade en såväl kvalitativ som en kvantitativ enkät. Enkäterna  bestod av 

fasta och icke fasta svarsalternativ. Dock anser Trost att dessa båda sätt behövs och ingen av 

dem är mer än den andra värd, samt att det i de flesta fall inom de beteende och 
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samhällsvetenskapliga studierna ofta består av en blandning av de båda tillvägagångssätten 

(Trost, 2001: 17ff). 

 

Man ska akta sig för att ha fler svarsalternativ och öppna frågor vid enkäter. Detta på grund av 

det kan vara besvärligt att hantera materialet. (Trost,2001: 72) Eftersom att jag hade chansen 

att förklara syftet med enkäten för målgruppen som undersöktes så ansåg jag att det ändå att 

det var rimligt. Att jag kunde vara närvarande vid utdelandet och muntligt ge information 

gjorde också att jag inte har skrivit något mer detaljerat följebrev till enkäterna.  

 

Validitet och reliabilitet  
 
Det är svårt att mäta en kvalitativ studies giltighet, eftersom att respondenternas åsikter kan 

förändras på grund av olika omständigheter. 

 

Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller snarare hela forskningsprocessen. 

Begreppet reliabilitet får också en annan innebörd jämfört med det kvantitativa fallet. 

Om vi t.ex. intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga men får olika svar 

betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. I en 

kvantitativ studie är detta nödvändigtvis inte fallet ( Patel & Davidsson,2003:102f). 

      

De orsaker som ligger till grund för de skilda svaren kan vara att de undersökta personerna 

ändrat uppfattning på grund av att situationen och villkoren förändrats. Det behöver alltså inte 

ses som att det är ett tecken på låg validitet. I en kvalitativ undersökning berör alltså 

validitetsbegreppet inte endast själva datainsamlingen utan istället skall hela 

forskningsprocessens partier genomsyras av detta begrepp. Det kan innebära i vilken mån 

undersökaren klarar av att använda sig av den förförståelse den inhämtat kopplat till den 

empiriska undersökningen. ”Vad gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till om 

forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld” (Patel & Davidsson,2003:103). 

 

Vid en kvalitativ bearbetning arbetar man oftast med textmaterial av skilda slag. ”Man kan 

hävda att varje kvalitativt forskningsproblem kräver sin unika variant av metod…” (Patel & 

Davidsson, 2 003:118).  
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Slutprodukten av en kvalitativ bearbetning är ofta en text där citat från intervjuer eller 

observationsanteckningar varvas med egna kommentarer och tolkningar. Det är viktigt 

att denna slutgiltiga text författas så att den är tillgänglig för läsaren. En väl avvägd 

balans mellan citat och kommenterande text är ett mål. Om citaten är för många och den 

kommenterande texten för knapp blir texten oftast tråkig och mycket av analysen 

överlåts av läsaren. Om citaten är för få och den färdiga tolkningen överväger så är 

läsaren utelämnad åt en färdig tolkning och kan själv inte avgöra dess trovärdighet 

(Patel & Davidsson, 2003:120). 

 

Urval 
 
Personerna som valdes till undersökningen var en klass med gymnasieelever, som läste vid ett 

medieprogram. Jag visste att de hade erfarenhet av grupparbeten, då denna sorts arbetsform 

ofta utnyttjades i undervisningen vid deras skola. En annan anledning att jag valde dessa 

elever var för att jag även haft möjlighet att observera dem under grupprocesser under min 

verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen. 

 

Forskning och etik   
Det är av största vikt att man skyddar den fysiska och psykiska integriteten för de    

personer som ger information. Svarspersonerna får inte heller luras att medverka i 

undersökningen på osanna villkor, utan måste själva bestämma om de vill medverka eller 

inte(Krohn Solvang, 1997:33). Jag var väldigt klar och tydlig över att det var frivilligt att delta 

i undersökningen, samt att svaren skulle redovisas anonymt. Detta stod även på 

enkätformulären. Klassen bestod av 27 elever och samtliga valde att besvara den utdelade 

enkäten.  

 

I resultatanalysen av den kvalitativa delen av enkäterna hade jag kunnat välja att redovisa 

elevernas svar i enskilda delar. Vid denna sammanställning tyckte jag dock att det visade ett 

oroväckande mönster på vissa enskilda elevers synpunkter och hävdade ageranden. Därför 

valde jag att redovisa delar av synpunkter, som överensstämde bland kommentarerna i 

frågorna och sammanställa dem till en helhet. Detta på grund av att ingen av de undersökta 

eleverna i framtiden skall känna sig utsatt över deltagandet i denna undersökning, då denna är 

en offentlig handling. 
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Litteraturgenomgång 
 
Inlärningsteorier 
 
”En inlärningsteori är beroende av vilken synvinkel man väljer som utgångspunkt för att 

undersöka lärande.” Det finns olika teoretiska perspektiv på lärande. Det perspektiv som man 

väljer att utgå ifrån får pedagogiska konsekvenser, vilket är något man bör beakta 

(Dysthe,2005:33f).Inom behaviorismen ser man lärandet som en yttre påverkan i beteendet 

hos eleven. Kunskapen ses som objektiv och kvantitativ, och befinner sig utanför eleven, där 

den kan begränsas och delas upp. Eleverna ska börja med att lära sig grundläggande fakta i 

etapper, och det är inte förrän i det senare utvecklingsskedet, som de förväntas att kunna 

tänka, reflektera och använda vad de lärt sig (Dysthe, 2005:35). 

 

Sedan 1970- talet har det kognitiva perspektivet på lärande haft en central roll i läroplanerna i 

västvärlden. Men den har fått kritik på grund av en alltför inskränkt elevcentrering med 

koncentration på endast mentala inlärningsprocesser. Den sociala samverkan har vid 

inlärningssyfte enbart setts som stöd, och inte som en utgångspunkt för inlärning (Dysthe, 

2005: 38).I den kognitiva inlärningsteorin ser man lärandet som något som kommer från 

elevens inre. Elever tar emot kunskap, ombildar den och knyter ihop den med saker den redan 

vet. När eleven är aktiv och prövar sig fram, väcks förmågan till att tänka och forma begrepp. 

Piagets utvecklingsteori som ingår i denna tradition, har varit betydande för pedagogiken 

(Dysthe, 2005:36f). 

 

 
Sociokulturella perspektiv på lärande 
 
Dysthe skriver att även om det sociokulturella inlärningsperspektivet har ”djupa historiska 

rötter” så är det först de senaste 15 åren som det framstår som en riktning inom psykologisk 

och pedagogisk forskning( Dysthe, 2005:32). I ett sociokulturellt inlärningsperspektiv är det 

lärandet i samspel med andra i ett socialt sammanhang som är den centrala utgångspunkten. 

Dessa perspektiv på lärande har sitt ursprung ifrån pragmatiker som Dewey och Mead och 

ifrån kulturhistoriker som Vygotskij och Bakhtin. En pragmatisk syn på kunskap innebär att 

den skapas genom praktisk aktivitet där människor samverkar inom en kulturell gemenskap 
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(Dysthe, 2005:34). Ett sociokulturellt perspektiv grundar sig på en konstruktivistisk syn på 

lärandet, där kunskap skapas genom samarbete med andra i en kontext, och ej primärt genom, 

människans enskilda processer. Samarbete och interaktion med andra är avgörande för 

läroprocessens resultat, då deltagarnas samspel, språk och kommunikation är grundläggande 

faktorer för lärande, då detta inte enbart uppstår inuti individen, som i vissa andra 

inlärningsteorier(Dyste,2005: 31ff).  

 

Då man samarbetar med andra människor delas kunskaper ut ibland omedvetet. Man tänker 

sig att den enskilda individen inte besitter kunskaper om allt, men att alla har kunskaper om 

något som den delar med sig av och utökar lärandet till de andra. Inom sociokulturell teori är 

skrivet och talat språk en av de grundläggande faktorerna vid inlärning. ”Det är genom att 

lyssna, samtala, härma, och samverka med andra som det lilla barnet får del av kunskaper och 

färdigheter, och lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen” (Dysthe,2005: 48). 

Lärandet utifrån den sociokulturella synen utgörs av en rad centrala faktorer. Dysthe 

sammanfattar lärandet utifrån dessa aspekter. ”Lärandet är situerat” (Dysthe,2005: 42), detta 

innebär att, ”Hur en person lär och situationen där han lär är således en fundamental del av det 

som lärs” (Dysthe,2005: 42). Kunskap finns inte i ett tomrum, utan är invävd i ett historiskt 

och kulturellt sammanhang.  ”Lärandet är huvudsakligen socialt” (Dysthe, 2005: 42). De 

kunskaper som har sitt ursprung bakåt i tiden överförs till människor genom samspel och 

interaktion med andra. ”Lärandet är distribuerat” (Dysthe, 2005: 42). Detta innebär att 

kunskap är även fördelat bland olika människor, vissa personer är duktiga på eller vet olika 

saker i en grupp, som kan vara viktiga för en helhetsförståelse. ”Lärandet är medierat” 

(Dysthe, 2005: 42), detta betyder att människan använder sig av redskap, psykiska och 

fysiska, för att mediera lärande. Dessa kan utgöras av datorer och böcker etc., men språket är 

det absolut viktigaste redskapet. ”Lärandet sker primärt genom att delta i en praxisgemenskap, 

vilket innebär den slags sociala aktivitet och deltagande som ger den rätta kontexten för att 

lärandet ska ske” (Dysthe, 41ff). 

 

Motivationen till att vilja lära skapas utifrån denna syn genom samhällets och kulturens 

förväntningar. Det är även av stor vikt att skolan klarar av att skapa en läromiljö som 

stimulerar eleverna till att vara aktivt deltagande i undervisning. Denna miljö måste kunna 

utformas med sådana interaktionsformer att alla elever känner sig uppskattade på ett sätt där 

de känner att de kan något, och även att deras existens har betydelse för andra.  
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”Viljan att lära beror på upplevelsen av meningsfullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap 

och lärande betraktar som viktiga i de grupper man ingår i. Både hemmiljön och klassen 

påverkar motivationen”(Dysthe,2005:38). Bedömningen ses inom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande som en integrerad del, som riktar sig mot elevens kvalitet i deltagandet.  

 (Dysthe,2005: 40) 

 
Historiska rötter   
 
Vygotskij  
 
Den ryske pedagogen och utvecklingspsykologiske tänkaren Lev Vygotskij har varit en av de 

mest centrala idégivarna för den pedagogiska tankeverksamheten det senaste decenniet. Han 

är även den som det refererats till mest inom alla sociokulturella riktningar.  

  Vygotskij var särskilt intresserad av att förstå hur högre mentala processer bildades hos 

människan. I hans teori uppstår dessa processer först genom social samverkan med andra och 

sedan blir de ”internaliserade” till en inre mental nivå. Till hjälp med överföringen använder 

sig människan av såväl intellektuella som fysiska redskap (Dysthe,2005:79). 

I en alldeles för lättvindig förklaring kan man säga att tänkandet utvecklas från en yttre dialog 

i samspel med andra, till en inre egen dialog. Det är då i mötet med andra personer som 

lärandet uppstår. Även när man lär sig på egen hand är det alltid en reflektion av något som 

uppkommit i samspel med andra. Undervisning är därmed nödvändigt för tänkandets 

utveckling. ”Utveckling och lärande är inte enligt Vygotskij identiska processer, utan 

sammanvävda på ett komplext sätt” (Dysthe,2005:80). Ett begrepp som Vygotskij myntat som 

haft en betydande inverkan på att förstå läroprocesser i grupp är ”den närmaste 

utvecklingszonen”. Enligt Vygotskij är detta området mellan vad ett barn kan göra på egen 

hand och det som den kan utföra med hjälp av andra personer. När de funktionerna i denna 

zon utvecklats klart kommer barnet att kunna klara av de tidigare komplicerade uppgifterna på 

egen hand. Därför bör man alltid inom undervisning rikta sig mot det som ligger i barnets 

utveckling. Eftersom det är ineffektivt att inrikta sig på sådant som den redan kan. Språket har 

en central betydelse för lärandet, ”Likaså har synen på det nära förhållandet mellan tänkande 

och språk påverkat uppfattningen av vilken roll språket spelar i inlärningsprocesserna.” 

  (Dysthe, 2005:75ff) Man kan säga att Vygotskij står för språket och tänkandet i det 

sociokulturella perspektivet på lärande. 
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Bakhtin  
 
Mikhail Bakhtin var litteraturteoretiker, spåkfilosof och kulturteoretiker, han undervisade i 

världslitteratur vid en lärarhögskola i Sibirien. Trots detta finns det inte många hänvisningar 

till lärande eller undervisning i de texter som finns bevarade. Bakhtin delade Vygotskijs 

grundläggande uppfattning om individers förankring i en kulturellt, socialt och historiskt 

sammanhang. Hans dialoguppfattning tillför i större utsträckning en förståelse för hur social 

samverkan påverkar dessa system (Dysthe, 2005:85f).  

 

Bakhtin centrala intresse var språket som kommunikationsredskap, i detta innefattas både 

samtal och skrivna texter. I detta inbegrips även teorier om dialogens vikt för att åstadkomma 

lärande och kunskap. För Bakhtin är dialogen grundläggande för människor, då den genom 

samspel skapar mening. Det är även i relationer med andra som förutsättningar för förståelsen 

uppstår, eftersom att det i relationen uppstår en dialog som kan leda till nytt lärande. För 

Bakhtin är all kommunikation i grunden dialogisk, med det menas att förståelse och betydelse 

uppstår som en samverkan mellan den som talar, skriver och den som läser eller lyssnar. 

Hans grundtanke är att mening aldrig kan överföras, utan uppstår i själva interaktionen och 

samspelet och beror lika mycket på mottagaren som på den som talar eller skriver. Den 

mening som erbjuds i dialogen bestämmer vad en människa vill lära sig, då man lär sig det 

som upplevs som meningsfullt.  Bakhtin är kritisk till monologiska yttranden av alla slag, och 

hävdar att dessa är auktoritativa yttranden som ej är öppna för tvivel, frågor och invändningar 

(Dysthe,2005: 95ff). Bakhtins tårtbit i den sociokulturella synen på lärandet blir då lärandet i 

samband med kommunikation och dialog. 

 

 

Mead och Dewey  
 
Lärande uppfattas hos de båda amerikanska pragmatikerna John Dewey och Georg Herbert 

Mead som processer på det intersubjektiva området, såsom deltagande i aktiviteter inom olika 

kommunikationsgrupper där mening skapas. Intersubjektiviteten är emellertid mer än bara 

språklig, den innebär praktiska aktiviteter och omfattar relationer till andra människor såväl 

som till naturen och föremål. 

 

  Dewey är känd för begreppet ”learning by doing”. I Deweys kunskapssyn antas människor 

skaffa sig kunskap genom att medverka i praktiska inlärningsaktiviteter med andra.  
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Relationen mellan kunskap, handling och vilket etiskt värde denna aktivitet har anses viktigt 

för lärandet. Genom att handla utifrån tankar över en problemsituation, skapas ny 

betydelsefull kunskap. 

Mead räknas som upphovsman till den symboliska interaktionismen. Grunden i Meads teori 

om socialt lärande är kompetensen att se ur ”andras perspektiv”. Han menar att människor är 

beroende av att se varandras perspektiv då alla uppfattar världen på olika vis.  Mead menar att 

vår uppfattning om vårt eget jag speglas utifrån andra som omger oss. I och med detta kan 

människan förstå att andra tolkar henne och uppfattar världen på ett annat sätt än hon själv. 

Genom utveckling av att kunna ta andras perspektiv kommer läroprocessen att öka den 

reflekterande förmågan (Dysthe, 2005:120ff). Inom den sociokulturella synen på lärande står 

Mead för interaktionen och Dewey för handlingen. 

 

 

 
Läroplanen om lärande och samarbete i grupp 
 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (Skolverket). står det att: 

 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas 

möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer… (Lpf 94 ,1.1). 

 

 När det gäller mål och riktlinjer för elevernas kunskaper, står det att skolan skall stäva emot 

att eleverna: 

 

Kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera problem, reflektera över 

erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, lösa praktiska 

problem och arbetsuppgifter samt utvecklar förmågan att arbeta självständigt som 

tillsammans med andra (Lpf 94, 2.1). 

 

En stor del av vårt samhälle byggs upp av olika former av samarbete mellan människor och 

olika grupper. Oavsett i vilket yrke man arbetar innebär det oftast att man måste samarbeta 
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effektivt med andra för att lyckas med uppdraget. Det förekommer även konkurrens i dessa 

sammanhang, men ”poängen är att om deltagarna inte kan samarbeta för att nå ett gemensamt 

mål, kommer alla att förlora på det” (Stenaasen & Sletta,2000:18). 

Efter detta kan man dra slutsatsen att grupparbete är en arbetsform i skolan där eleverna till en 

viss del kan ges möjlighet att arbeta under personligt ansvar i demokratisk arbetsform med 

andra elever. Samarbete är en del i alla människors liv både i skolan och i vuxenvärlden.  

 

”Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 

och lösa problem både självständigt och tillsammans med andra” (Lpf 94 ,1.1). 

 

”Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete” (Lpf 94 

,1.2). 

 

”Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens…”(Lpf 94 ,1.1). 

 

Runesson skriver i artikeln ”Elever lär av varandra”, att ett grupparbete både kan betraktas 

som ett mål och medel inom skolan. Målet blir då att eleverna ska kunna samverka i grupp, 

och ett medel till elevernas sociala utveckling ( Runesson,1995:77). Det innebär att 

grupparbetet kan används till att samtidigt utvecklas socialt och för att erövra 

ämneskunskaper.  

 

Utbildningen skall främja elevers utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt 

deltar i och utvecklar yrkes och samhällslivet/…/ skolan har uppgiften att till eleverna 

överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i 

samhället (Lpf 94 ,1.2).  

 

Grupparbete har enligt styrdokumenten en central plats inom skolans värld.  I styrdokumenten 

Lpf94 finns en del skäl för att elever skall arbeta i grupp. Enligt Runesson kan grupparbete ses 

som en del i skolans fostrande uppgift, till att vilja och kunna samarbeta med varandra, kunna 

lyssna och respektera, att kunna bidra till en lösning på ett gemensamt problem. Men även för 

att öva in eleverna inför arbetslivet (Runesson, 1995:76f). 

 

 10



 
Tidigare forskning om kommunikation och lärande i grupp 
 
Det finns en hel del forskning gjord om grupparbete som tar sin startpunkt utifrån olika 

utgångslägen, ofta i enighet med Vygotskijs teori om att lärande utvecklas i samspel med 

andra. Så har man i en undersökning med en grupp gymnasieelever funnit att elevernas 

förståelse och lärande djupnade då de var tvungna att dela med sig av sina tankegångar med 

klasskamraterna. De kunde också i samband med detta jämföra sitt eget tänkande med andras 

tankegångar och därmed förfina sitt eget tänkande och upptäcka möjliga motsättningar i sina 

egna resonemang ( Runesson, 1995:77f). 

 

Forskaren Douglas Barnes fann i sin undersökning om hur elever kommunicerar vid 

samarbete i mindre grupper, hur kommunikationsmönstret skiljer sig från undervisning i 

helklass. Han menade att i smågrupper tvingades eleverna att själva ta ansvar för sitt eget 

lärande i högre grad än vad de behöver i en klassundervisning. Detta eftersom att det inte 

finns någon lärare till hands som bestämmer talordning och värderar elevernas uttalanden. Det  

innebär att eleverna själva måste ansvara för talordning i gruppen och vilket innehåll som är 

av relevant för det problem som gruppen skall lösa. Barnes fann även att elevernas sätt att 

tänka förändrades i denna arbetsform då de får utrymme till att dra nytta av sin erfarenhet, 

ställa frågor och problematisera fram olika lösningar till gruppuppgiften. Barnes 

karaktäriserar de samtal som uppstår när eleverna får klargöra och omforma sina kunskaper i 

samspel med andra för sonderande eller utforskande. Den bästa miljön för denna sorts 

utforskande samtal är när eleverna är placerade och får kommunicera kring problemlösningar 

i smågrupper (Runesson,1995:78f ;Gröning,1996:13). 

 

Ann Ahlberg fann i en studie om hur elever löser matematisk problemlösning i grupp, att både 

lärare och elever ansåg att grupparbetet gett insikt till olika sätt att lösa problem på, och att det 

tillfört ny kunskap genom att lyssna till de andra elevernas förslag ( Runesson,1995:79). 

”Svenska undersökningar (Bjernstedt 1956, Johannesson 1960, 1962a) har visat att elever i 

klasser med grupparbete som arbetsform blir mer sammansvetsade än elever i klasser med 

ensidig traditionell katederundervisning” (Stenaasen & Sletta,2000:33). 
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Vad har grupparbete för betydelse för lärande? 
Grupparbete inom skolan har setts som en arbetsform som gynnar den sociala utvecklingen. 

Man menar även att det är en naturlig gång att små barn lär sig tillsammans i grupp genom 

lek.  ”De äldsta argumenten för grupparbete är att de kan ha en socialt utvecklande och 

uppfostrande funktion. Det antas att eleverna kan utveckla ömsesidig förståelse och lära sig 

att ta hänsyn till varandra”(Stenaasen & Sletta,2000:32f).  Men det finns även betydande 

argument inom inlärningsforskningen för grupparbete som arbetsform. När elever arbetar 

tillsammans med problemlösning, skapas fördelaktiga situationer där de får möjlighet att 

utveckla tankestrategier och begreppsförståelse. I grupper får de även möjlighet att ta del av 

andra elevers reflektioner och jämföra dem med deras egna. Detta underlättar inlärningen 

både för individen och för de resterande personerna i gruppen (Gröning,1996:13).  

 

Ser man grupparbete utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att 

”lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel” (Dysthe,2005:31), där 

språket och kommunikationen utgör grunden för en läroprocess och jämvikt emellan det 

individuella och sociala är väsentlig för inlärning(Dysthe,2005:31), så kan grupparbete utgöra 

en god grund för detta. 

 

Sträng- Haraldsson skriver i artikeln ”Att själv välja väg för lärandet”, att med tanken på de 

teorier som byggts upp av bland andra Vygotskij, så är det utav stor vikt att inse att 

undervisning inom ett klassrum, ”utgör en viktig social och kulturell miljö för eleven” 

(Sträng- Haraldsson,1995:26). Därför är det viktigt att man inom undervisning skall skapa 

situationer där eleverna får största möjliga utrymme att argumentera och diskutera. (Sträng- 

Haraldsson,1995:26). Även en viss resultatskillnad i kvalité och kvantitet brukar märkas om 

man jämför individuellt arbete med ett grupparbete. Då det sistnämnda, förutsatt att arbetet är 

uppbyggt med en aktiverande verkan och uppfattas som meningsgivande, ger ett bättre 

resultat i båda avseendena (Stenaasen & Sletta,2000:33).  

 

Själva gruppsamspelet kan också bidra till att skapa bättre resultat än vad som är möjligt 

att uppnå med individuellt arbete. Flera tänker bättre än en. Det kommer fram fler idéer, 

och idéerna möter fler motideer än vid individuellt arbete./---/Det är väl dokumenterat 

och allmänt erkänt att fruktbar gruppaktivitet ofta bidrar till att förbättra en produkt 

kvalitativt och kvantitativt (Stenaasen & Sletta,2000:33). 
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Gröning påstår, utifrån Cohens teorier om Samarbetesinlärning, att det inte alltid är så att 

grupparbete främjar elevernas inlärning. Grupparbete får inte bedrivas för sakens skull, utan 

måste anpassas till de moment som lämpar sig för grupparbete. Uppgifter som handlar om att 

genom mekanisk avläsning hämta fakta, är olämplig som en gruppuppgift, då de som läser 

bäst löser uppgiften och ej behöver samarbeta med den resterande gruppen. Hon menar att 

dessa sorters uppgifter löser eleverna bäst genom individuellt arbete. Gruppuppgifter enligt 

Cohens teori skall bestå av komplexa problemuppgifter som är öppna och kan ge flera 

lösningar. När eleverna arbetar med denna sorts uppgifter, måste eleverna förhandla med 

varandra för att komma på en gemensam lösning, och skapar ett beroende till varandra för ett 

bra slutresultat. Gruppen skall dessutom redovisa för tillvägagångssätt och alternativa 

lösningar (Gröning,1996:20). 

 

 
Bakgrund grupper 
”Ordet grupp kommer ifrån det italienska ordet gruppo och betyder ungefär skara, hop eller 

knut” (Svedberg, 2003:14). Vi påverkas av grupper kontinuerligt under våra liv. 

Påverkningen varieras beroende på vilka grupper vi befinner oss i, då människor uppträder 

annorlunda än vad de skulle ha gjort om de var själva (Stenaasen & sletta, 2000:25). 

Människan är i grunden en social varelse som söker sig till olika grupper. Detta för att 

tillfredsställa intressen, behov och värden som bara kan nås gemensamt med andra personer. 

(Svedberg, 2003:15). Därför borde det också kännas naturligt för elever att arbeta ihop med 

andra, istället för med individuella uppgifter. 

 

Stenaasen & Sletta skiljer mellan så kallade icke sociala grupper och sociala grupper. En icke 

social grupp är människor som kan delas in grupper fast de socialt inte har med varandra att 

göra som t.ex. en grupp med människor som samlats på samma ställe oberoende av varandra, 

massbeteende och människor som går att kategoriseras av olika orsaker. De definierar då en 

social grupp efter nedanstående exempel.  

 

En grupp består av två eller flera personer som ömsesidigt påverkar varandra och är 

ömsesidigt beroende av varandra i den bemärkelsen att de måste lita på varandra för att 

få sina behov tillfredsställda och nå sina mål (Stenaasen & Sletta,2000:26). 
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I likhet med Stenaasen & Sletta menar Svedberg att det finns olika sorter av grupper. Han 

skiljer mellan informell grupp och formell grupp. En informell grupp enligt Svedberg när 

”grupper bildas spontant utifrån samhörighet eller gemensamt intresse” (Svedberg,2003:15). 

Svedberg definierar en formell grupp, som, ” I en grupp samspelar medlemmarna (minst tre) 

för att nå ett mål eller utföra en uppgift”(Svedberg,2003:15).  

 

 

Vad är ett grupparbete ? 
Det finns olika definitioner på vad ett grupparbete är utifrån litteratur. De överensstämmer 

dock mer eller minde i grundförutsättningen att alla hjälps åt, men skiljer sig litet i graden av 

samarbete. En utifrån läraren sammansatt grupp inom en klass i skolan går under namnet 

formell grupp. Formella grupper kännetecknas av att de har ett bestämt och konkret syfte med 

sin existens. Detta syfte styrs av regler, rutiner och i de flesta fall ett formellt ledarskap 

(Svedberg,2003:16). Eleverna som är sammansatta i grupper för arbete i skolan, har den 

gemensamma uppgiften som sitt konkreta syfte, det finns även vissa rutiner för hur och när de 

ska arbeta och läraren kan vara den formella ledaren för dessa grupper.  

 

Stenaasen & Sletta definierar grupparbete såsom ett ”aktivt samspel mellan ett begränsat antal 

personer som löser en gemensam uppgift, utför ett arbete, leker eller håller på med någon 

annan verksamhet tillsammans” (Stenaasen & Sletta, 2000:32). 

 

Arfwedson & Arfwedson förklarar det på följande sätt: 

      

Ett grupparbete innehåller tydliga inslag av samarbete. Det innebär att 

gruppmedlemmarna under arbetets gång måste samtala med varandra om uppgiften, 

diskutera oklara punkter, jämföra, uttrycka åsikter, kritiskt granska (men också 

godkänna och uppmuntra) varandras insatser (Arfwedson & Arfwedson,1992:36). 

 

För att detta ska vara möjligt att genomföra menar de även att varje elev i gruppen måste ta 

reda på något om ämnet genom studier som den kan tillföra gruppen. Dessutom behöver alla i 

gruppen redan från början veta vilket syfte deras arbete har och hur det färdiga resultatet skall 

se ut (Arfwedson & Arfwedson,1992:36). Gröning menar även att grupparbete är ett sätt att 
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arbeta på som ställer höga krav på både elever, lärare och lärostoff. Det är heller inget som 

oftast flyter av sig självt utan eleverna behöver inskolas i metoden. Lärarna behöver även 

kunskap om hur man styr grupprocesser och vilket arbetsmaterial som sporrar till samarbete 

(Gröning,1996:14). 

 

 

 Gruppsammansättning 
Den lästa litteraturen säger att man inom skolan skall reglera grupperna till ca 3-6 elever. Om 

medlemsantalet i gruppen blir för högt och överskrider sex elever, kan det inverka till att 

några elever blir passiva, kommunikationen försämras. Problematik kan även uppkomma när 

eleverna är för få, och saknar resurser, antingen genom att uppgiften kräver högre bemanning 

eller genom att deras kunskaper och färdigheter inte räcker till. Det ställs högre anspråk på 

vägledning och organisering i alltför stora grupper. Detta eftersom att det uppstår kontakt och 

kommunikationssvårigheter som visar sig genom att deltagarna inte hör varandra, ser samma 

saker osv. (Stenaasen &Sletta,2000:32;Arfwedson,1992:58).  

 

Svedberg skriver att det finns egenskaper som skiljer den lilla gruppen gentemot den stora. 

Med den lilla gruppen menar han två eller tre personer. De egenskaper han pekar på är att 

medlemmar i den lilla gruppen förfogar över en stor del av utrymmet, vilket innebär att 

känslan av delaktighet och inflytande ökar. Det finns även utrymme till att få feedback för 

sina tankar, vilket ger goda villkor för att gruppmedlemmarna ska få en realistisk bild av 

varandra. Vidare menar han att en liten grupp ger goda förutsättningar för interaktion, då 

medlemmarna tolkar varandras ansiktsuttryck, har möjlighet att se varandra i ögonen och inte 

behöver överrösta någon för att få fram sin mening (Svedberg,2003:116f). 

 

När man sammansätter en grupp beror det på vilken uppgift gruppen skall utföra, och vilka 

elever som kan ingå i gruppen. Huvudregeln vid sammarbetesinlärning är att en grupp skall 

vara heterogent sammansatt, och bestå av olika prestationsnivåer, kön och etnisk bakgrund. 

Man antar även att eleverna gör större inlärningserfarenheter vid dessa sammansättningar 

(Stenaasen & Sletta, 2000:40f). Arfwedson menar att många lärare vid sammansättning av 

grupper brukar dela in eleverna på enklast möjliga vis enligt två principer. Det ena 

indelningen innebär att eleverna flyttar ihop med dem som sitter närmast, och den andra 

indelningen innebär att de får välja själva vilka de vill arbeta med. Inget utav dessa val är 
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riktigt bra då det kan få negativa konsekvenser av homogena grupper, enformighet med 

arbetskamrater och elever som är olyckligt lottade och aldrig känner sig valda (Arfwedson & 

Arfwedson,1992:62f). 

 

Att eleverna själva får välja grupper rekommenderas inte då risken är stor att det kan bli 

negativa resultat, vilka kan innebära att elever sammansätter sig i samma grupper hela tiden, 

oftast deras närmaste vänner. Då får de mindre kontakt med andra elever, och det kan skapas 

gäng. Det kan även utfalla sig så att elever med låg motivation går ihop, eller elever med hög 

motivation. Det kan även innebära att blyga eller impopulära elever hamnar i en riskzon, och 

blir över (Stenaasen &Sletta,2000: 41). 

 

Vid grupparbeten blir det även uppenbart att det existerar en statusordning i klassrummet. 

Gröning skriver att det enligt Cohens teori, finns högstatuselever och lågstatuselever. Denna 

status har eleverna tillägnat sig på skilda sätt. Klassrumsstudier som Cohen utfört visar att 

högstatuseleverna har en viss tendens att vara den mest framträdande i grupper enbart i 

förmåga av sin status. Detta är en definition av ett statusproblem, då de med hög status talar 

mer och lär sig mer än de med lägre status, som då talar mindre och deltar mindre i arbetet 

och därför lär sig mindre. Skillnader på status innebär även att man utsätts för olika 

förväntningar. De eleverna med högre status förväntas av både lärare och klasskamrater att 

prestera mer, än elever med låg status (Gröning,1996: 21f). 

 

 

Gruppindelningsmetoder  
 
Som lärare kan man medvetet styra en gruppsammansättning för att uppnå ett syfte för 

eleverna i ett grupparbete. Man kan dela upp eleverna så att de som pratar mest hamnar i 

samma grupp och omvänt. Då kan de tystare eleverna få större chans till att göra sina röster 

hörda och de pratsamma får lära sig att ge andra plats (Arfwedson & Arfwedson,1992:64). 

Det finns även en hel del andra exempel på indelning av grupper i litteraturen vilket följer 

nedan. 

  

Nivågruppering  
 
Om man som lärare har en god inblick och kunskap om eleverna, kan man dela in dem efter 

nivågruppering. Detta innebär att läraren placerar elever med ungerfärlig kunskapsnivå och 

 16



kapacitet i samma grupper. Experiment med dessa sorters grupperingar har dock visat på både 

positiva och negativa effekter. Det har ibland visat sig att dessa grupperingar höjt elevernas 

kunskapsnivå, och i andra fall har detta sätt sänkt kunskapsnivån. Detta beror då på att de 

elever med lägre kunskapsnivå känner sig utsatta och det sänker deras motivation, då de är väl 

medvetna om sin lägre kapacitet gentemot de starkare grupperingarna. Samma företeelse kan 

äga rum för individer om de blir placerade i en grupp där elever har mycket högre kapacitet än 

de själva (Arfwedson & Arfwedson,1992:63). 

 

Sociometriska val 
 
Sociometriska val innebär att man i viss mån kan beakta elevernas önskan om vem de vill 

arbeta med. Sociometriska val innebär att eleverna kan välja ett namn som läraren försöker 

tillgodose vid gruppsammansättningen. Detta kan dock vara problematiskt, precis som när 

elever själva väljer grupper, att vissa elever inte blir valda av någon, och de andra önskemålen 

korsas och blir omöjliga att uppfylla (Stenaasen & Sletta,2000:41f). 

 
Intresseindelning och slumpmetoden  
 
Slumpmetoden innebär att man slumpvis lottar om vem som skall hamna i samma grupp.  

Intresseindelning går ut på att eleverna delas in efter ett intresseområde som de valt att arbeta 

med. Detta ska helst ske enskilt, så att eleverna inte väljer intresse efter andra klasskamrater 

(Arfwedson & Arfwedson ,1992:64). 

 

De flesta elever verkar föredra en viss växling i grupper. Växling kan även vara bra för att en 

klass delas upp på olika sätt och inte enbart arbetar i samma grupper. Man skall även vara 

försiktig när man placerar elever med ovänskap i en grupp. Motviljor kan istället djupna, då 

vissa elever som sammanfogats i grupper som från början har negativa känslor för varandra. 

Detta har i vissa fall bidragit till att skapa motsättningar eller fördjupat de redan etablerade 

känslorna. Konsekvensen av detta kan bli att eleverna får dålig motivation till grupparbetet 

och att resultatet blir negativt både socialt och kunskapsmässigt. Men det kan även hända att 

tycke uppstår. I grupparbete då eleverna tvingas att arbeta tätt och ofta, kan leda till att elever 

tycker ännu sämre om varandra eller lär sig tycka om varandra mer än vad de gjorde tidigare ( 

Stenaasen & Sletta, 2000:42f). För osäkra elever och elever som har svårt för att bli 

accepterade kan det vara påfrestande att upprepade gånger behöva anpassa sig till byta 

grupper (Stenaasen & Sletta, 2000:43). 
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Lärarens roll vid grupparbete  
Det är av stor vikt att lärarna ansvarar för att ersätta konkurrens med andra arbetsformer. Väl 

tillrättalagd konkurrens kan dock vara stimulerande utan att samtidigt vara nedbrytande 

(Stenaasen & Sletta,2000:18). 

 

Gröning menar att en stor del av elevernas arbete i skolan går ut på konkurrens eller 

individuellt arbete, och att man som lärare därför inte kan förvänta sig att eleverna utan 

träning skall kunna samarbeta i grupp. Hon föreslår enligt Cohens lära en 

sammarbetesträning, där man i klassen utför olika lekfulla gruppdynamiska övningar, som så 

småningom skall leda fram till normer eller spelregler som är effektiva vid samarbete i grupp 

(Gröning,1996:22).  Även Runesson skriver om liknande tankar där hon menar att ett 

fungerande samspel i ett grupparbete kommer inte alltid automatiskt. Det är något som 

eleverna lär sig steg för steg. Det behövs vissa regler att förhålla sig till, precis som inom 

annan lagverksamhet. Det är viktigt att tydliggöra dessa, som inom grupparbete kan handla 

om att alla elever skall vara aktiva och lyssna på varandra. Det är viktigt att man som lärare 

belyser att även detta är viktig kunskap (Runesson,1995:85).  

 

Lärarens uppgift blir enligt Grönings definition av Cohen, att observera hur samspelet i 

grupperna fungerar, då läraren måste lämna ifrån sig sin auktoritet till elevgrupperna för att de 

skall kunna arbeta självständigt. Men dessförinnan måste läraren ha tränat eleverna för 

samarbete och tillhandahållit lämpliga arbetsuppgifter för ett grupparbete (Gröning,1996: 23). 

Runesson menar att lärarens roll inte bara ska vara organisatörens, dvs. se till att materiella 

behov tillgodoses och att praktiska råd utdelas. Läraren bör även lyssna på eleverna, och gå in 

med frågor där deras eget tänkande inte räcker till. Genom att skapa konflikt i deras befintliga 

tänkande och stimulera dem till att argumentera, reflektera och verbalisera sitt tänkande 

(Runesson,2005:88). 

 

Det är även viktigt att läraren klarar att hantera de gruppdynamiska krafter, som kan uppstå 

bland eleverna i en grupp. Det sociala samspelet kan utvecklas på ett oönskat sätt om eleverna 

är noviser inom samarbete. Detta kan innebära att vissa elever kommer att dominera andra 

elever i en ledarroll som inte är bra för samarbete (Gröning,1996:15).  
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Vid grupparbete skiljer lärarens roll avsevärt mot vad den innebär vid en 

helklassundervisning, eftersom att eleverna i viss mån tar över den ledningsfunktion som 

läraren vanligtvis besitter. Men om klassen är ovan vid grupparbetet som arbetsform menar 

Arwedson att läraren bör gå in och besluta vissa saker ihop med grupperna. Dessa beslut kan 

beröra arbetets omfång, utförande, vad eleverna ska göra, tidsåtgång och redovisningsform.  

De menar även här att samarbete inte är en medfödd förmåga, och att en lärare skall vara 

försiktig med att innan elever är redo lägga ett för stort ansvar på dem (Arfwedson & 

Arfwedson,1992:87f). 

 

Runesson menar att en grundföresättning för att få en väl fungerande interaktion, är att det 

finns ett positivt kommunikationsklimat i klassrummet, där läraren uppmuntrar eleverna till 

att ställa hypoteser och göra antaganden även vid de tillfällen de inte arbetar i grupp. Det är 

även viktigt att läraren bemöter och tar tillvara på de yttranden som eleverna gör.  

( Runesson,1995:80) Arfwedson instämmer i detta påstående och menar att ett auktoritärt 

klimat försvårar, medan öppna kommunikationer mellan lärare och elever underlättar. Med 

öppna kommunikationer, menas då läraren kan säga ifrån, ställa krav och sakligt hävda 

undervisningsmål, liksom att eleven kan framföra sina synpunkter, även när de är kritiska. 

Däremot menas inte att läraren avstänger sitt ansvar och sina ledaruppgifter som 

lärare(Arfwedson & Arfwedson,1992:87). 
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Enkät resultat 
 

Vad tycker du om grupparbetet som arbetsform? 
Tabell 1.  Visar fördelning av antal elevers svar från vad de tycker om grupparbete som arbetsform. 
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De flesta av eleverna i den undersökta klassen anser att grupparbete är en bra 

arbetsform.(Tabell 1) Det som framkom av svaren var att eleverna tycker att grupparbete är 

ett sätt att arbeta på där de får fler idéer och kan ta hjälp utav varandra. Många av dessa elever 

nämnde även att de tycker att det är bra att ”dela” på arbetsuppgifterna.  

 

 ” Man kan få fler idéer och oftast behöver man inte göra så mycket själv. Man fastnar heller 

inte lika ofta vid en del av arbetet när man är i en grupp” 

 

”Man delar upp ämnet och därför kan man få fördjupa sig i en speciell del istället för att få 

för brett ämne att skriva om.” 

 

”Ibland kan det vara skönt att få dela på uppgiften med någon/några. 

 

Det visade sig även vid denna fråga att eleverna tyckte att det fanns faktorer som inverkade på 

hur detta arbetssätt fungerade, även om de i grunden tyckte att det var ett bra sätt. Dessa 

faktorer som de nämnde var dels uppgifterna som tilldelades och dels vilka medlemmar som 

innefattades i gruppen. 

 

”Det är bra ibland, man måste ha en uppgift som funkar i grupp”. 
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” Det kan både vara positivt och negativt. Ibland kan det vara nån som får mer plats än dom 

andra. Annars är det bra att ha stöd”. 

 

”Beror på vem eller vilka man jobbar med. Om det är en grupp som inte jobbar bra med 

varandra där medlemmarna inte strävar mot samma mål”.  

 

Eleverna verkar även tycka att det är svårt att själva ”visa vad de gjort”. Jag antar att den 

person de vill visa sina prestationer för, är läraren, då det är denna som bedömer och sätter 

betyg.  

 

”Beror på arbetsuppgiften. Svårt att få betyg på individuella prestationer”. 

 

” Man lär sig att lyssna på vad andra tycker och tänker men det kan ibland vara svårt att visa 

vad man själv åstadkommit. Men det är bra att ha några att bolla sina idéer med”. 

 

Utav de två elever som svarade att grupparbetet var dåligt som arbetsform, var det bara en 

som angav en förklaring som gick att tolka.  Eleven uppgav att det var dåligt med grupparbete 

för att, ”då blir jag lat”. Vilket jag tolkar som att personen inte är lat när den har individuellt 

arbete. 

 

Till hur stor del upplever du att du får dela med dig av egna kunskaper i grupparbeten? 
 

Tabell 2.  Visar fördelning av antal elevers svar  hur de upplever att de får dela med sig av sina kunskaper under 

grupparbeten. 
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I elevernas upplevelse av att få dela med sig av sina kunskaper ansåg 17 stycken att de till stor 

del kunde dela med sig av sina kunskaper mot 10 stycken elever som ansåg att de till liten del 

kunde dela med sig av sina kunskaper. (Tabell 2) 

Även här framkom det faktorer som inverkar på över hur elever känner att de kan tala och 

delge sig av sina kunskaper, då det inte var självklart utav svaren att de alltid fick det.  

Här framkom både yttre och inre faktorer som inverkade. Bland de elever som svarade att de 

till stor del upplevde att de fick dela med sig av sina kunskaper till andra, så framkom av 

många svar även här att gruppstorleken är en betydande faktor vid interaktion. Men även 

beroende av vilka personer som ingick i gruppen var viktigt. 

 

”Det beror på hur många man är i en grupp.” ”Det beror ju på hur stor grupp.” 

”Helt beroende på hur gruppen är uppbyggd och även beroende på vilka som är med, men 

rätt ofta egentligen.” ”Beror på hur gruppen är sammansatt och vilket syfte uppgiften har.” 

Det verkade även finnas andra aspekter som gäller utrymme i gruppen, där antalet i gruppen 

inte verkade spela roll. Snarare visade det sig att det är av stor vikt att tala och bli synlig. 

 

”Man måste ta för sig för att visa vad man kan.” 

 

” Jag är den som oftast tar ansvaret i gruppen, och styr upp arbetet. Jag är inte den person 

som sitter i ett hörn och är tyst.” 

 

”Det är ju bara att snacka på!” 

 

”av dom gångerna jag har varit med i ett grupparbete så har jag fått göra det. Om jag inte 

skulle få så skulle det inte bli någon vidare bra grupp.” 

 

Av de elever som svarade att de till liten del kände att de fick dela med sig av kunskaper 

hävdade att det till viss del berodde på hur talföra de var. 

 

” Alla vet ungefär lika mycket ibland och då är det de som är mest framåt som pratar. Om 

man är blyg vågar man ibland inte säga så mycket.” 

 ”Finns ofta dom som är mer dominanta.” 
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”Behövs inte så ofta.” Jag tolkar det som att eleven känner att den inte får dela med sig av 

kunskaper för att den anser att dess kunskaper inte behövs så ofta i gruppen.  

 

Men det fanns även de elever som menade att detta berodde på deras bristande kunskaper i 

ämnet. 

 

” sällan ämnen jag är bra på”. 

 

Till hur stor del upplever du att du får ta del av andras kunskaper i grupparbeten. 
Tabell 3. Visar fördelning av antalet elevers åsikter hur vida de anser att få ta del av andras kunskaper under 

grupparbeten. 
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Två tredjedelar av den undersökta klassen menar att de till stor del känner att de lär sig av 

andra genom grupparbeten.(Tabell 3.)Detta utfaller sig genom att de samtalar och hjälper 

varandra. 

 

” Man bollar idéer mellan varandra och kan se saker ur andra synvinklar. Om man behöver 

hjälp med någonting så hjälper dom en av bästa förmåga.” 

 

”Man delar med sig av sina kunskaper i ett grupparbete eftersom man ska samarbeta.” 

”om jag behöver hjälp med något får jag det.” 

 

”Därför att det blir oftast ganska mycket prat i ett grupparbete.” 

 

” för alla som visar sina kunskaper, får man ju ta delar av.” 
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De elever som känner att de till mindre del eller inte alls får ta del av andras kunskaper (tabell 

3.), menar till största del att detta beror på de andra deltagarna och inte dem själva.  

 

 ”Varierar beroende på vem man jobbar med. Jobbar man med såna som är ganska tysta och 

inte gör så mycket får man ingen stor del av deras kunskaper.” 

 

”Ibland är man inte helt med…”. 

 

”Dom vill väl inte”. 

 

De elever som ansåg att de inte alls tog del av andras kunskaper under grupparbeten hade 

skilda utgångspunkter för sina åsikter. Den ena eleven ansåg i likhet med de ovanstående 

kommentarerna att alla inte delar med sig av det de kan.  

”Dom flesta brukar hålla sina för sig själv” . 

Medan den andra eleven hade en helt egen version där den menade på att orsaken var att de 

andra inte fick komma till tals eller att han inte tar till sig av andras kunskaper. ”Jag tar stor 

plats”. 

 

 

 

Hur aktiv brukar du vara under ett grupparbete? 
Tabell 4. Visar fördelning av antal elevers svar om hur aktiva känner att de är under grupparbeten. 
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De flesta av den undersökta gruppen elever ansåg att de för det mesta var aktivt verksamma 

under ett grupparbete.(Tabell 4.) Dock berodde denna aktivitet på olika saker och uppträdde i 

skilda grader.  

De elever som svarade att de var väldigt aktiva verkar se sig själva som ledare av en grupp. 

 

” Jag är oftast den som leder ett grupparbete. Vilket gör att jag måste vara väldigt aktiv.” 

”Man vill göra nått, Prestera, fast det kan vara lönlöst ibland.” 

 

För de andra eleverna verkade graden av aktivitet hänga ihop med betygen, gruppens 

medlemmar och hur intressant de tycker att uppgiften är. 

”Beror på gruppens medlemmar.” 

”Ibland kan det vara svårt att ta plats då andra är ‘större’  gruppen” 

”Jag brukar inte prata så mycket, men jag gör det bästa jag kan med uppgiften jag tilldelats.” 

” beror lite på vad det handlar om och hur mycket man kan, men man försöker så gott det 

går.” 

 

Vilken uppgift eleverna har tilldelats inverkade även i hur aktiva de känner att de ville vara. 

”det beror på hur rolig uppgiften är, och om jag orkar” 

”Om jag är intresserad av uppgiften så väldigt, men brukar vara aktiv eftersom jag vill få bra 

resultat.” 

 

Andra faktorer som inverkar är även hur intresserade de är av att få ett bra resultat. 

”För att jag vill få betyg” 

”Det är ju mycket sämre att inte vara aktiv under ett grupparbete eftersom man förstör för 

dom andra, alla får ju samma resultat” 

 

”Försöka få med alla, alla siktar inte alltid mot samma betyg” 

 

 

Bland förklaringarna av de eleverna som svarade att de var mindre aktiva menade de på att 

det är svårt att vara aktiv, ”för att det blir många som arbetar”.  
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Vilket sätt lär du dig mest på? eget arbete eller grupparbete. 

 
Tabell 5. Visar fördelning av antal elevers svar hur de uppfattar vilken arbetsform de lär sig mest genom. 
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Tabellens svar (Tabell 5.) visar på att antalet elever som anser att de lär sig mest genom eget 

arbete, och antalet elever som anser att de är likvärdigt mellan de två arbetsformerna är jämt 

fördelade. 

De som ansåg att de lärde sig mer genom grupparbeten menade att de arbetar bättre och att det 

känns bättre. En förklaring här var även att man kan ta del av andras kunskaper och lära sig av 

varandra.  

” då kan man få reda på vad andra kan och lära sig utav dem.”   

 

De aspekter som framkom utav de elever som tyckte att båda arbetssätten var ungefärligt lika 

i kunskapsintag var att arbetsformerna hade olika fördelar och nackdelar. Fast deras svar 

visade ofta på en kluvenhet inför grupparbetet. 

”Det är bra på olika sätt.” 

”Helt olika, bra att variera sig.” 

”Det är ganska lika, men ibland mer genom eget arbete eftersom man måste jobba mer då.” 

”Jag tycker det mest beror på uppgiften man får. Om jag har eget arbete med en uppgift jag 

inte är van vid lär jag ju mig mycket.” 

”Man jobbar ju ofta med en egen del i ämnet och därför är det ju ungefär som ett enskilt 

arbete.” 

 

De elever som ansåg att de lärde sig mer genom eget arbete , hade liknande tankar som vissa 

av eleverna ovanför.  
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” Då söker man information själv och har själv koll på att allting fungerar. Inget kan sinka en 

förutom en själv.” 

”I eget arbete får man lista ut saker och ting själv. Inte så mycket i grupp.” 

 

Det kan tolkas som att de menar att de inte har någon kontroll över helheten i grupparbetet på 

grund av att det är flera personer inblandade och att arbetet delas upp. 

”För då måste man lära sig allt och inte bara en del.” 

”Annars blir det lätt så att nån annan gör allt.” 

Här återkommer kommentarerna om att arbetet blir uppdelat så att eleverna inte har översikt 

över hela arbetsområdet, och att det ibland händer att någon annan gör det mesta. 

En annan aspekt på varför elever föredrog enskilt arbete var att eleven ”är inte så pratig”, 

vilket troligen försvårar när man arbetar tillsammans med andra i en grupp. 

 

 

Hur brukar arbetsuppgifterna vara fördelade över medlemmarna i gruppen? 

 

De flesta kommentarer som uppkom här syftade på en slags fördelning i enskilda bitar av 

arbetet. De nedanstående elevernas kommentarer verkar syfta på arbeten där de ska lämna in 

skriftliga resultat eller göra en gemensam redovisning av ett moment.  

”Man brukar typ dela upp så att varje person skriver om varsin sak.” 

” dom brukar vara fördelade med att man får en viss del som man skall fördjupa sig i.” 

”Alla får en liten del och en sätter ihop det.” 

”Alla får ett litet område att hitta fakta om, som man sedan skriver ner till en text och sätter 

samman i ett dokument, eller bildspel/redovisning” 

 

Det framkom även andra aspekter på arbetsfördelningen, som verkar belysa demokratin i 

gruppen från ett annat perspektiv. Här hade även själva intresset för uppgiften relevans. 

 ” olika beroende på ämne och vilka som är med i gruppen.” 

”Det är olika beroende på vilka uppgifter som finns, och vilka man jobbar med.” 

 

Skillnader i beteende på grund av olika gruppsammansättningar verkar vara viktigt då det 

uppkommer gång på gång. Arbetsfördelningen verkar skilja sig mellan demokratiska grupper 

och grupper med starka elever vilka agerar som ledare. 

” det brukar ofta bli någon ”ledare” som kan fråga vad alla tänker göra, eller dela ut vad  
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man gör.” 

” Beror på gruppen. En ambitiös grupp har ganska jämn fördelning. Annars är det ofta en 

”dragare” och två som blir dragna.”  

” Beror på vad resten av medlemmarna har för ambitioner. Ibland gör jag det mesta. Ibland 

är uppgifterna fördelade ganska lika.” 

Här uppkommer även kommentarer om att arbetsfördelningen i en grupp kan utgå från att 

eleven som kan någonting om området får uppdraget att göra det och att det inte verkar vara 

viktigt att lära sig det som vissa elever inte kan. 

” Om man kan något gör man det. Om någon annan kan något gör hon/han det.” 

”Den som kan bäst gör.” 

”Det beror på vad man kan, och vad man är beredd att lära sig.” 

 

 

Vilka egenskaper har de elever du samarbetar bäst med? 

 

I denna fråga verkade det som att eleverna främst efterstävade en grundläggande social 

kompetens, samt att de ville arbeta med elever som var ansvarsfulla, engagerade och kreativa. 

De flesta av eleverna svarade i liknande tänkesätt som följande citat: 

” lätta att prata med och rika på idéer.” 

”Initiativtagande, lugna och kreativa.” 

”Dom tar ett bra ansvar och kommer inte försent eller inte alls. Och dom kan prata med alla i 

gruppen utan att det blir tjafs.” 

 

Att vara drivande och få andra motiverade i arbetsgruppen är även en egenskap som 

eftersträvas.  

”De kommer med idéer och får gruppen att arbeta flitigt.” 

Här framkommer det att det kan göra skillnad om eleven känner personerna väl i gruppen, då 

det inverkar över hur mycket talutrymme som eleven tilldelas. 

”Jag vill helst känna dem jag arbetar med för då kan jag säga mina tankar osv. Men seriös, 

samarbetsvillig, och liknande egenskaper.” 

 

Det verkar även vara av stor vikt enligt vissa elever att gruppmedlemmarna strävar mot 

samma mål och betyg. Med tanke på vad som framkom tidigare i enkäten, vilket var att elever 

ansåg att det var svårt att visa upp deras enskilda prestationer i ett grupparbete, så antar jag att 
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de tycker att det i så fall är viktigt att deras medarbetare satsar på en viss kvalitet i själva 

slutprodukten. 

” Dom ska vara goda vänner och inte irriterande. Dom skall vara initiativtagande och sträva 

mot samma mål.” 

” de satsar på samma betyg.” 

 

 

Tycker du det är viktigast att alla samarbetar och är delaktiga, eller är det viktigast att 

produkten blir bra vid ett grupparbete? 

 

Utav svaren i denna fråga verkade den största delen av eleverna sätta resultatet i centrum för 

ett grupparbete. De elever som klart och tydligt svarade att ett gott samarbete var det 

viktigaste, ansåg att produkten blev bra vid sådana tillfällen då samarbetet fungerat på ett bra 

sätt. 

”Produkten såklart.” 

 

” Både och. Man vill samtidigt att ingen skall känna sig utanför och samtidigt vill man att 

arbetet blir bra.” 

” Antar att man borde svara att alla ska vara delaktiga, men jag vet inte…” 

”självklart tycker jag det, men det fungerar inte alltid.” 

”Produkten (ibland gruppen, beror på gruppen).” 

 

På ett högre plan verkar elever veta att det är viktigt att alla får vara delaktiga och samarbeta, 

åtminstone vet de att normen är det. Samtidig så verkar det vara så att resultatet betyder en hel 

del.  

” man vill ju självklart samarbeta, men huvudsaken är att produkten blir bra, eftersom att det 

är den betyget hänger på.” 

 

”Samarbete, men…” 

 

”Jag tycker båda sakerna är lika viktig. En ska inte jobba ihjäl sig. Samtidigt måste 

produkten bli bra så den kan säljas.” 
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Med tanke på att eleverna bedöms hela tiden så anser jag inte att det är så konstigt att de 

tycker att resultatet/produkten är viktig. 

 

”Båda är lika viktiga för om produkten skall bli bra så krävs det att alla hjälper till.” 

 

”Det är både och, alla ska vara medverkande och grupparbetet skall vara bra.” 

 

” Jag tycker att samarbete och delaktighet är viktigt. För är det bra blir slutresultatet också 

oftast bra.” 

 

 

Får du möjligheten att lära dig lika mycket som övriga deltagare i din grupp under 

grupparbetet? 

 
Tabell 6. Visar fördelning av antal elevers svar hur de uppfattar i hur stor mån de får möjlighet att lära sig lika 

mycket som de övriga deltagarna under grupparbete. 

  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

alltid
ibland 
sällan
inte alls

 
Resultatet av enkäten (Tabell 6.) visade på att de flesta elever kände att de ibland fick tillfälle 

att lära sig lika mycket som de övriga deltagarna i gruppen.  

De elever som hävdade att de alltid får möjlighet att lära sig lika mycket, som de andra ansåg 

att de var upp till dem att utnyttja den möjligheten.  

”Det som sägs, försöker man lära sig.” 

”Man hittar sitt eget ämne, men tar även del av dom andras.” 

”Alla pratar ju tillsammans så om man vill lyssna så lär man sig.” 

 

De elever som svarade att de ibland fick möjlighet att lära sig lika mycket som de andra 

gruppmedlemmarna angav inte enbart sig själva som grund för sitt lärande.  
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”Arbetet blir uppdelat så alla jobbar inte med samma saker.” 

” Man kommunicerar inte alltid så bra. Oftast är det mest som ett enskilt arbete som man 

bara redovisar tillsammans.” 

Om arbetet hela tiden blir uppdelat i smådelar eller områden  kan det vara svårt att lära sig 

nya saker och samma saker som de andra i gruppen. 

 

Även här menar eleverna att de andra deltagarna har en betydande roll över hur stor möjlighet 

de ges till talutrymme och medverkan. 

”Beror på deltagarna. Hur mycket man lyssnar på vad de säger och tycker.” 

”Beror på gruppen.” 

”Ibland kan man vara delaktig, ibland mindre.” 

Även här uppfattas det som svårt när eleven inte är tillräckligt verbal för att konkurrera med 

de andra. 

”Man/jag pratar lite.” 

 

De elever som uppgav att de sällan hade möjlighet att lära sig lika mycket som de andra  i 

gruppen angav orsaker som inlärningsproblem, att den roll i gruppen som tilldelats var 

missgynnsam och en elev ansåg att de andras kompetensnivå var så låg att den sällan lärde sig 

nåt. 

 

”Näe, jag har svårt för att lära mig.” 

”Det beror ju på vilken roll i gruppen man får.” 

” deras kompetensnivå är låg.” 
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Vill du att läraren skall styra arbetsfördelningen i grupparbetet? 
Tabell 7. Visar fördelning av antal elevers åsikter över hur mycket de anser att läraren skall styra ett grupparbete. 
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Resultaten av enkäten (Tabell 7.) visar att de flesta elever inte vanligtvis vill att läraren skall 

styra i deras grupper. Dock anser en övervägande del av eleverna att det finns särskilda 

tillfällen där det är lämpligt att en lärare går in och hjälper eleverna till framskridande. 

De elever som angav ett klart ja på denna fråga gav sorgligt nog föga svar på varför de tyckte 

så.”Annars blir det massa gnäll.” Denna kommentar torde nog syfta på oenighet i grupp som 

eleven tycker kunde lösas med hjälp av en lärarledd fördelning.  

 

Bland de elever som ansåg att läraren ibland behövde gå in och styra uppgav dessa 

kommentarer: 

”Kan vara svårt att komma igång ibland, men ibland går det väldigt bra att komma igång 

själv.” 

Denna elev menar på att läraren kan gå in och styra upp arbetet, om eleverna har svårt för att 

komma igång med uppgiften. Jag tolkar det dock som att läraren skall gå in och ge gruppen en 

knuff i rätt riktning, och inte styra de enskilda eleverna överdrivet. 

 

Vissa elever anser dock att det är bra om läraren går in och är behjälplig i en del situationer. 

Till dessa situationer nämns att de inte klarar av att dela upp gruppen, jag tolkar här att de 

menar arbetets fördelning i gruppen. 

”Vissa tar inte tag i gruppfördelningen, så då behöver dom lite hjälp med det.” 

” Om det blir problem med fördelningen är det bra om ansvarig styr. Men som sagt egen 

initiativförmåga är alltid bra.” 
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Ännu en faktor när elever anser att en lärare bör gå in i deras grupp är när personer inte 

kommer överens på grund av oenigheter, och troligtvis inte får så mycket kvalitets tid med 

arbetsuppgiften och varandra. 

”Alla vill inte jobba med varann.” 

Det kan även uppstå konflikter i en grupp över skilda meningar på beslut under arbetets gång, 

då anser vissa också att det kan vara bra att en lärare går in och styr i gruppen. 

”I vissa grupper fungerar inte samarbetet så bra.” 

”Är man inte överens kan det vara bra.” 

 

Svaren visar dock här på att det är i problemsituationer som lärarstyrning önskas och inte 

annars. 

 

Bland de elever som svarade nej på frågan, menade många att det helt var elevernas uppgift 

att klara upp oenigheter och arbetsfördelning i grupp. ”Eleverna gör det bäst.”,” fixar vi 

själv.” 

” Det är bäst om gruppen bestämmer. Då blir fördelningen nog bäst.” 

”Det kan förstöra en hel del, om man tänkt sig på ett annat vis i gruppen.” 

 

Jag tolkar nedanstående kommentar, och även till viss del ovanstående, som att en lärare kan 

komma in och förstöra genom att sätta fel elev vid fel arbetsuppgift. Då jag vid tidigare 

frågesvar fått en antydan om att eleverna verkar dela upp arbetet på ett sätt där alla gör det 

dom kan eller är bra på redan innan. Inte att det är viktigt att alla som inte redan kan får lära 

sig. 

” Tror att det bara skulle bli knasigt, för man gör det man är duktig på.” 

 

Det finns även åsikter om att även besvärliga delar är en del av hela grupparbetesprocessen, 

och att  eleverna anser att det är en viktigt att själva få chansen att lära sig att hantera 

problemsituationer och andra frågor som uppstår. 

”Nej det är en del av grupparbetet att antingen själv utse en ledare eller komma överens om 

vem som skall göra vad.” 

” För då lär vi oss inte att arbeta i grupp riktigt. Man måste lära sig att komma överens.” 
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Känner du att din arbetsinsats uppskattas av övriga medlemmar i grupparbeten? 
 

Tabell 8. Visar fördelning över antal elevers svar, hur ofta de känner att de får uppskattning för deras arbetsinsats 

i grupparbeten. 
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inte alls

 
De flesta av de undersökta eleverna menade på att de emellanåt får uppskattning av andra i 

grupparbeten.(Tabell 8.) 

Eleverna menar att det är när de gjort något bra som de får uppskattning av gruppens 

medlemmar. Det är även beroende på personerna i gruppen.” Beror på hur mycket de lyssnar 

och respekterar mig.” 

 ”Det är ju om man gjort nåt bra.” Det verkar inte som att det är en självklarhet att eleverna 

får uppskattning för sin arbetsinsats, om de vid försök ej är så pass tillfredställande i arbetet 

som resten av gruppen kräver. ”Beror på hur bra man gör.”, ”om jag gör nåt snyggt så 

uppskattas det. Så enkelt är det!”  Detta kan innebära att de elever som inte är starka i ämnet 

ej får någon uppskattning. Som en elev som sällan får uppskattning utryckte sig: ”Jag är så 

dålig.” 
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Diskussion  
Syftet med denna undersökning var att finna insikter i hur elever uppfattar lärande och 

delaktighet under grupparbeten, samt att finna goda förutsättningar utifrån litteratur för ett 

gynnsamt grupparbete. Nedanför har jag sammanställt tolkningarna av elevkommentarerna 

och det som framkommit utifrån litteratur och bundit ihop det med egna tankar.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, har jag iakttagit de undersökta elevernas arbete i 

grupp. Under dessa tillfällen har jag märkt att dessa grupprocesser oftast inte fungerar som ett 

gemensamt samarbete. De genomsyras ofta utav skilda grader av arbetsmotivation och aktivt 

deltagande. De grupparbeten som jag under denna tid observerat ute på partnerskolan består 

ofta av en liten del aktiva elever, medan den resterande gruppen mer eller mindre sitter 

passiva och ser på. De generella kommentarer om dessa elever, som jag har hört, brukar vara 

den att de är ”lata och hänger på”. Med mina egna erfarenheter och åsikter säger mig dock att 

det finns betydligt viktigare faktorer som inverkar över deras agerande. 

 

Utifrån svaren som insamlats av de undersökta eleverna framkom det att de allra flesta var 

positivt inställda till grupparbete som arbetsform.(Tabell 1.) Det var en rolig arbetsform där 

de angav att de kunde få fler idéer, dela på arbetsbördan och lära sig att lyssna på vad andra 

elever hade för erfarenheter. Denna positiva inställning förvånade mig en aning, då det under 

mina observationer av denna klass under denna arbetsform inte alltid såg ut som att de flesta 

uppskattade situationerna. Det framkom även argument om, att även om grupparbetet ansågs 

som en bra arbetsform, fanns det faktorer som inverkade till vilken grad det upplevdes positivt 

eller negativt. Till dessa faktorer som framkom hörde typen av arbetsuppgift och vilka 

medlemmar som hamnade i gruppen. Läraren bör därför noga överväga vilka uppgifter som 

lämpar sig till grupparbeten, och att denna sorts uppgift medverkar till att eleverna måste 

samarbeta och interagera med varandra för att lösa den. Enligt Cohens aspekter på 

sammarbetesinlärning så främjas inte elevernas inlärning om grupparbetet bedrivs för sakens 

skull, och gruppuppgifter skall bestå av komplexa problemuppgifter som är öppna och kan ge 

flera innovativa lösningar (Gröning,1996:20).  Det framkom även att andra medlemmarna i 

gruppen inverkade på hur gruppen lyckas att tillsammans samspela och lösa problemen. Detta 

är i högsta grad rimligt då en grupp består av personer vars personligheter kan vara avsevärt 

skilda ifrån varandra. Personligheterna kan skilja sig ifrån att vara dominerande och pratglada 
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till att vara tystlåtna osv. För att alla dessa olika personligheter skall kunna samspela på ett 

jämlikt plan, och gemensamt arbeta mot samma mål, så bör de ha lärt sig att visa hänsyn till 

andra. Stenaasen & sletta skriver att: 

 

En av förutsättningarna för att samspel skall fungera bra är att deltagarna i 

samspelsprocessen har sociala färdigheter. Personer med bristande sociala färdigheter har 

vanligtvis svårt att ge positiva bidrag till samspel, och de blir oftare än andra utsatta för 

social exkludering (Stenaasen & Sletta,2000:179).  

 

Några av de beteenden som kännetecknar social kompetens är personerna bemöter andra med  

vänlighet, undviker att framhäva andras svaghet , låter andra få delta i aktiviteter, lyssnar till 

vad andra säger och framför egna åsikter och ståndpunkter på ett sätt  att andra inte tar anstöt  

( Stenaasen & Sletta,2000:209). Eleverna beskrev att de personer de helst arbetade hade 

egenskaper i likhet med dessa. Det fanns även en önskan om att känna de personer som 

innefattades i gruppen, vilket menades underlätta kommunikation.  

Vid nya gruppsammansättningar bör man som lärare även ge lite extra tid för eleverna att 

hinna bekanta sig med varandra innan de måste börja med själva arbetsuppgiften. Detta tror 

jag är viktigt, då man hinner få en uppfattning om varandra som personer och kanske kan 

känna sig lite tryggare i framskridandet av processen.  

 

Den sociala färdigheten innebär att man kan läsa av sociala situationer, och använda sig av sin 

kunskap över hur samspelet skall fungera på ett avsiktligt eller omedvetet sätt.(Stenaasen & 

Sletta,2000:212f). Sociala färdigheter är ett inlärt beteende enligt den ”pedagogiska 

modellen”, där man menar på att alla elever kan lära sig behärska i varierande grad, med hjälp 

av träning i skolan (Stenaasen & Sletta;2000:221). Många av eleverna upplevde även att de 

ansåg att det var svårt att visa upp för läraren  vilka prestationer de utfört i den gemensamma 

gruppuppgiften. Något som jag tror bidrar till problem då deras strävan efter högt eller rättvist 

betyg kan variera i gruppen. Min uppfattning som jag skapat utav samtal med elever ute i 

skolan, talar för att betyg är mycket viktigt och centralt för dem i allt de utför under skoltid. 

Jag tror att man som lärare måste ha klart för sig vilket syfte man vill att eleverna skall uppnå 

med gruppaktiviteten. Kanske skall man fokusera på att dessa tillfällen främst är till för att 

träna eleverna i socialt samspel samt lära sig nya kunskaper av varandra, när de löser en 

gemensam uppgift? Kravet på en uppvisbar och dessutom betygssatt grupprodukt, verkade 

enligt svaren skapa ett problem och upplevas som ett störande moment, där de beskuggade de 

 36



andra livslånga kunskaper som tränas och lärs. Det kan vara viktigt att poängtera att de är 

elevernas lärande som är det viktiga och inte en slutgiltig produkt i en grupprocess.  

 

I upplevelsen av att kunna dela med sig av kunskaper samt att ta emot kunskap och lära sig 

utav varandra(Tabell 2 och 3) ansåg även där en majoritet av de undersökta eleverna att de till 

stor del kunde tillägna sig detta. De beskrev att detta brukade ske genom samtal och när de 

hjälpte varandra vidare vid problem. Detta sporrar deras lärande till den närmaste 

utvecklingszonen ( Dysthe,2005: 75). Men även här verkade gruppstorlek och sociala 

färdigheter bland de andra eleverna vara nyckeln till i hur stor mån detta gick att tillägna sig.  

Att läraren delar in eleverna i mindre gruppstorlekar gynnar elevernas interaktion och lärande 

mest, då enligt Svedberg, medlemmarna, i detta fall eleverna, förfogar över en mycket större 

del av utrymmet än vad de gör i en större grupp (Svedberg, 2003:116). Det innebär att de kan 

få tillgång till en mycket mer gynnsam kommunikation. Mindre grupper kan även främja de 

elever som på något sätt känner att de inte har lika lätt för att göra sin röst hörd som deras 

andra klasskamrater. Detta var även något som framkom i undersökningen. Det är även, vid 

tanke på detta, av största vikt att läraren funderar över hur grupperna sammansätts, och inte 

enbart låter eleverna själva bestämma grupper eller slumpmässigt lottar fram dem.  Beroende 

på vilka elever som finns att välja på och kan ingå i grupperna och hur väl läraren känner 

eleverna, kan det nog vara bra att variera gruppindelningsmetoderna, och till exempel placera 

de tystare eleverna i en grupp. Detta för att eleverna ska kunna få chans att utveckla flera 

sorters egenskaper som de behöver i framtiden bland olika elever. Det är viktigt att alla elever 

skall kunna få känna att de kan dela med sig av kunskaper och betyda något för de andra runt 

omkring.  

 

Det största antalet av de undersökta eleverna ansåg att de var ganska aktiva (Tabell4.) när de 

jobbade i ett grupparbete. Svårigheter som kunde uppstå i samband med aktiviteten tycktes 

vara att det kunde uppstå en rangordning av eleverna i gruppen, där vissa hade en tendens att 

ta över ledningen. Dessa elever kan vara de som Gröning efter, Cohens teori, definierar som 

högstatuselever (Gröning,1996:21). Men det finns troligtvis även andra faktorer som kan 

inverka, vilka jag inte känner till. Endast en av de undersökta eleverna menade på att denne 

blir ”lat” utav grupparbete. Något som jag i mina tidigare funderingar har uppgett, då jag 

observerat att elever under grupparbete ”ser ut” som att de är helt passiva, och kommentarer 

som uppkommit omkring syftar på lathet. Ifrån svaren av eleverna framkommer det att de 

flesta vill och försöker att vara aktiva. Sedan kan det i vissa grupperingar uppstå problem där 
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de inte kan vara aktiva i den grad de vill. Men jag drar slutsatsen att de flesta av de elever som 

jag sett såg ut som att vara passiva, kanske inte kände sig passiva. Och även att bristande 

resursinriktning ifrån eleven kan bero på många olika faktorer som uppkommer ifrån en 

grupp, men oftast inte bara beror på att en elev är lat och utnyttjar tillfället. 

 

 Det framkom även i undersökningen att uppgiften hade betydelse i hur aktiva eleverna ville 

vara. De benämnde förhållandet mellan aktivitet och uppgift som i vilken grad ”rolig” eller 

intressant de ansåg att den var. Inom det sociokulturella synsättet på lärande så uppstår viljan 

att lära på upplevelsen av meningsfullhet. 

 

 Jag tror att det är av största vikt att man som lärare försöker att utgå ifrån eleverna. För att 

fånga deras intresse och skapa arbetsuppgifter som de anser känns meningsfulla för dem nu 

och i framtiden. Och som de har förståelse för varför de bör lägga ner energi och kraft på. Att 

uppgifter är luddiga och känns meningslösa är något som jag själv upplevt ett flertal gånger 

under min egen skoltid. Dessa sorters uppgifter har oftast omedvetet bemötts av mig med 

bristande engagemang och olust, och därför inte gett upphov till ett gott lärande. 

Vid de svar som framkom vid frågan om hur eleverna lärde sig mest,(Tabell 5.) blev det 

likvärdiga resultat i den grupp som ansåg att grupparbete gynnade dem mest, och den grupp 

som ansåg att eget arbete var det mest lärorika. Utifrån de svar från dem som angav 

grupparbete som referens framkom det att lärandet ifrån andra gynnade deras eget.  

 

De aspekter som framkom när eleverna tyckte att båda sätten gav dem ganska lika 

förutsättningar för lärande, visade på en kluvenhet inför grupparbetet.  Denna kluvenhet 

uppvisade sig då vissa menade på att eleverna delar upp arbetet i grupp, så att det ändå blir 

snarlikt det enskilda arbetet. Det uppkom även antydningar om att elever arbetade mindre 

under grupparbetet än vad de skulle ha gjort på egen hand. De elever som ansåg att det egna 

arbetet gav fördel i deras lärande visade liknande tankar om arbetsuppdelning och arbetsbörda 

som de andra. Men ansåg att det enskilda arbetet gynnade dem då de var tvungna att själva 

kontrollera och söka information, vilket innebar att de sedan kände att de hade en 

helhetsförståelse.   

 

Det finns olika problemtyper för grupparbete som är av relevans för problemlösning i grupp. 

Steiner har klassificerat dem som additiva, konjunktiva, kompensatoriska och komplementära 

(Stensmo,1995:170). Hur en gruppuppgift är upplagd inverkar då på hur personerna i en 
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grupp kan gå tillväga för att lösa den. Vissa uppgifter går att lösa utan att medlemmarna 

samarbetar alls, medan andra problem kan kräva att alla elever samverkat för att nå ett 

slutresultat. Komplementära problem innebär att gruppen fastställer vad som behöver göras 

för att lösa problemet, sedan gör de en uppdelning av problemet och arbetar individuellt, tills 

de slutligen sätter ihop allas delar till ett gemensamt slutresultat. Dessa sorters problemlösning 

kräver inget annat samarbete än i början vid indelningen av arbetet och i slutet vid 

ihopsammansättningen (Stensmo,1995:172). Denna beskrivning verkar stämma väl överens 

med hur eleverna beskriver att de delar upp arbetsuppgiften. Om man arbetar på detta sätt kan 

det innebära att gruppen knappt samspelar och interagerar med varandra alls, därför skapar 

dessa sorters uppgifter och lösningar inte heller något gott klimat för att lära utav varandra i 

samspel. Dock menade många elever att de till stor del tog del av varandras kunskaper och 

hjälp, så det verkar som att de på något sätt ändå samspelar med varandra under 

grupparbetena. Men återigen bör läraren tänka över syftet och vilken syn man har på lärandet 

vid skapandet av dessa arbetsupplägg, så att eleverna tilldelas uppgifter där de genom 

samarbete samtalar och diskuterar sig fram till en lösning.  

 

 Dock verkar det även utifrån de undersökta elevernas svar som att det ibland förekommer 

ledartyper i dessa grupper. Detta fenomen är vanligt.  I grupper ter sig det ofta att 

medlemmarna intar olika roller. Ledarroller är den som är främst, och i vissa fall kan en kamp 

om denna uppstå. I mindre grupper behövs inte denna ledarroll utan ledningsfunktionerna kan 

varieras mellan deltagarna (Arfwedson & Arfwedson,1992:78 ). Något som det kanske kan 

hänvisas till då eleverna skriver om grupper som har en ganska jämlik fördelning av uppgifter. 

Det är nog rimligt att en lärare vid grupparbete observerar hur ledarfunktionerna i en grupp 

ser ut, då vissa elevers ledaregenskaper skulle kunna utveckla sig till att andra i gruppen blir 

dominerade av denne på ett destruktivt vis (Gröning,1996:15). 

 

En undervisning i helklass är den ”vanligaste grupperingsformen” i skolan enligt Stensmo. 

Här är det ofta läraren som spelar den mest framträdande rollen, och den som eleverna riktar 

sin uppmärksamhet mot. Läraren fördelar den mesta av tiden till att delge fakta, demonstrera 

och ställa frågor till eleverna. Elevernas uppgift i denna situation är ”att lyssna, anteckna och 

besvara frågor”(Stensmo,1995:154).  All undervisning kan dock inte bedrivas försvarbart på 

detta vis, utan är endast ändamålsenlig då syftet är att förmedla information, eller att 

materialet inte är tillgängligt på annat sätt, för att väcka intresse för ett ämnesområde och då 
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elever inte behöver minnas kunskapsstoffet speciellt länge. Annars är detta ingen lämplig 

undervisningsform (Stensmo,1995:55). 

 

Lärarrollen vid ett grupparbete skiljer sig ifrån klassundervisning, då läraren enligt Gröning 

måste lämna ifrån sig sin auktoritet till elevgrupperna. Detta för att gynna deras samarbete och 

sporra till att de vågar testa sig fram till lösningar (Gröning, 1996:23). Som lärare står man i 

en position utanför gruppen. Därför skall man heller inte vara för snabb i att ingripa vid 

uppsyner som kan tolkas som problematiska. Elevgruppen måste få en chans att arbeta sig ur 

denna först (Arfwedson & Arfwedson, 1992:94). Trots detta ville över hälften av eleverna att 

läraren skulle ingripa i grupperna emellanåt.(Tabell7.)  Till detta hörde att det kunde vara bra 

om läraren kunde hjälpa eleverna att komma igång om det behövdes, och till en viss del vid 

fördelning av arbetsuppgifter om det ej fungerade. Men även i situationer där eleverna inte 

kunde vara överens eller vara sams ansåg vissa elever att läraren skulle gå in. Svaren visade 

på att de var i problemsituationer som eleverna ville att läraren skulle gå in och styra, annars 

verkade eleverna vilja klara sig på egen hand.  

 

De elever som inte ville att läraren skulle gå in och styra alls var snäppet i antal under de 

andra. De menade på att det är en del av träningen i en grupparbete att lära sig klara av att 

hantera konflikter. Litteraturen beskriver att man som lärare under grupparbete, förutom att 

tillhanda material, har en uppgift att observera och sporra eleverna till vidare framåtskridande. 

Detta förutsätter dock att eleverna redan innan skall vara tränade i denna arbetsform, och att 

regler för hur man agerar har inrättats. Det är även av stor vikt att lärare inte tilldelar en grupp 

för stort ansvar innan de är redo att hantera detta, eftersom risken att samspelet utvecklas på 

ett oönskat sätt ökar. Vissa elever menade även på att en lärare kan förstöra en del om den går 

in i en grupp och lägger sig i arbetsfördelning och liknande. Läraren kan då till exempel 

ruinera en uttänkt ide, eller, som jag uppfattade det, som sätta en elev på fel arbetsuppgift. 

Många av de undersökta eleverna verkar anse att gruppmedlemmar skall utföra det som de 

redan vet något om, eller är bra på. Ingen av eleverna nämner någon gång i svaren att de 

under grupparbeten utför saker som de inte kan i samarbetet med de andra för att de vill lära 

sig,  samtidigt som de andra kan. Under mina observationer av eleverna i denna klass, tyckte 

jag mig även se detta fenomen. Eleverna bytte sällan positioner och lät varandra testa på andra 

delar av arbetsuppgifterna. Vilket enligt mig blir att de förlorar en helhet och stor kunskap. 

Anledningen till varför man beter sig på detta vis kan jag bara spekulera i. Troligtvis tänker 

inte de elever som tar för sig mer än andra på att deras kamrater inte lär sig. De elever som 
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aldrig får testa på vissa saker, kanske skäms över att de inte kan, eller är rädda att förstöra det 

slutgiltiga resultatet av grupparbetet, och vågar ej vara påstridiga. Det slutgiltiga resultatet jag 

nämner är produkten. Det framkom tydligt att produkten var viktig för eleverna, troligtvis på 

grund av bedömning ifrån läraren. Även om många elever menade på att man vid ett gott 

gruppsamarbete fick en bra produkt, så var det många som ansåg att samarbete får ger vika för 

produktens kvalitet.  

 

De flesta eleverna menade på att det inte alltid var att de kände att de fick möjligheten att lära 

sig lika mycket som de andra gruppmedlemmarna. En av orsakerna till detta var att arbetet 

blev uppdelat så att man inte fick möjligheten att lära sig allt. Jag tror att om arbetet hela tiden 

blir uppdelat kan det vara svårt att lära sig nya eller samma saker som de andra 

gruppmedlemmarna. Andra orsaker som eleverna ansåg inverkade på lärandet, var de andra 

gruppmedlemmarna, då de har inflytande på hur mycket tal utrymme, medverkan och 

delaktighet de ger några, eller alla medlemmar i gruppen. De olika rollerna medlemmarna 

positionerar sig i inverkar även på hur mycket de får vara delaktiga och lära. Det verkar vara 

en svårighet att inte vara så talför, då det verkar utfalla sig som att eleverna på egen hand 

måste agera om de vill ha en bra position, och tilldelas meningsfulla arbetsuppgifter. Något 

som elever i undersökningen uttryckt, där de menar på att de inte sitter tysta utan tar för sig.  

 

Eleverna verkar få uppskattning över sin arbetsinsats när de gjort något som är bra nog åt 

gruppen eller gruppens produkt. Det verkade dock inte som att eleverna såg det som en 

självklarhet att man uppskattade varandras försök till insatser. Elever som inte är så starka i 

ämnet får då ännu mera sällan uppskattning.  

 

Det kan kännas både bra eller dåligt att tillhöra en grupp. Om en elev får positiv bekräftelse 

av de andra gruppmedlemmarna kan det medverka till att skapa en positiv självbild. Det kan 

även få motsatt effekt och eleven kan känna sig ännu mer värdelös då dennes negativa 

självbild förstärks, vilket Stenaasen & Sletta uttrycker: 

 

Ett samarbete som är öppet och tillitsfullt kan medverka till att individer utvecklar en 

positiv självbild. Att samspela med andra för att lösa gemensamma uppgifter, tillägna sig 

färdigheter och kunskap leder även till att utveckla positiva förväntningar på sig själv som 

person och på de människor som finns runt omkring. Dessa förväntningar skapar sedan 

grunden för ett gott samspel och tillitsfull kommunikation (Stenaasen & Sletta,2000:16). 
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Jag tycker att jag till stor del har fått svar på mina ursprungliga frågor, då jag har fått inblick i 

elevernas uppfattning om samarbete och lärande i grupprocesser. Jag tycker även att 

litteraturen har varit givande och gett svar och tankeställningar. 

 Med tanke på att jag endast fått kortfattade skriftliga svar från en skolklass med 27 elever, så 

vet man inte hur det hade sett ut ifall undersökningen baserats på intervjuer, eller om 

omfånget av undersökningen varit större.  

 

 

 

Avslutning  
Grupparbete är ett komplext fenomen, men jag tror att det i rätta former kan gynna inlärning 

på ett positivt vis. Men det gäller att vara medveten om de faktorer som ger dess karaktär och 

att kunna på bästa möjliga vis hantera ifall det uppkommer icke gynnsamma omständigheter. 

Arfwedson skriver att olika lärare har det lättare eller svårare att skapa fungerande 

grupparbeten (Arfwedson & Arfwedson,1992:37). I dessa fall tror jag det inverkar på hur man 

som lärare är insatt i grupparbetet som arbetsform, och över vilka faktorer som kan spela in 

och inverka på hur ett sådant arbete genomförs. Men även att man lägger vikt vid att lära 

känna eleverna och deras personligheter, för att kunna lära dem att samspela ihop med andra 

på bästa sätt. 
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Tabellförteckning: 

 
Tabell 1.  Visar fördelning av antal elevers svar från vad de tycker om grupparbete som 

arbetsform. 

Tabell 2.  Visar fördelning av antal elevers svar  hur de upplever att de får dela med sig av 

sina kunskaper under grupparbeten. 

Tabell 3. Visar fördelning av antalet elevers åsikter hur vida de anser att få ta del av andras 

kunskaper under grupparbeten. 

Tabell 4. Visar fördelning av antal elevers svar om hur aktiva känner att de är under 

grupparbeten. 

Tabell 5. Visar fördelning av antal elevers svar hur de uppfattar vilken arbetsform de lär sig 

mest genom. 

Tabell 6. Visar fördelning av antal elevers svar hur de uppfattar i hur stor mån de får 

möjlighet att lära sig lika mycket som de övriga deltagarna under grupparbete. 

Tabell 7. Visar fördelning av antal elevers åsikter över hur mycket de anser att läraren skall 

styra ett grupparbete. 

Tabell 8. Visar fördelning över antal elevers svar hur ofta de känner att de får uppskattning 

för deras arbetsinsats i grupparbeten.     
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Bilaga 1. Enkät  
 
Denna enkäts syfte är att ta reda på hur du som elev uppfattar lärandet och samarbetet i grupp. 
Anledningen till att jag frågar dig, är för att ni ofta arbetar med denna form på gymnasiet, och 
kan ge synvinklar på hur situationerna fungerar och upplevs.  
Materialet är tänkt att användas till mitt examensarbete på lärarutbildningen, som handlar om 
lärande i grupp. 
Svaren kommer att behandlas anonymt och deltagandet i denna enkät är frivilligt. 
Tack på förhand! 
/Tina Wigge 
 
Eftersom det är av största intresse att veta hur du tänker om detta ämne, är det 
betydelsefullt att du motiverar dina svar. Berätta kort varför du tänker som du gör och 
vad du tror det beror på. 
 
 Tjej         Kille  
 
Vad tycker du om grupparbetet som arbetsform? 
 Mycket bra    Bra    Dåligt    Mycket dåligt 
Varför? 
 
 
 
Till hur stor del upplever du att du får dela med dig av egna kunskaper i grupparbeten. 
 Mycket stor del    Stor del    Liten del    Inte alls 
Varför? 
 
 
  
 
Till hur stor del upplever du att du får ta del av andras kunskaper i grupparbeten. 
 Mycket stor del     Stor del    Liten del     Inte alls 
Varför? 
 
 
 
Hur aktiv brukar du vara under ett grupparbete? 
 Väldigt aktiv   Ganska aktiv     Mindre aktiv    Inte alls aktiv 
Varför? 
 
 
 
 
Vilket sätt lär du dig mest på? eget arbete eller grupparbete. 
 Mer genom grupparbeten    ganska lika     Mer genom eget arbete 
Varför? 
 
 
 
 



Hur brukar arbetsuppgifterna vara fördelade över medlemmarna i gruppen? 
svar: 
  
 
 
Vilka egenskaper har de elever du samarbetar bäst med? 
Svar: 
 
 
 
 
 
 
Tycker du det är viktigast att alla samarbetar och är delaktiga, eller är det viktigast att 
produkten blir bra vid ett grupparbete? 
Svar:  
 
 
 
 
 
 
Får du möjligheten att lära dig lika mycket som övriga deltagare i din grupp under 
grupparbetet? 
 Alltid    Ibland    Sällan    Inte alls 
Varför?  
 
 
 
 
 
Vill du att läraren skall styra arbetsfördelningen i grupparbetet? 
 Ja    Ibland    Nej  
Varför? 
 
 
 
 
 
Känner du att din arbetsinsats uppskattas av övriga medlemmar i grupparbeten? 
 Alltid    Ibland    Sällan    Inte alls  
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


	framsida
	Sammanfattning
	Sammanfattning 
	Tabellförteckning   44 

	uppsats
	Inledning 
	Syfte och frågeställningar
	Avgränsning 

	Metod 
	Validitet och reliabilitet 
	Urval
	Forskning och etik  

	Litteraturgenomgång
	Inlärningsteorier
	Sociokulturella perspektiv på lärande
	Historiska rötter  
	Vygotskij 
	Bakhtin 
	Mead och Dewey 

	Läroplanen om lärande och samarbete i grupp
	Tidigare forskning om kommunikation och lärande i grupp
	Vad har grupparbete för betydelse för lärande?
	Bakgrund grupper
	Vad är ett grupparbete ?
	 Gruppsammansättning
	Gruppindelningsmetoder 
	Nivågruppering 
	Sociometriska val
	Intresseindelning och slumpmetoden 

	Lärarens roll vid grupparbete 
	Enkät resultat

	Tabell 1.  Visar fördelning av antal elevers svar från vad de tycker om grupparbete som arbetsform.
	”Det är bra ibland, man måste ha en uppgift som funkar i grupp”.

	Till hur stor del upplever du att du får dela med dig av egna kunskaper i grupparbeten?
	Tabell 2.  Visar fördelning av antal elevers svar  hur de upplever att de får dela med sig av sina kunskaper under grupparbeten.
	I elevernas upplevelse av att få dela med sig av sina kunskaper ansåg 17 stycken att de till stor del kunde dela med sig av sina kunskaper mot 10 stycken elever som ansåg att de till liten del kunde dela med sig av sina kunskaper. (Tabell 2)
	Även här framkom det faktorer som inverkar på över hur elever känner att de kan tala och delge sig av sina kunskaper, då det inte var självklart utav svaren att de alltid fick det. 
	Här framkom både yttre och inre faktorer som inverkade. Bland de elever som svarade att de till stor del upplevde att de fick dela med sig av sina kunskaper till andra, så framkom av många svar även här att gruppstorleken är en betydande faktor vid interaktion. Men även beroende av vilka personer som ingick i gruppen var viktigt.
	”Man måste ta för sig för att visa vad man kan.”

	Av de elever som svarade att de till liten del kände att de fick dela med sig av kunskaper hävdade att det till viss del berodde på hur talföra de var.
	”Behövs inte så ofta.” Jag tolkar det som att eleven känner att den inte får dela med sig av kunskaper för att den anser att dess kunskaper inte behövs så ofta i gruppen. 
	”Dom vill väl inte”.

	Hur aktiv brukar du vara under ett grupparbete?
	”Ibland kan det vara svårt att ta plats då andra är ‘större’  gruppen”
	”Det är bra på olika sätt.”
	”Helt olika, bra att variera sig.”
	”I eget arbete får man lista ut saker och ting själv. Inte så mycket i grupp.”
	”Annars blir det lätt så att nån annan gör allt.”
	”Alla får en liten del och en sätter ihop det.”
	” Om man kan något gör man det. Om någon annan kan något gör hon/han det.”
	”Den som kan bäst gör.”
	”Initiativtagande, lugna och kreativa.”
	”Produkten såklart.”
	”Samarbete, men…”
	”Arbetet blir uppdelat så alla jobbar inte med samma saker.”
	”Man/jag pratar lite.”
	”Vissa tar inte tag i gruppfördelningen, så då behöver dom lite hjälp med det.”
	”Är man inte överens kan det vara bra.”
	” Det är bäst om gruppen bestämmer. Då blir fördelningen nog bäst.”

	Tabellförteckning:
	Tabell 1.  Visar fördelning av antal elevers svar från vad de tycker om grupparbete som arbetsform.
	Tabell 2.  Visar fördelning av antal elevers svar  hur de upplever att de får dela med sig av sina kunskaper under grupparbeten.


	bilaga4

