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ABSTRAKT 
 
I vår strävan att nå bättre förståelse och vara mer insatta i vår kommande professions förutsättningar 

som samhällskunskapslärare på högstadiet och på gymnasiet, var vi nyfikna att ta reda på vilken 

uppfattning aktiva samhällslärare har om grupparbete. Detta har vi gjort genom att intervjua lärare i 

grundskolans senare år och på gymnasiet. Svenska skolans läroplaner har, från att under 60-talet 

lyfta fram grupparbeten som en viktig del i undervisningen, gått till att inte lyfta frågan över huvud 

taget. Denna förskjutning kommer sig också av de individualistiska strömningar som under några 

decennier kommit att färga samhällets utveckling. Syftet med studien var att belysa 

samhällskunskapslärares syn på grupparbete. Förutom datamaterial i form av intervjuerna arbetade 

vi med texter av olika slag för att få en överblick på den forskning som fanns i nära anknytning till 

studiens syften och frågeställningar. Studiens huvudsakliga frågeställningar var: Hur ser 

samhällskunskapslärare på grupparbete? Varför ser de på grupparbete på ett visst sätt? Flera av de 

använda texterna har varit någon form av studie eller rapport, andra har varit antologier eller 

forskningsöversikter. Resultatet visar att lärare uttrycker vissa problem med grupparbete som 

arbetsform. Det är inte alltid övertygelsen om grupparbete som en bra arbetsform som gör att de i 

visst mått ändå använder den. Studien visar också på stora tveksamheter i inhämtande av 

faktakunskaper hos elever i samband med grupparbete. 
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Inledning 
 
I vår strävan efter mer kunskap och insikt i vårt framtida yrke ville vi, redan långt innan 

höstterminen 2006 kom, utforska lärares syn på grupparbete inom vår inriktning som är 

samhällskunskap. Med 20 poäng sociologi i bagaget hade vi också en övertygelse om människan 

som en genuint social varelse som blir unik och utvecklar sin personlighet genom interaktion med 

andra människor. Vår uppfattning att skolan är en spegling av samhället och det sociala livet, 

bidrar starkt till vårt intresse i frågan. Vi tror att det är viktigt att då och då reflektera över varför 

vi som lärare väljer, alternativt väljer bort, ett visst arbetssätt. Är det bekvämlighet, trygghet, rutin, 

personlig övertygelse eller kanske arbetslagets vilja? Funderar lärare över huvud taget över varför 

de undervisar på ett visst sätt? 

   Kjell Granström (2006) påpekar i Lärares arbete att det är viktigt att både lärare och elever har 

kunskap om konsekvenserna av de olika arbetsformer man väljer i skolan. Han menar att kunskap 

om grupprocesser och dess konsekvenser är nödvändig kunskap för lärare för att kunna organisera 

grupparbeten som fungerar. I skolan idag har tiden för kollektiva upplevelser och arbetsformer 

minskat för att ge plats åt individuella former av arbete. Med kollektiva upplevelser menas inte 

bara grupparbeten eller andra former av samarbete utan innefattar också helklassundervisning i 

form av lärarens berättelser/föreläsningar, genomgångar eller samtal. Skolan och lärarrollen går i 

takt med samhällets individualistiska strömningar, mot ett uteslutande av kollektiv fostran och 

gemensamt lärande. Det som sker vid helklasstillfällen idag är att ge eleverna information, 

instruktioner och andra tillhörande administrativa uppgifter. 

 

Av de många dokument, böcker och studier som korsat vår väg under studietiden ser vi ett tydligt 

mönster mot individualiserad undervisning i skolan och samhället som helhet. Exempelvis nu 

gällande läroplaner Lpo94, Lpf94, Bauman (1990/2001,1998), Giddens (2003), Asplund (1987), 

Stier (2003) som samtliga arbetar inom den sociologiska disciplinen och därmed bidragit till våra 

sociologiskt färgade glasögon. Naturligtvis skall undervisning kunna vara individualiserad i den 

bemärkelsen att individers behov uppmärksammas och i så stor utsträckning som möjligt 

tillgodoses. Det är inte mot bakgrund av denna form av individualisering, där dessa behov 

tillgodoses, som vi vill undersöka lärares syn på grupparbete. Det som gör det intressant att 

undersöka är den form av individualisering där det ensamma, enskilda arbetet i skolan ryms. 

Elever och människor idag tenderar att arbeta mycket enskilt för att nå individuella prestationer 

och mål, ett slags fokus på det egna livsprojektet blir tydligt. Det som sagts i denna inledning är 

huvudorsaker till vårt intresse att studera lärares syn på grupparbete som arbetsform. 
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Syfte 

Varför intresserar vi oss då för grupparbete? Vår erfarenhet säger oss att skolan idag, trots allt, i 

många fall kan vara en envägskommunikation från lärare – elev, eller individuell där interaktion 

endast sker mellan lärare – elev eller mellan elev – material. Då blir eleven ensamt och 

individuellt ansvarig för sin inlärning och momentet av målinriktning och tävlan blir stort. Dysthe 

(1995) säger också att tiden i dagens klassrum till 75 % är av monologisk karaktär där lärarens 

röst hörs. De resterande 25 % fylls av elevernas, ofta korta och fåordiga svar på lärarens frågor. Vi 

har också erfarit det motsatta i skolan där grupparbeten, som tar formen av samarbete, skapar 

inlärningssituationer som lär eleverna ta ansvar både för sin egen, men också för andras inlärning. 

Vi menar att här finns fundamentalt olika typer av ansvar. 

   Studiens syfte är att ur samhällskunskapslärares perspektiv belysa grupparbete som arbetsform i 

grundskolans senare år och gymnasiet. I Boken om pedagogerna (2005) skriver Gunnar Sundgren 

att John Dewey redan vid sekelskiftet sade att i det traditionellt ordnade klassrummet med 

katederundervisning och läxförhör, finns en stor brist på social samvaro, ömsesidighet och 

samarbetsträning. Skolan var organiserad för att hantera kollektivet av elever, inte att ta hänsyn till 

enskilda elevers behov och heller inte att ta hänsyn till det som han kallar social instinkt. Den 

sociala instinkten är, enligt Dewey, en av de grundläggande mest primära egenskaperna hos 

människan. Den sociala instinkten är ett behov av att kommunicera och samspela med andra 

människor. Med kollektivet menar Dewey att alla skall tillägna sig samma kunskaper vid samma 

tidpunkt, på samma sätt, då oftast via lärarens utsagor. Inlärningen sker utan någon djupare 

interaktion mellan elev – elev eller elev – lärare. Kommunikationen sker mest från läraren som då 

kan ses som en sändare och eleverna som mottagare av utsänd information. 

   Trots detta har den traditionellt organiserade undervisningen till stor del levt kvar i skolan. 1962 

kom den första läroplanen för grundskolan och den, tillsammans med skolans nya organisation, 

medförde att arbetssätten i skolan behövde förändras och förnyas. Elevers olika behov och 

förutsättningar, samt skolpolitikens strävan att demokratisera utbildning födde behovet av både 

individuella arbetsformer, grupparbeten och mer elevaktiva arbetssätt (Linde 2005). Grupparbeten 

blev vanligt förekommande i skolan och kollektiva upplevelser anammades i klassrummet. Med 

nya läroplaner 1994, kan det enskilda och individualistiska åter igen skönjas. Grupparbeten 

kritiserades under 1970 och sena 80- talet (Englund 2005) och kom då alltså att ställas något på 

skam. Eva Rhöse-Martinsson (2006) påpekar att den utveckling som skett av lärarrollen och 

skolans organisation under samma period, har fött en handledare istället för lärare. Detta lyfter 

fram den individualiserade undervisningen och gör elevrollen till en mer ansvarstagande vad 

gäller sitt eget lärande. Det förväntas idag av eleverna att arbeta mer enskilt. 
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Undersökningsfråga 

Mot bakgrund av det vi diskuterat i vår inledning och syfte har följande frågor utkristalliserats: 

Hur sersamhällskunskapslärare på grupparbete? Varför ser de på grupparbete på ett visst sätt? 

Detta är vårt centrala forskningsproblem som vi skall försöka att belysa med hjälp av ett begränsat 

antal intervjuer. 

 

Bakgrunden och vår förförståelse 

Vi har båda tidigare arbetat i kunskaps- och kommunikationskrävande yrken med ständiga möten 

och interaktioner med många människor. Arbetslivet har av oss krävt att man trott på människan 

som en social varelse med många olika utgångspunkter och erfarenheter som bör beaktas och 

respekteras. Detta är en viktig faktor för vårt intresse av gruppens betydelse för människor. Vi 

menar att vi föds in i en grupp och utan den blir inte människan en hel människa. Arne Malthén 

skriver i sin bok Pedagogiska frågeställningar (1997) att det ömsesidiga samspelet mellan individ 

och grupp kan sägas vara fundamentalt. Grunden läggs där till individens både fysiska och 

psykiska överlevnad. Interaktionen skapar en vi - anda, främst i primärgruppen. En skolklass kan 

ses som en sekundärgrupp där inte alltid vi – känslan är stark. Han menar att de som arbetar i 

skolan bör sträva efter att likna primärgruppen och den intimitetskänsla som den erbjuder. Lyckas 

man med detta är mycket vunnet i form av normer och levnadsregler. Det som då måste 

uppmärksammas i skolan är vilken gruppkaraktär som råder i olika klasser eller grupperingar. Att 

uppmärksamma gruppkaraktären är en viktig förutsättning för att utveckla pedagogiken i skolan 

och därmed också främja enskilda gruppmedlemmars personlighetsutveckling. 

   Anna-Lena Englund (2005) har studerat jämnårigsocialisation i svenska läroplaner vilket är nära 

besläktat med vår undersökning. Englund konstaterar att det från 1962 års läroplan för 

grundskolan, och fram till dagens, förekommer allt färre skrivningar som kan härledas till 

gruppen, i form av jämnårigsocialisation och grupparbete. Vidare ifrågasätter hon uppdelningen i 

primär och sekundär socialisation som anses vara en etablerad uppdelning. Hon menar att denna 

uppdelning, där jämnårigsocialisation ofta betraktas som sekundär, gjort att dess betydelse blir 

förbisedd. Englund menar att under 1970 och 80-talet växer kritiken mot grupparbete som 

arbetsform. Englund påpekar dock att det till viss del skett en svängning tillbaks till gruppens 

betydelse. Som exempel tar hon upp SOU 1997:121 där skolkommittén uppmärksammar 

betydelsen av kommunikation ungdomar emellan och hur gruppen har betydelse för deras 

inbördes kommunikation och lärande. 
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Begreppet grupparbete 

Att arbeta med grupparbete i grundskolans senare år och på gymnasiet ser vi som en tillgång i 

socialisations- och kunskapsprocessen och bör därmed tas tillvara på ett adekvat sätt. Begreppet 

grupparbete är för oss att elever, på olika sätt, arbetar tillsammans på ett vis som främjar deras 

sociala förmåga, personlighetsutveckling och kunskapsinhämtande. Grupparbeten som kan 

utveckla den sociala gemenskapen i en klass är därför värt att sträva efter. Goda mellanmänskliga 

relationer i klassrummet stärker varje individs lärande och utveckling.  Vi är medvetna om att 

innebörden av begreppet kan tolkas olika, detta gör att grupparbete troligen också realiseras på 

olika sätt! Grupparbete har inga bestämda regler för genomförande, dess kriterier och villkor 

varierar beroende på elevsammansättning, arbetsområde och de mål som man önskar uppnå. 

Grupparbete kan ses som en rad aktiviteter med olika förutsättningar, vilket i sin tur gör att det kan 

vara svårt att säga om grupparbeten i skolan är bra eller om det är dåligt som arbetsform. Dock 

finns det en vanligt förekommande traditionell bild av grupparbete, som, om än lite, börjat att 

suddas ut. Denna traditionella bild är den där uppgifterna blir disjunktiva eller komplementära, 

eleverna behöver inte arbeta tillsammans för att nå målet (disjunktiv och komplementär förklaras 

närmare i kommande stycke). Olga Dysthe (1996) menar att varje lärare vid detta lag borde veta 

att grupparbeten på traditionellt vis, nödvändigtvis inte leder till inhämtande av kunskap. Om 

denna vetskap finns hos lärarna, hoppas vi att den kommer att framgå av våra intervjuer och 

resultat. 

 

Tidigare forskning 

Den forskning som finns på området delar vanligtvis in grupparbete utifrån uppgiftens 

karaktär(Einarsson & Granström 1995). Det talas då om additiva, disjunktiva, konjunktiva, 

kompensatoriska och komplementära uppgifter. De additiva uppgifterna kännetecknas av att 

produkten blir större ju fler som deltar, dragkamp eller körsång kan exemplifiera den additiva 

uppgiften. Den disjunktiva uppgiften kan lösas utan att gruppens medlemmar egentligen 

samverkar med varandra, det kan räcka med att en duktig eller åtminstone ansvarstagande, elev 

löser uppgiften. Sture Sjödin menar i sin avhandling Problemlösning i grupp (1991), där han 

främst studerat produkten av interaktionen, att de gruppuppgifter som förekommer i läromedel 

ofta faller inom ramen för det man kallar disjunktiva uppgifter. Konjunktiva uppgifter är beroende 

av den svagaste i gruppen, uppgiften kan inte lösas utan att alla lyckas och är troligtvis av denna 

anledning ganska ovanliga i skolan. Skall en konjunktiv uppgift fungera i skolan menar Sjödin att 

läraren måste instruera och sätta villkor som leder fram till att alla i gruppen måste bli klara. 

Kompensatoriska uppgifter löses genom diskussioner och värderingar av åsikter. Uppgiften kan 

jämföras med politik eller styrelsearbete där det allt som oftast är en genomsnittlig bedömning 
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eller någon form av kompromiss som blir resultatet. Vanligast i skolan är troligen de 

komplementära uppgifterna där gruppmedlemmarna endast behöver samverka i arbetets inledning 

genom att dela uppgiften sig emellan, och i slutet, när det rent praktiskt skall sammanställas. 

Resultatet blir således en summering av enskilda elevers prestationer. 

 

Ytterligare perspektiv 

Ett annat perspektiv på grupparbete erbjuder Ingrid Stymne i sin avhandling The structure of work 

(1992) där hon studerat elevernas interaktion under grupparbeten. Stymne bortser alltså, till 

skillnad från Sture Sjödin, från produkten eller resultatet av elevernas grupparbeten. Elever 

videofilmades när de arbetade med uppgifter i historia, religion och geografi men vi anser att 

hennes resultat även är giltiga nog för att gälla samhällskunskap och andra ämnen. Stymne 

konstaterade att alla grupper presterat ett acceptabelt resultat men att uppgifterna ofta löstes 

disjunktivt. Hon menar att flertalet av eleverna troligen lämnar grupparbetet med en känsla av 

otillräcklighet, utanförskap och att de inte betytt något för gruppen, ett fåtal lämnar arbetet och är 

nöjda. Detta kan naturligtvis inte vara bra för kunskapsinhämtandet, personlighetsutvecklingen 

eller självkänslan. Några av grupperna utvecklade dock ett mycket bra samarbete vilket gjorde att 

de behandlade uppgifterna som en blandning av konjunktiva och komplementära, vilket då stödjer 

vår uppfattning att grupparbete bör kunna vara bra och lärorika på flera olika sätt. 

 

Samarbetsinlärning – en form av grupparbete 

Som rubriken antyder finns även en annan form av grupparbete än den tidigare nämnda 

traditionella – samarbetsinlärning. När grupparbeten fungerar på samarbetsinlärningens sätt sker 

en interaktion mellan flera parter; lärare, andra elever och materialet vilket ger flera förtjänster. 

Eleven tränas i ansvarstagande gentemot andra men också att ta ansvar och kontroll över sin egen 

inlärningsprocess. Detta innebär att gruppuppgifter måste planeras och konstrueras på ett visst sätt 

för att uppnå samarbete och bildande av kunskap. Pasi Sahlberg och Asko Leppilampi (1998) talar 

i sin bok Samarbetsinlärning om detta. De menar att det komplexa och problemfyllda samhälle 

som vi lever i idag kräver att individer kan visa samarbets- och förhandlingsförmåga, tolerans, 

flexibilitet och kreativitet. Pedagogik doktor Pasi Sahlberg arbetar idag som utbildningsrådgivare 

åt Världsbanken och hans nuvarande forskningsområden är skolförbättring, matematik utbildning 

och utbildningspolicies i ett globalt perspektiv. Asko Leppilampi har mer än 20 års erfarenhet som 

lärare, rektor och lärarfortbildare. Han arbetar idag som konsult och utbildare till både skola och 

näringsliv med samarbetsinlärning som sitt specialområde.  
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Samarbetsinlärningens karaktär 

Samarbetsinlärning karaktäriseras av uppgifter som tydligt leder eleverna till uppnående av 

gemensamma mål, såväl som för gruppen som för individen. Uppgifterna skall främja de sociala 

färdigheternas utveckling så att den lilla gruppen känner trygghet och samhörighet. Sahlberg och 

Leppilampi (1998) menar att uppgifter av denna art kräver aktivt deltagande och fungerar väl för 

lågpresterande eller tystlåtna elever. Vilka är den grupp elever som vid utpräglat disjunktiva, 

kompensatoriska eller komplementära uppgifter, ofta inte finner någon behållning i ett 

grupparbete. För dessa kategorier av elever menar de att samarbetsinlärningen ofta kan lyfta både 

självkänslan och självständigheten. Samarbetsinlärning innebär att läraren flyttar en stor del av 

ansvaret för inlärningen till eleven själv och sätter sin tillit till dennes aktivitet. Sahlberg och 

Leppilampi säger att det traditionellt organiserade grupparbetet kännetecknas av vissa funktioner 

eller delar. Av dem har vi utläst följande punkter: 

 

• Det finns inget klart inbördes beroende i gruppen, oftast finns en utsedd ledare som får 

bära huvudansvaret för uppgiften men man arbetar individuellt inom gruppen. 

• Individuellt ansvar för sin del av arbetet, drar sig några undan faller arbetet och blir inte 

effektivt. 

• Grupperna bildas för en specifik uppgift och är oftast homogena, nivåtänkande blir synbart 

och personlighetsutveckling sker endast slumpmässigt. 

• Gruppfärdigheter lärs inte ut som något i sig då läraren inte deltar i gruppens verksamhet i 

någon större utsträckning. Resultatet blir det viktigaste, inte vägen dit. 

• Utvärdering av gruppens verksamhet sker i mycket ringa omfattning, om den över huvud 

taget utvärderas. 

 

Grupparbeten som främjar samarbetsinlärning ser annorlunda ut och kan också identifieras via 

vissa kännetecken enligt Sahlberg & Leppilampi.  Några av de viktiga kännetecknen är: 

 

• Gruppmedlemmarna är beroende av varandra för att nå resultat men tar samtidigt ett 

individuellt ansvar som gör att ingen kan åka snålskjuts. Alla måste bidra och arbeta! 

• Gruppen kan vara heterogen och dess olikheter utnyttjas och tillvaratas. Här finns ingen 

bestämd ledare som ensam får bära allt ansvar. Alla ansvarar för gruppmedlemmarnas 

verksamhet. 

• Uppgiften betonas men återkommande träning av interaktionsfärdigheter förekommer i 

form av olika roller inom gruppen som byts medlemmarna emellan. 
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• Inlärningen sker som en process där läraren är aktiv och observerar verksamheten för att 

eventuellt kunna ingripa för att sporra eller leda arbetet vidare. 

• Personlighetsutveckling och förmåga att värdera sig själv och andras arbete sker genom     

utvärdering av gruppens arbete, likväl som de egna insatserna i gruppens arbete. 

 

Verkligheten i dagens skola 

Monika Vinterek tar i sin rapport Individualisering i ett skolsammanhang (2006) fram en hel del 

intressanta perspektiv och fakta om individualisering i skolan. Från den allra första läroplanen för 

grundskolan Lgr62 och fram till nu gällande Lpo94 konstaterar hon att det finns flera former av 

individualiseringsprocesser i skolan. Hon menar ändå att det finns klara tecken på ett förändrat 

fokus i skolan. Från att se på elever som grupp och samhällsmedlemmar ses de idag i mycket hög 

grad som individer. Individualiseringen i skolan har lett till ett högre elevinflytande när det gäller 

stoff, hastighet och omfång på sitt arbete i skolan. Individualiseringen har också producerat 

mycket enskilt arbete i skolan och en generell minskning av variation av arbetsformer. 1992 

uppgav 26 % av eleverna i grundskolan att de arbetade enskilt flera gånger per dag, en siffra som 

ökat till 50 % 2003. Den största ökningen tycks ha skett efter 1995  (Skolverket, 2004). Vinterek 

exemplifierar detta ytterligare genom att redovisa en analys av 120st OÄ-lektioner i grundskolan 

som genomfördes 1990. Den avslöjar att eleverna lyssnade på läraren 46 % av tiden, arbetade 

enskilt 38 % och i grupper 15 %. På 1980-talet var enskilt arbete 26 % och arbete i mindre grupper 

24 %. 

 

Till skillnad från Anna-Lena Englund (2005) menar Vinterek (2006) att Lgr80 är den läroplan som 

mest genomgående lyfter fram kollektiva arbetsformer. Hon hävdar att 80-talet var tema- och 

projektarbetets årtionde och att grupparbete utmålades som en stor möjlighet att komma tillrätta 

med skillnader i social bakgrund, intellektuell förmåga och motivation bland elever i samma grupp 

eller klass. Några av de effekter som Vinterek menar är följder av individualiseringen i skolan och 

undervisningsformerna, är att elevernas reella möjligheter till anpassad undervisning utifrån 

förutsättningar, faktiskt minskar i samma takt som variationen av arbetsformer minskar. Hon 

menar också att det finns ett samband mellan individualiseringen och lägre engagemang för 

skolarbetet från elevernas sida. Något som i sin tur leder till sämre studieresultat och en 

accentuering av de resurssvaga elevernas redan utsatta position. De allt sämre studieresultaten hos 

de svenska eleverna är ju något som flitigt debatterats på den politiska arenan det senaste 

decenniet och här kan vi alltså se några av de möjliga orsakerna! 
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Metod 

Kvalitativ metod 

Studien bygger på kvalitativ metod och vi har använt oss av intervjuer för datainsamling. 

Enligt  Steinar Kvale är kvalitativa metoder: 

 

Kvalitativa metoder är inte bara en ny mjukteknologi som fogas till samhällsvetenskapernas hårda kvantitativa 

metod arsenal. Den kvalitativa forskningens förståelseform är snarare förenad med en alternativ syn på social 

kunskap, mening, verklighet och sanning inom samhällsvetenskaplig forskning. Det 

rör sig inte längre om att kvantifiera objektiva data utan om att tolka meningsfulla relationer (Kvale 1997, s17).  

 

Här tolkar vi Kvale (1997) som att det i den kvalitativa metoden inte handlar om att samla en stor 

mängd data och uppgifter utan att skapa en bra relation, t.ex. till de informanter som intervjuas, 

och att sedan kunna tolka det som relationen gav. Detta kan också innefatta att tolka relationer 

som en informant beskriver, en slags tolkning i andra hand. I detta fall främst relationer till elever 

och kollegor som informanterna beskrivit. I en kvalitativ ansats menar Alan Bryman (2004) att 

tyngdpunkten ligger vid orden, vad som sägs och görs, inte i mängden data som samlas in för 

analys. För vår del har tyngdpunkten vid orden, inneburit att anteckna och dokumentera mycket 

flitigt vid varje intervju. Att använda intervjuschemat/mindmap (se s.18) för att rita pilar mellan 

eventuella samband och kopplingar samt för att notera förändringar hos informanten i form av 

röstläge, hållning och kroppsspråk eller andra, icke verbala uttryck, har varit hjälpfullt i vårt 

arbete. 

 

Förhållningssätt i en kvalitativ studie 

I den kvalitativa ansatsen har man ofta ett induktivt förhållningssätt, det vill säga att man inte 

nödvändigtvis stödjer sig på en teori i ingången till undersökningen. I den kvalitativa ansatsen 

hoppas man istället kunna få fram en teori eller ett begrepp. I denna undersökning har inte någon 

förhoppning om teori- eller begreppsbildning funnits utan bör ses som en belysning av en viss 

fråga, nämligen den om samhällskunskapslärares syn på grupparbete som arbetsform. Vi kan inte 

heller säga oss utgå från någon specifik teori i undersökningen, mer än möjligen vår förförståelse i 

form av den konstruktivistiska synen (se s.13). 

   Det som kan vara till nackdel för en kvalitativ ansats är att underlag i form av tidigare forskning 

och eget dataunderlag blir ganska litet (Bryman 2004). Överfört till denna studie är det främst det 

egna underlaget som i viss mån kan kännas litet. Vi har inte upplevt att mängden redan befintlig 

forskning i angränsande områden till vår undersökningsfråga har varit liten, snarare tvärt om. 

Däremot har det varit svårt att finna något som behandlar läraruppfattningar om grupparbete. 

Dock tror vi oss, trots en relativt liten mängd empiri, kunna ge en bild av lärares syn på 

grupparbete och de eventuella problem som kan finnas i samband med grupparbete. 
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Kritik av kvalitativ metod 

Förespråkare av den kvantitativa forskningen kritiserar gärna den kvalitativa ansatsen för sitt 

induktiva synsätt då de menar att man inte kan observera och undersöka utan teori. Teorin gör att 

man vet vad man skall observera eller undersöka. Detta synsätt brukar kallas deduktivt. Den 

kvalitativa ansatsen gör mer nytta för att analysera och skapa förståelse. Därför anser vi att hur 

och varför är ord som är den kvalitativa ansatsens fokus. Ur detta perspektiv tror vi att den valda 

forskningsstrategin fungerar väl tillsammans med vår problemställning (Bryman 2004). 

För att återknyta till kritiken mot det induktiva synsättet bör sägas till den kvalitativa forskarens 

försvar att de oftast redogör för sin förförståelse vilket ger utomstående en möjlighet att själva 

bedöma hur denna förförståelse eventuellt kunnat påverka undersökningen, främst i form av 

tolkningar, slutsatser och resultat [Lekare 2005]. Att noggrant redogöra för vår förförståelse är 

därför av vikt, vilket vi också gjort i avsnittet ”Bakgrund och förförståelse”. 

 

Kännetecken och grundsteg i kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning kännetecknas också, enligt Kerstin Lekare [2005], av ett tolkande och 

konstruktivistiskt synsätt på verkligheten. Med konstruktivistiskt menar hon att de flesta 

företeelser anses vara konstruerade och kan därmed förändras – verkligheten är inte statisk! 

Tidigare erfarenheter från studier, arbetsliv, fritid och socialt liv har hos oss båda genererat en 

konstruktivistisk syn på verkligheten. Konstruktivistisk syn innebär att företeelser som kunskap, 

synsätt och erfarenheter är konstruerade utifrån individen, dennes perspektiv och upplevelse. John 

Dewey uttrycker sig så här: ”The world as we experience it is the real world” (Biesta & Burbules 

2003, s 25) och fångar därmed i en mening vad vi menar att konstruktivistisk syn handlar om. När 

det gäller kunskap menar vi, liksom Olga Dysthe (1996), att kunskap byggs upp eller konstrueras 

genom personliga strukturer som är nödvändiga för det egna lärandet. Kunskap kan inte kopieras, 

övertas eller överföras från exempelvis lärare till elev. Kunskapsbyggande är beroende av samspel 

och interaktion mellan individer. Nedan ses en sammanfattning eller mall av grundstegen i en 

kvalitativ undersökning och är en mall vi valt att nyttja som en del av strukturen i vårt arbete. Den 

samma har också varit en mall för oss att delvis ta stöd mot under arbetets gång. 
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Figur 1.1 ( fritt översatt och modifierad utifrån Bryman 2004) 

 

1. Undersökningens grundläggande problemställning/ar 

 

 

2. Urvalsprocess i form av texter, dokument och intervjudeltagare 

 

 

3. Datainsamling 

 

 

4. Tolkning av data 

 

 

5. Arbete/utveckling av begrepp eller teori.   5.a Specificering eller avgränsning  
               av problemställningar 
 

        5.b Mer insamling av data 

 

6. Sammanfattning, analys och diskussion av slutsatser 
 

Modellen som arbetsredskap 

När vi väl kommit fram till vad vi ville undersöka och de frågeställningar vi kunde tänkas ha 

började arbetet med att hitta dokument och andra studier runt ämnet. Att vi båda, som vi tidigare 

redogjort, är intresserade av människan som social varelse och hur vi blir till i interaktionen med 

andra var det centrala i vår tanke och hur detta kan komma fram i skolans värld. Punkterna 1-3 har 

vi arbetat med under en större del av hösten. Punkt 4 har även den funnits med i tanken hela 

studiens gång och genererat i små tankekartor och anteckningar, framförallt i direkt anslutning till 

intervjuerna. Punkt 4 redogörs också för i avsnittet ”Tolkning av data” s.21. Punkten 5 har inte lett 

till teori eller begreppsbildning från vår sida, men en gedigen grunduppfattning om vad 

grupparbete kan innebära i skolans praktik.  Punkten 5a blev för oss att avgränsa vårt arbete till att 

endast undersöka lärares syn på grupparbete. Tidigare under processen hade vi för avsikt att 

undersöka läroplaner och övriga styrdokument för att fånga uttryck och underlag i dessa som 

stödjer grupparbete som arbetsform. Detta hade inte varit rimligt att genomföra med den tid vi haft 

tillgodo. 5b har här kommit väl till hands då vi sökt, och funnit resultat från andra forskare som 

tittat på läroplaner, styrdokument och förarbeten rörande skolans styrdokument. 5 b är också 
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avsedd att fungera som en ”livlina” eller ett gummiband då vi vid varje intervju kontrollerat med 

informanten att det är i sin ordning att vi återkommer om vi saknat något eller vi funnit att något 

varit oklart. 5 b har också inneburit att vi under arbetets gång stött på intressanta synpunkter eller 

resonemang vilka gjort att vi har sökt fler underlag eller forskning som har kunnat kopplas till 

dessa . Punkt 6 är slutstationen där vi sammanställer hela arbetet till sin slutprodukt. Att 

gemensamt föra en diskussion, analysera intervjuerna (lägga pussel, s 21) och slutligen komma 

fram till några slutsatser . 

 

Intervju i den kvalitativa ansatsen 

Kvale (1997) menar att själva intervjun är grunden och råmaterialet till den slutgiltiga produkten – 

meningsanalysen. Detta leder till att kvaliteten i den ursprungliga intervjun är klart avgörande för 

analysen, verifieringen och rapporteringen. I vårt fall har vi använt oss av mindmaps vid varje 

intervjutillfälle och ”vanliga anteckningar”, där tonfall, kroppsspråk och liknande har kunnat 

antecknas. Kvalitativ intervju är icke-standardiserad och intervjuaren måste kunna anpassa sig, 

utveckla och följa upp på ett sätt som situationen kräver och som överensstämmer med 

undersökningens syfte. Ofta utvecklas frågor – svar under intervjun på grund av tidigare svar och 

frågor (Kvale 1997). Detta ger att man ofta benämner en kvalitativ intervju som ”en vägledd 

konversation”. Den kvalitativa intervjun blir mot bakgrund av detta ofta oförutsägbar (Starrin & 

Svensson 1996). 

 

Intervjuer som interaktion och den reflexiva intervjun 

Starrin & Svensson (1996) pekar också på betydelsen av att intervjun är en interaktion mellan 

minst två personer vilket betyder att både intervjuare och informant påverkar och reagerar på 

varandra. Detta gör att intervjuer kan upplevas mycket olika av oss som intervjuare. En 

personligare och öppnare kontakt kan upplevas med en informant medan denna kontakt inte 

upplevs med en annan. Även Kvale (1997) menar att den kvalitativa intervjun är ett samspel och 

ett utbyte av synpunkter mellan två eller flera personer som samtalar om ett visst ämne av 

gemensamt intresse. Att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju menar han är att erhålla 

kvalitativa beskrivningar av den intervjuades erfarenheter och förhållningssätt, i avsikt att tolka 

deras mening. Dock menar Kvale (1997) att det ”inte råder något ömsesidigt samspel mellan två 

likställda parter utan en bestämd maktsymmetri; intervjuaren definierar situationen, introducerar 

samtalsämnen och styr genom ytterligare frågor intervjuförloppet” (Kvale 1997, s 118 f). Vi som 

intervjuare har, trots vår valda intervjuform, makten över intervjun då vi bestämt vilket ämne som 

skall behandlas och vilka följdfrågor som skall ställas. 

   Skillnaderna mellan vårt arbetssätt och en traditionell intervju är främst att vi inte ställt så 
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mycket frågor. Informanterna har varit förberedda på vilket samtalsämne som skulle styra 

intervjun/samtalet. En traditionell intervju gör att intervjuaren har mer makt och styr mycket mer 

genom att följa ett frågeformulär. Våra frågor till informanterna under själva intervjuerna, har 

varit av mer uppföljande karaktär för att söka djup och utveckling i det som informanten sagt. 

 

Reflexion eller reflektion betyder ”återkastande av ljus eller annan vågrörelse” Thomsson (2000). 

En reflexiv intervju, är en eftertänksam och samtidigt spontan intervju. Paradoxalt kan tyckas, men 

frågor och svar är inte givna, utan reflexiva. Intervjun som sådan handlar om ord, röster, samtal, 

tankar, händelser, blickar och associationer. Att använda sig av reflexiv intervju innebär att söka 

insikt efter hur omständigheter påverkar det som sker menar Thomsson (2000). 

 

Självreflektion 

Enligt Thomsson är ”att arbeta reflexivt betyder att låta olika tankar krocka med varandra i en 

process där kunskap inte är något som finns utan något som skapas”(2000, s 38). Även Kvale talar 

om detta ”det ömsesidiga beroendet mellan den mänskliga interaktionen och produktionen av 

kunskap” (1997, s 21). Att arbeta med en reflexiv metod innebär även att ifrågasätta varför vissa 

tolkningar och förståelser uppkommit vilka ofta upplevs som självklara. Thomsson (2000) menar 

att det reflexiva arbetssättet kräver att man låter sig drivas av sin fantasi och kreativitet, men också 

av sin vilja och förmåga till insikt för att kunna finna nya svar på frågor och formuleringar. 

Arbetet med studien har för oss inneburit mycket tankar och diskussioner, både enskilt och 

tillsammans. Vi har ofta suttit och diskuterat våra egna uppfattningar om studiens olika delar och 

hur vi ser på grupparbete. 

 

Viktiga faktorer 

Bland det viktigaste i en reflexivt hållen intervju är tydlighet. Det gäller att som intervjuare 

ifrågasätta sig själv, sin egen betydelse, förförståelse och roll. Reflexion kan också betyda att man 

som intervjuare funderar över sina egna förutsättningar för det man gör. Man måste förstå hur det 

egna engagemanget interagerar och påverkar det man undersöker menar Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg (Thomsson 2000). Hur man är som intervjuare spelar stor roll i intervjusituationen, det 

gäller att skapa en miljö där både respondenten och intervjuaren upplever situationen som positiv 

– inte en belastning. 
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Struktur för en ostrukturerad reflexiv intervju 

Trots att vi valt att använda en form av intervju som bör ses som relativt ostrukturerad, väljer vi att 

strukturera ett enkelt schema som utgångspunkt för våra intervjuer. Problemställningarna 

konkretiseras i några områden som vi avsåg att intervjuerna skulle röra sig kring och täcka. 

Schemat var också avsett att finnas ”på bordet” vid intervjutillfället för att stödja informanten i 

sina tankebanor. Schemat hjälpte oss samtidigt att bibehålla fokus på det som vi avsåg att 

undersöka, samtidigt som det kunde användas som anteckningsutrymme eller mindmap till 

anteckningarna. Schemat kan också ses som en dokumentation från vår egen tankeprocess under 

framtagande av intervjufrågor. Detta menar vi också ger en positiv inverkan på arbetets validitet 

som vi kommer att återkomma till i följande avsnitt. Denna mindmap visade sig senare under 

arbetets gång vara en stor tillgång vid tolkningen och sammanfattningen av våra intervjuer. 

 

Intervjuerna 

Vid intervjutillfället hade vi inte några färdiga frågor med oss, utan endast intervjuschemat eller 

mindmapen. Vald intervjuform skulle inte fungera som ett samtal (som vi önskade) om vi haft 

”färdiga” frågor med oss. De frågor vi ställde föddes ur konversationen, oftast som följd på ett 

svar eller en utsaga från informanten. Många gånger ställdes frågor avsedda att förtydliga eller 

kontrollera att vi uppfattat rätt. Endast vid några tillfällen ställdes frågor som inte kan ses som 

följdfrågor på ett svar. Detta var då frågor som relaterade till någon av intervjuschemats ”grupper” 

som informanten inte berört. Flertalet informanter började själva att prata utifrån ämnet, endast vid 

ett tillfälle kan vi säga att vi fick inleda med en fråga: Hur ser du på grupparbete som arbetsform? 

Men även denna intervju fungerade sedan som det var avsett. En av informanterna valde att se 

våra ”grupper” som rena frågor som skulle besvaras i tur och ordning. Denna intervju fick av den 

anledningen inte den reflexiva samtals karaktär som vi önskade uppnå. Dock gav den mycket 

tänkvärd information och finns naturligtvis med i vår resultatredovisning, refererad tillsammans 

med övriga intervjuer. 
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         Figur 1.2 Intervjuschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens validitet… 

En studies validitet och reliabilitet är begrepp inom metodiken som är till för att avgöra hur väl 

genomförd och pålitlig en studie är. Det är av vikt att påpeka att begreppen till sitt innehåll har 

något olika betydelse inom kvalitativ respektive kvantitativ forskning. Validitetsbegreppet avser 

hur väl man mäter det som är avsett att mätas medan reliabilitetsbegreppet innebär att samma 

resultat erhålls vid upprepade mätningar. Denna syn på begreppen står sig väl vid kvantitativa 

studier. Den kvalitativa studien måste dock, på grund av sin karaktär, lägga ett något annorlunda 

innehåll i de båda begreppen. Per-Gunnar Svensson (Starrin & Svensson 1996) menar att 

termernas bestämda innebörder, om de skall användas inom kvalitativa studier, bör ges en annan 

något vidare innebörd. Svensson menar att validitet i kvalitativa studier blir en bedömning av 

giltigheten vid flera punkter: undersökningsuppläggning, datainsamlingsmetodik, analys av data 

och resultat. Även Kvale (1997) väljer att utveckla begreppet och ger det en vidare innebörd samt 

bedömer den på flera punkter. Validering av arbetet bör ske under hela arbetsprocessen för att vara 

meningsfullt i den kvalitativa strategin. Detta har vi försökt att göra i vår studie genom att 

tillsammans, och ofta, sitta ned och reflexivt tänka igenom varje steg av vår process. Om det 

funnits nödvändigt, har vi kopplat tillbaka till våra informanter för att bedöma validiteten i våra 

tolkningar. Nödvändiga förändringar av material eller arbetsmetoder har vid behov, genomförts 

under hela processen. Främst har detta inneburit att vi vid intervjuerna ställt fler och bättre 

Grupparbete enligt 

pedagogen 

Grupparbete enligt 
styrdokument 

Grupparbete enligt elev Grupparbete enligt 
arbetslaget 

Grupparbete som 
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Didaktiska frågor Grupparbete som lätt/svårt 

Hjälpmedel, stöd och 
inspiration 
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följdfrågor än vid t.ex. den allra första intervjun. 

 

…reliabilitet, 

Reliabilitet i kvalitativa studier måste också, enligt Svensson (Starrin & Svensson 1996) ses i sitt 

sammanhang och menar med det att man kan ställa identiska frågor vid olika tillfällen och få olika 

svar men ändå ha en god reliabilitet. Han menar att validitet och reliabilitet ej går att skilja åt i den 

kvalitativa studien då reliabiliteten inte går att bedöma utan att studiens validitet bedöms för t.ex. 

varje intervjutillfälle. Med detta som utgångspunkt menar han vidare att validiteten blir 

överordnad reliabiliteten. Som vi tolkar detta blir då validiteten den viktigaste parametern då 

Svenssons argument ger att: god validitet ger god reliabilitet och ett omvänt förhållande gör att 

studien ej går att hålla för ”sann”.  Kvale (1997) menar också att validering är att kontrollera och 

ifrågasätta och att forskaren bör ha en kritisk syn på sitt arbete och sina analyser. Då vi varit två 

vid varje intervjutillfälle har vi kunnat jämföra och kritiskt granskat varandras anteckningar från 

intervjun. Därmed har vi också funnit möjligheter att ifrågasätta våra data om vi funnit något som 

vi uppfattat olika i lärarnas utsagor. Oklarheter av detta slag har då kunnat rättas till genom 

återkoppling till informanten.  

 

och replikerbarhet. 

Vad gäller en studies replikerbarhet, det vill säga kan någon annan genomföra studien på exakt 

samma sätt för att jämföra resultat, blir svaret att replikerbarhet inte existerar i den kvalitativa 

ansatsen [Deniz 2005]. Självklart skulle någon annan kunna använda samma problemställning, 

litteratur och informanter som oss, men inte erhålla samma resultat. Detta av den enkla 

anledningen, som vi tidigare påvisat i avsnittet om intervju, att det handlar om interaktion mellan 

individer med olika förförståelse och förhållningssätt. Dessutom bör det hållas för troligt att 

intervjuaren tolkar sina resultat annorlunda än den som intervjuat tidigare, beroende på dennes 

förförståelse och ingen kan hävda att den andre har någon form av tolkningsföreträde. Att den 

kvalitativa studien saknar replikerbarhet betyder dock för en forskare, likväl som för oss, att vara 

mycket noggrann med dokumentationen av sina studier, observationer och steg tagna under 

datainsamlingen. Detta stärker arbetets validitet som då något kan väga upp avsaknaden av 

replikerbarheten. För vår studie har detta inneburit att vi i denna text försökt att visa hur vi tänkt, 

dokumenterat och var vår förförståelse ligger. Vi har också konstaterat att någon annan metod för 

studien eller för datainsamlingen (t.ex. enkät) inte kunnat ge den belysning av våra frågor som vi 

önskade och hur skulle ett enkät ha fångat eftertänksamhet, oro, osäkerhet, trygghet och så vidare? 

 

 



 21 

Urval  

Urvalet för datainsamling i denna studie gick till så att vi kontaktade tre skolors rektorer och 

informerade dem om vår studie. Samtidigt bad vi dem att informera och tillfråga sina lärare i 

samhällskunskap om de var villiga att delta i undersökningen. Att vi valde endast tre skolor 

berodde på att där ansåg vi det finnas tillräckligt många samhällskunskapslärare för att få ett 

tillfredställande antal intervjuer. Vi hade även kontakt med en nystartad friskola. Där var rektor 

mycket positiv till vår studie. Deltagande därifrån föll på grund av att de ännu inte hade någon 

samhällskunskapslärare anställd. Samtliga rektorer var positiva och upplät tid till de lärare som 

eventuellt ville ställa upp på en intervju. Lärare från två av skolorna finns representerade i vårt 

urval, en högstadieskola (3st) och en gymnasieskola (2st). Från den tredje skolan har, trots 

påminnelser från sin rektor, inga lärare anmält sitt intresse. Där vet vi inte med säkerhet om det 

handlar om ointresse, tidsbrist eller något annat. Vi vet dock att ett intensivt arbete pågått på den 

aktuella skolan med bland annat arbetsmiljöfrågor. Detta kan ha bidragit till att ingen anmälde sig. 

Vi beslutade hur som helst att inte påminna något mer. Alla informanter arbetar i samma kommun, 

en medelstor stad i Mellansverige. 

 

Ojämn könsfördelning 

Samtliga intervjudeltagare är kvinnor. Naturligtvis hade vi gärna sett att det fanns män 

representerade men då vi valde frivillig anmälan till studien har vi inte kunnat påverka detta. 

Teoretiskt sett borde det kunnat vara i princip lika många av varje kön då högre ålder på eleverna 

generellt sett ger en jämlikare fördelning mellan könen på lärarkåren. I OECDs årsbok från 1999 

säger statistiken att andelen kvinnor i svenska grundskolan år 1-6 är 79,9 %, på grundskolans år 7-

9 61,9 % och på gymnasiet 50 % (www.OECD.org). Hade studiens omfattning varit större i form 

av tid och resurser hade vi naturligtvis kunnat ägna mer tid åt att bjuda in fler skolor, genomföra 

fler intervjuer och på så vis kunnat påverka könsfördelningen genom att göra ett urval bland 

intresserade.  

 

Vårt urvalsförfarande skulle kunna misstänkas leda till att de som har goda erfarenheter av 

grupparbeten och ser positivt på arbetsformen, blir de lärare som anmäler sig till studien. En annan 

möjlighet är att lärare som inte ser så positivt på grupparbete som arbetsform, väljer att anmäla sig 

till studien då det kan ses som ett ypperligt forum att föra fram sina åsikter. Vilket eller vilka 

förhållningssätt och perspektiv som är rådande i studien kommer att framkomma i vår 

resultatredovisning. 
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Tillvägagångssätt 

Planering 

I planeringen av studien har vi ofta diskuterat hur vi skall gå till väga och att vi skulle göra 

intervjuer stod ganska tidigt klart för oss. Det var kompatibelt med den kvalitativa strategi som vi 

valde och som i sin tur passade bra för vårt forskningsproblem. Vi beslutade oss att försöka 

genomföra reflexiva intervjuer, vars innebörd vi diskuterar under rubriken metod, med karaktär av 

ett samtal mellan tre personer. Vi diskuterade ingående frågan huruvida vi skulle använda 

bandspelare eller inte och fattade beslutet att inte använda bandspelare. Beslutet grundar vi på att 

vi själva inte har vana att prata för en bandspelare och ville inte riskera att informanterna skulle 

känna sig obekväma eller oroliga på grund av ovana för det samma. Efter ett antal års studier är vi 

dock mycket vana att anteckna flitigt samtidigt som vi lyssnar uppmärksamt, det faktum att vi är 

två som båda antecknar och uppfattar vägde också till fördel för att välja bort bandspelaren. Vi 

reflekterade också över huruvida t.ex. tonläge och tveksamhet skulle gå förlorat som kanske en 

bandspelare skulle fångat, men kom fram till att denna typ av företeelser också skulle gå att notera 

i anteckningarna. Även kroppsspråk och andra uttryck har vi noterat vid våra intervjuer. Dessa 

icke verbala uttryck redovisas tillsammans med övriga data i vårt resultat. Vi har informerat om 

detta ställningstagande till varje informant tillsammans med annan information som de erhållit 

några dagar innan intervjun (se vidare om informationen i stycket Förberedande dokument). 

Några uttryckte att de trodde att de skulle ha blivit mer obekväma med en bandspelare, några att 

det troligtvis inte spelat dem någon roll. 

 

Kontakt 

De lärare som valde att ställa upp för intervju kontaktade oss via e-mail som vi, tillsammans med 

telefonnummer, bifogat den övriga informationen till rektorerna. Vi överlät till varje lärare att 

föreslå tid och plats, våra enda önskemål var tiden, om ca 1 timma och en ostörd plats. Att 

upprätta kontakt via e-mail var för oss ett vardagligt och lättillgängligt sätt och ett bra verktyg då 

det kan användas när det passar varje individ bäst. En uppfattning som även informanterna delat 

med oss. 

   När tid var överenskommen mailades ett dokument (s.22) till informanten med kort information 

om den reflexiva intervjun och några punkter som vi hoppades skulle hjälpa informanten i sin 

tankeprocess inför intervjun. Syftet med detta dokument var att tydligheten i vad vi ville prata om 

skulle stärkas och för att intervjuerna skulle bli informativa och av bra kvalité. Vi tyckte att det var 

viktigt att informanterna gavs trygghet och vägledning redan innan själva intervjutillfället. Det 

som möjligen skulle kunna tala till dokumentets nackdel är att informanten glömmer bort andra 

perspektiv som vi inte tagit upp genom att ”låsa” sig vid dokumentets punkter. Naturligtvis kan vi 
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inte garantera att informanterna inte tillrättalägger något av det som sägs vid intervjuerna, men 

genom att informera om och framhålla den reflexiva intervjutekniken för informanterna hoppades 

vi undvika detta. 

 

Förberedande dokument 

Dokumentet föll, enligt vår mening, väl ut. Endast en informant såg punkterna i dokumentet som 

”frågor” och hade förberett skriftliga svar på dem. Övriga verkar så att säga ”tagit stöd” av 

punkterna precis som vi avsett. Av det lärde vi oss att ett annat ordval än ”frågeställningar” 

troligen kunnat eliminera risken för denna typ av missuppfattning. Kanske punkterna skulle kallats 

”stödfrågor” eller ”tänkbara reflektions områden”. Hade vi inte gett informanterna tillgång till 

dokumentet innan tror vi att vår roll hade blivit mer styrande i form av att ställa mer frågor till 

informanterna vid intervjuerna. Vi ville som vi tidigare skrivit, komma åt de punkter i intervjun 

som hörde hemma med vår frågeställning. Dokumentets innehåll var detta: 

 

Inför en reflexiv intervju om grupparbete i samhällsundervisningen 

 
Vi försöker här att berätta kort om den tänkta intervjuformen och ämnet för att underlätta för dig 

som informant att förbereda Dig för intervjun. Den reflexiva intervjustrategin är en struktur för en 

egentligen ostrukturerad intervju, här finns inga frågor med givna svar och många frågor kommer 

troligen att uppstå ur tidigare frågor och svar. 

   Den reflexiva intervjun bör ses som ett väglett samtal eller konversation om ett ämne av 

gemensamt intresse mellan intervjuare och informant. Den är eftertänksam men samtidigt spontan 

och dess syfte är att erhålla kvalitativa beskrivningar av erfarenheter och förhållningssätt vars 

mening sedan tolkas av oss inom ramen för studien. 

   Studiens syfte är att få en bild av samhällskunskapslärares syn på grupparbete, för Dig som 

informant kan det vara bra att förbereda sig och reflektera runt några frågeställningar som kan 

vara centrala. Vi hoppas att de följande punktera kan vara till hjälp. 

 

• Hur ser du på grupparbete? Använder du dig av arbetsformen? Varför/Varför inte? 

• Didaktiska frågor, inspiration och hjälpmedel vid grupparbeten. 

• Finns det tillfällen eller arbetsområden som är mer lämpliga än andra för grupparbete? 

• Finns det andra för- eller nackdelar än kunskapsinhämtande med grupparbete? 

• Styrs gruppbildningarna vid grupparbete eller formerar sig eleverna fritt? 

• Hur tror du att eleverna uppfattar grupparbeten? 

• Reflektion över styrdokumenten i förhållande till grupp/grupparbete i skolan. 
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• Grupparbete enligt arbetslaget/övriga kollegiet. 

• Grupparbete som lätt/svårt. Elevernas uppfattning? 

 

Undersökningens etiska frågeställningar 

Som sig bör i en vetenskaplig undersökning har vi tagit ställning till några etiska frågor i samband 

med planering och genomförande av studien. Vetenskapsrådet tar i sin skrift Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2006) upp den viktiga aspekten av 

relationen forskning - individskydd. Principerna skall ses som riktlinjer för forskare och forskning, 

inte som fastlagda regler som till punkt och pricka kan följas vid varje forskningsprojekt då 

variationen på etiska problem varierar inom olika projekt. Gemensamt för de flesta projekt är att 

försäkra sig om att individer inte lider någon form av men i samband med deltagande i studier och 

undersökningar. Därför finns det som Vetenskapsrådet kallar ”allmänna krav” för att säkra 

individernas skydd. Man talar om dem som informations-, samtyckes-, nyttjande-, och 

konfidentialitetskrav. 

 

I denna undersökning har varje deltagare först erhållit information av sin/sina skolledare om 

undersökningens karaktär, genomförande och syften. I samband med detta har information om hur 

och vart resultaten redovisas delgivits. Deltagande har varit frivilligt då de som önskat delta själva 

har fått kontakta oss och anmäla sig för intervju. Genom detta förfarande anser vi att 

samtyckeskravet blivit uppfyllt. Undersökningens karaktär upplever vi inte som sådan att det fanns 

stora risker för skada eller obehag men har, muntligen vid varje intervju, informerat att det som 

diskuteras är konfidentiellt mellan parterna och att uppgifter som kan kopplas till person eller 

skola inte kommer att redovisas utan, vid behov, omskrivas i redovisningsmaterialet. Av denna 

anledning väljer vi då också att referera intervjuerna integrerat med varandra. Att redovisa 

intervjuresultaten på detta sätt ger dessutom läsaren en mer läsvänlig resultatredovisning. 

 

Tolkning 

Kriterier för tolkning 

Den kanadensiske filosofen Charles Taylor är referens i Nils Gilje och Harald Grimens bok 

Samhällsvetenskapernas förutsättningar (1992/2004) och där skriver de ”att tolka är alltså att 

försöka ta reda på en underliggande mening eller att säga något som framstår som oklart på ett 

klarare sätt”s.194. I denna bok talas det även om holistiska- och aktörs kriterier för förståelse. Det 

holistiska innebär att alla detaljer ska vara i harmoni med helheten. Aktörskriteriet innefattar en 

korrekt förståelse mellan fenomenet och aktörens avsikter. När vi tolkar intervjudeltagarnas svar 
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och tankar bör båda ovanstående kriterier innefattas, vilket innebär att vi ska vara oerhört öppna 

och lyhörda för variation och inte låsa fast oss i vår förförståelse. Gilje och Grimen talar också om 

”absolut korrekta tolkningar” där det aldrig finns någon absolut sanning. De menar att tolkningar 

”baseras på personliga omdömen och erfarenheter” s.202. 

 

Förförståelse i tolkningen 

Vi kan i vår tolkning även ta hjälp av den hermeneutiska cirkeln ”vilken pekar på sambanden 

mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det sammanhang som det måste tolkas i” s. 190 (Gilje 

& Grimen 1992/2004). Här menar vi att vår förförståelse kommer att vara viktig så till vida i 

vilket sammanhang vår förförståelse angående grupparbete framkommer. Vi menar att den sociala 

samvaron elever – lärare emellan är viktig då arbetsformen grupparbete används. När vi i våra 

intervjuer använt oss av reflexiva samtal har vi varit tvungna att lyssna uppmärksamt på 

deltagarens framställning. Vi har utvecklat våra personliga förhållningssätt och ställningstaganden 

inom ämnet grupparbete i samhällskunskapen i grundskolans senare år, på gymnasiet samt 

självklart från våra egna erfarenheter av grupparbete under skoltiden. Det vi sett i skolan idag har i 

några fall varit långt ifrån vår egen förförståelse för arbetsformen, andra har varit nära. 

 

Per Johan Ödman pekar i sin bok Tolkning, förförståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik 

(1979) på en bild av analysprocessen, nämligen den att en analys är som att lägga ett pussel. Till 

en början ligger bitarna i en stor hög och man funderar över hur/vad det ska bli. Man börjar sedan 

helt ostrukturerat att plocka med bitarna och småningom framträder ett mönster. Under tiden 

pusslet läggs tolkas, förstås och omtolkas det. Delar av pusslet bildar senare en helhet, men varje 

del har sin riktighet i helheten. Ödman menar även att i de flesta tolknings- och förståelseprocesser 

finns inte något facit. Det finns inget eller ingen, menar han, som har tolkningsföreträde. Det 

samma gäller för vår analys/tolkning av genomförda intervjuer. Först och främst var det viktigt för 

oss att lyssna av och ”känna in” informanten. Vad säger de egentligen? Varför används, kontra 

används inte grupparbete som arbetsform i samhällskunskap? När vi ska tolka in detta bör vi i 

första hand se till helheten av intervjun, vilken blir till av delarna, likt den hermeneutiska cirkeln. 

Förförståelsen är, enligt Ödman, åtminstone rudimentär för att processen ska komma igång, men 

den ger oss även riktningen i sökandet. Detta har vi försökt att lägga vid minnet när vi tolkat våra 

intervjuer för att få fram ett resultat. 

 

Tolkning av data 

Tolkningen av intervjuerna blir synligt i resultatet. Dock har vi valt att inte skriva varje intervju 

för sig utan integrerat dem i en gemensam resultatredovisning med våra tolkningar som avslutning 
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av varje område. Av denna anledning redogör vi först, mycket kort för, hur vi bearbetat våra data 

för att nå fram till ett gemensamt resultat. 

   Vår process började som det pussel Per Johan Ödman (1979) beskriver, alla anteckningar, 

mindmaps och transkriberingar av intervjuerna lades upp på bordet. I våra medvetanden fanns en 

kontur av en gemensam bild av vad som sagts vid intervjuerna. Vi letade således efter 

gemensamma drag och fann att den mindmap (s 15) vi använt vid intervjuerna var mycket bra att 

använda för sammanställning av informanternas synpunkter. Område för område gicks igenom, 

likheter och skillnader noterades, generella synpunkter och icke verbala uttryck likaså. Därefter 

sammanfattades varje område i den utsträckning som de erhållna svaren gick att knyta till en 

specifik ”ruta” på vår mindmap. Ofta tenderar svaren att flyta över gränserna mellan våra rutor. 

Detta kommer sig troligtvis också av den valda formen för våra intervjuer. Ett samtal kan vara 

svårt att stycka upp i exakta delar eller områden. Därför kommer heller inte de områden som 

behandlas i resultaten att se exakt likadana ut som de gör på vår mindmap. 

 

Resultat 

I våra intervjuer har vi samtalat med lärare i grundskolans senare år och på gymnasiet. Dessa 

lärare har olika lång erfarenhet av yrket. Några har även andra tidigare yrken med sig i sin 

portfölj. Enligt Ekholm & Fransson (1975) för en intervju i regel inte fram till några färdiga 

beskrivningar eller lösningar utan bör endast ses som ett steg i datainsamlingen. Intervjuerna är 

det viktigaste steget i vår datainsamling och står i högre grad än litteratur och forskning i 

omkringliggande och det specifika området, för innehållet i vårt resultat. 

 

Grupparbeten generellt och i styrdokumenten 

Samtliga lärare hänvisar till styrdokument där man finner stöd för att arbeta i grupp men också 

individuellt och självständigt. En lärare uttrycker det ”styrdokumenten säger ju att undervisningen 

ska vara varierad”. En annan lärare har vid varje start av nytt ämnesområde med sig utdrag ur 

läroplanen, en annan väljer att presentera kursplaner och betygskriterier vid terminsstart. Övriga 

uppger att man har dem ”med sig i bakhuvudet” och tar vid behov fram läroplan, kursplaner och 

betygskriterier. Samtliga uppger att de använder sig av grupparbete som arbetsform till en 

omfattning av ca 15-30 % per läsår. De är mycket medvetna om grupparbetets för- och nackdelar 

och det uttrycks en stark uppfattning om att risken för kunskapsminimering är stor i samband med 

grupparbete. Samtliga lärare uttrycker att det bästa är att blanda undervisningsformer då samtliga 

arbetsmetoder har för- och nackdelar ur både elev och lärarperspektiv. Vidare menar alla lärarna 

att grupparbete som arbetsform går att använda på alla områden. Endast en lärare reserverar sig 

något för existentiella frågor då hänsyn till den personliga integriteten måste tas inom detta 
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område.  

En uttryckte stark påverkan av sin egen skoltid och sin vilja att alltid få visa sina kunskaper och 

var orolig att dessa inte skulle komma fram i grupparbeten. Informanten såg därför sig själv i 

många elever som inte heller var förtjusta i arbetsformen. Samma lärare använder sig heller inte av 

grupparbete inom samhällskunskapen mer än någon gång per läsår vilket talar för ett visst 

motstånd till arbetsformen. Däremot fanns hos läraren en positiv inställning till pararbeten där det 

är lättare för eleverna att få ”visa sin kunskap” och känna att studierna tillförde något 

kunskapsmässigt. Något som flera av lärarna varit positiva till, men medger också att det inte bör 

räknas till kategorin grupparbete. Ur ett kunskapsperspektiv anser man dock att pararbeten faller 

väl ut.  Det visar sig alltså att alla våra informanter inte valt att ställa upp på intervjuer på grund av 

sin positiva syn på grupparbete som arbetsform! Den lärare som tog upp sin egen skoltid var 

mycket intim med oss i sin framställning av detta. Det märktes att det berörde starkt och 

personligt, vilket vi båda uppmärksammade i våra anteckningar. 

 

Av de svar vi erhållit från våra informanter rörande styrdokumenten och grupparbete, uppfattar vi 

att man tolkar styrdokumentens utsagor om elevers arbete både enskilt och i grupp, som att 

samtliga lärare tolkar just ”i grupp” som grupparbeten av något slag. Ingen av lärarna talar om en 

hel klass som en grupp. Några av lärarna diskuterar dock vikten av improvisation i klassrummet. 

Att kunna ta upp aktuella frågor eller händelser till diskussion i helklass är ett exempel som lyfts 

fram och som dessa lärare menar kan ge mycket kunskap, både för elever och lärare. Skulle det då 

kunna vara så att lärarna genomför grupparbeten på grund av styrdokumentens skrivelser och inte 

på grund av övertygelsen att grupparbeten är bra som arbetsform? Det framgår ganska klart att 

lärarna anser att skolans kunskapsuppdrag kan bli lidande vid grupparbeten. Så frågan är då vad är 

kunskap och vilken kunskap är viktig och bör premieras? De intervjuade lärarna ger uttryck för att 

även den sociala kunskapen och en slags medborgarfostran åligger skolan, inte bara 

faktakunskaper. 

 

Positiva följder av grupparbeten 

En vinning med grupparbete, om de fungerar väl, är elevers personlighetsutveckling menar 

lärarna. Den sociala träningen anses vara en av de mest positiva egenskaperna som arbetsformen 

kan generera. En informant uttrycker det så här: ”Den sociala interaktionen är den viktigaste 

grundstenen i grupparbetet, inte så mycket resultatet utan vägen dit”. Den sociala träningen uteblir 

om man som lärare alltid låter eleverna själva formera sina grupper. Oftast väljer de sina ”vanliga” 

kamrater och får inga nya erfarenheter då väldigt få klasser har en struktur eller ordning där alla 

passar in, accepteras och kan ses som en väl fungerande grupp. Styr läraren gruppindelningen blir 
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det ofta negativa reaktioner från eleverna, flera av lärarna har därför utarbetat strategier för att 

styra gruppindelningen i det dolda. Samtidigt säger en lärare att; ”skolan har också en fostrande 

funktion och eleverna måste få veta och lära sig att man alltid inte får, eller kan bestämma själv”. I 

till exempel arbetslivet, har man ofta ganska små möjligheter att helt bestämma vilka kollegor, 

arbetskamrater eller chefer man förväntas arbeta med. En annan säger att; ”eleverna verkar ofta ha 

roligt och trevligt när de grupparbetar”, troligen för att diskussioner utanför ämnet förekommer 

ganska flitigt men det kan ju ses som en förtjänst ur ett socialt perspektiv. Alla informanter är 

öppna med att berätta olika anekdoter om sina elever och arbetssätt och är mycket avslappnade i 

sin framställning. Merparten av de grupparbeten som beskrivs som lyckade är undersökande till 

sin karaktär. Lärarna beskriver uppgifter som innebär att eleverna t.ex. får gå ut ”på stan” och 

ställa frågor, göra prisundersökningar, ringa myndigheter eller institutioner för att söka 

svar/information eller ordna ett föräldramöte. Det som beskrivs skulle kunna gå under 

beskrivningen ”elevaktiva arbetssätt”. En lärare berättar också att samarbete finns med företag och 

näringslivets hus för att få uppslag och inspiration till sin undervisning. 

 

Det vi som intervjuare kan konstatera är att informanterna helt klart sätter den sociala träningen i 

fokus när de talar om grupparbeten och dess positiva följder. När samtalet handlar om elevernas 

syn på grupparbete får vi flera gånger höra om olika projekt som fallit väl ut rent socialt. Lärarna 

använder kommande arbets- och samhällsliv som argument för grupparbeten, speciellt de tillfällen 

då eleverna själva inte får formera sina grupper. Blir grupparbeten verkligen en förberedelse för 

arbetslivet eller är det ett utopiskt argument? Då de flesta grupparbeten verkar ta formen av att bli 

komplementära eller disjunktiva, är det föga troligt att de ger någon bra förberedelse för arbets- 

och samhällsliv. Skulle arbetslivet vara på samma sätt som ett komplementärt eller ett disjunktivt 

grupparbete skulle det troligen avskräcka många ungdomar från arbete! Här kommer vi då åter till 

frågan om vad som är kunskap och vilken kunskap skall skolan förmedla? De intervjuade lärarna 

ger en samlad bild av att andra färdigheter än faktakunskaper också är viktiga kunskaper som 

skolan inte skall bortse ifrån. Det som också bör diskuteras är vad är en grupp? Är det en grupp 

om dess sammansättning har administrerats av någon utanför gruppen eller skall bara självvalda 

grupper kallas för en grupp? Till de styrda gruppernas försvar skulle man kunna säga att 

människan föds in i en grupp, denna grupp kan inte väljas innan du kommer in i den. Som 

motargument skulle då kunna sägas att man kan välja att lämna denna grupp, vilket förvisso är 

sant, men endast efter att vissa erfarenheter gjorts och en viss ålder eller mognad uppnås, som gör 

det möjligt att lämna gruppen. 
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Svårigheter med grupparbeten 

Utifrån det tidigare refererade, menar samtliga informanter att grupparbete blir svårt och krävande. 

Det krävs mycket eftertanke innan ett grupparbete kan sjösättas. Klassen måste ”läsas av” innan 

grupper sätts samman och under arbetets gång går mycket tid och energi till handledning av 

grupperna. Lärarna menar att olika former av grupparbeten fungerar olika i olika klasser. En lärare 

menar; ”klasserna hittar sina roller oerhört snabbt och detta kan vara svårt att bryta” Vilket stoff 

som skall behandlas spelar också in. Detta styr i hög grad de didaktiska val man gör. I de styrda 

grupperna tenderar problemlösning från lärarens sida också vara vanligt förekommande. I 

självvalda grupper är det helt naturligt att det blir färre problem att lösa då det ofta blir en 

kamratgrupp som kommer överens då de umgås med varandra under övrig skoltid och kanske 

också på sin fritid. Ur perspektivet kunskapsinhämtande, anses dock detta bli bättre i styrda 

grupper än i självvalda.  Här märks en skillnad på de äldre och yngre lärarna, de yngre verkar 

uppleva en större problematik med denna problemlösning än de äldre lärarna. De äldre säger 

uttryckligen att de ser denna problemlösning som mycket mer hanterbar nu än när man var mindre 

erfaren i yrket. Informanterna är eniga om att enskild utvärdering med varje elev är nödvändig om 

ett grupparbete skall bli riktigt bra.  

 

En lärare tar väldigt tydligt upp ”udda” elever som upplevs dra mycket små fördelar vid arbeten i 

grupp. Dessa elever blir ofta utanför, även om de har fått en tillhörighet i en grupp. Det är inte 

alltid, men ofta, svaga elever som placeras under kategorin ”udda”. Informanten tycker att det är 

jobbigt och svårt att kategorisera och förklara vad en ”udda” elev är, men är noga att poängtera att 

det inte endast handlar om mobbade, utstötta eller ensamma elever. Det kan handla om avvikande 

utseende, åsikter eller på något annat sätt självvalt utanförskap. Läraren menar att det finns en del 

elever som väljer sitt utanförskap, av anledningar som man som lärare inte alltid får del av. Det 

beror på vilken kontakt man har med eleven i fråga. Under delar av samtliga intervjuer som berör 

”udda” eller annan elevrelaterad problematik, märks tydligt att det är lite ”besvärligt” att tala om 

svårigheter och om ”udda” elever. Lärarna har svårt att sätta ord på problemet/problemen. Alla 

informanter visar stor empati med dessa elever genom att exempelvis sucka och mena att det är 

svårt att få tiden att räcka till allt man vill. Många byter här till exempel kroppsställning eller 

dricker en klunk vatten. Någon tar fram ett cerat för att få, som vi förstår, tiden att gå, och fundera 

kring svaren. 

   Två av lärarna tar upp elever med dyslexi eller läs och skrivsvårigheter som de upplever kan få 

problem vid grupparbeten. De upplever att det för dessa elever ofta blir ett högre 

kunskapsinhämtande vid föreläsningar, berättelser av läraren eller vid användande av bilder. 

Dessa elever är ofta mer visuella i sitt kunskapande menar de.  
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Samtliga lärare ger en bild av att grupparbete är mycket mer påfrestande på läraren än annan 

undervisning. Det finns problem som är krävande och tidsödande med arbetsformen menar 

lärarna. Men tar det inte tid, engagemang och förberedelser av olika slag även att planera och 

genomföra traditionell undervisning? Eller gäller det som några av lärarna uttryckte: ”det gamla 

man kan använda igen – det gör man”? Att rätta skriftliga prov kan säkerligen ta lika mycket tid 

eller mer, som det tar att lägga på handledning och hjälp vid grupparbeten. Traditionella 

undervisningsformer borde också ha problem med faktakunskaper för hur vet man att alla lyssnar 

och förstår? Vilken elev kan inte ge intryck av att den förstår och följer med? Det kan ju faktiskt 

också vara så att eleven tror sig förstå, men vid närmare granskning så har den inte det. Vi vill 

påstå att problemen finns där oavsett arbetsform, möjligtvis att de ger sig till känna på olika sätt. 

Lärarna gjorde oss här uppmärksammade på elever med särskilt stöd och grupparbeten. Detta var 

inte något vi funderat på inför intervjuerna men kanske borde ha gjort. Dock anser vi att det kan 

vara en omfattande fråga som borde behandlas enskilt. 

 

Elevuppfattningar 

En av lärarna menar att hon har svårt att egentligen uttala som om elevuppfattningen om 

grupparbete. Hon säger; ”jag har aldrig hört ett Ja!, men inte heller ett Nej!, utan mer att Jaha! när 

jag sagt att vi ska ha grupparbete”. Eleverna visar ofta stor oro inför grupparbeten då bedömningar 

och betyg tros försämras, att deras prestationer och hårt arbete inte skall synas i gruppen. Samtliga 

lärare uppger att de dokumenterar och bedömer varje enskild individ, även vid grupparbeten, för 

att kunna se bra och mindre bra prestationer. En uttrycker att elever kan vara väldigt ”fyrkantiga” 

och egoistiska på grund av denna oro. Därför finns det många elever som inte tycker om att arbeta 

i grupp. En lärare upplever att flickor är klart överrepresenterade i de oroligas skara. ”Tjejer är 

klart överrepresenterade bland de oroliga och bekymrade över att de inte får en bra bedömning om 

de haft slöisar i gruppen” säger hon. Detta menar vi är mycket intressant och skulle kunna vara ett 

uppslag för vidare undersökningar. Om det förhåller sig på detta sätt generellt, vad beror då denna 

eventuella olikhet mellan könen på? 

   Lärarna menar att de som ”åker räkmacka” inte kommer undan, men medger också att det 

naturligtvis är svårare med bedömningar då man som människa inte, rent fysiskt, kan vara överallt 

hela tiden när grupperna jobbar. En lärare använder sig ofta av bandspelare vid grupparbeten. På 

så sätt finns en dokumentation som är pålitlig och den kan dessutom vara mycket värdefull för 

tystlåtna elever vid diskussions betonade former av grupparbete. Många av de elever som inte 

pratar i helklass eller i större grupper, pratar i små grupper, menar denna lärare. Samma lärare 

säger att eleverna brukar längta efter föreläsningar när man genomfört ett grupparbete. Samtliga 
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menar att en dialog om grupparbete måste föras med eleverna, de måste få veta vad grupparbete 

förväntas vara. Generellt behöver elever tränas i grupparbete. 

   En lärare påpekar att det finns en problematik med lokaler som inte räcker till om man vill 

arbeta i grupper. Oftast blir flera grupper kvar i klassrummet. I väl fungerande, hårt arbetande 

grupper blir det ofta ”högt i tak” då dessa tenderar att diskutera sin/sina uppgifter tämligen livligt. 

Detta menar läraren uppfattas som störande av andra elever och den diskussionsbenägna gruppen 

känner sig hämmad. 

 

Det skulle också kunna tänkas att materiella problem finns vid grupparbeten då böcker och annan 

litteratur ofta inte finns i många exemplar på skolan. Ett bra skolbibliotek som täcker det mesta 

och framför allt har material som är någorlunda uppdaterat kan vara en mycket viktig parameter 

för att genomföra grupparbeten. Material och informationsbrist kan vi tänka oss skapar frustration 

hos eleverna samtidigt som det hämmar dem i deras arbete. 

 

Diskussioner om grupparbete och samarbeten inom kollegiet 

Frågor om grupparbete som arbetsform diskuteras inte i arbetslagen eller på ämneskonferenser. 

Anledningen, enligt lärarna, är att tiden i dessa forum inte räcker till dessa frågor. Tiden 

disponeras istället till förmån för elevärenden och annan administration och planering. Flera av 

lärarna uttrycker en önskan att det fanns ytterligare tillfällen för arbetslag att ventilera didaktiska 

frågor, utbyta idéer och kunna planera gemensamma teman och projekt. Lärarna väljer att istället 

arbeta tematiskt med sig själva när deras ämnen passar ihop, exempelvis SO/svenska, 

samhällskunskap/historia eller historia/ kulturhistoria. En av lärarna har bra möjligheter att arbeta 

med svenskläraren i arbetslaget då de läser i block och kan då byta lektionstillfällen med varandra. 

En annan lärare, verksam på gymnasiet, menar att programgymnasiet helt spolierat alla chanser till 

tematiska eller ämnesövergripande projekt. Mot denna bakgrund uttrycker lärarna att yrket kan 

vara ensamt och man ”kör sitt race” på gott och ont. 

   Vad gäller stöd från arbetslaget för de projekt eller arbetsmetoder man väljer säger endast en att 

det finns ett tydligt stöd från arbetslaget. Detta tolkar vi som att man ändock funnit lite tid att 

diskutera dessa frågor i sitt arbetslag. Övriga ger uttryck för att man inte reflekterar över vad 

arbetslaget kan tänkas tycka om deras val av arbetsmetoder. Här kunde vi, utifrån intervjuerna, 

skönja ett rebelliskt stråk från några av lärarna. Någon uttryckte det som att skolan är en skyddad 

verkstad då mycket gammalt ”sitter i väggarna”, då gäller det att följa sitt hjärta och göra det man 

tror på. Vi menar att det som kommer till uttryck här, till viss del, kan vara tecken på att skolan är 

en gigant som är svår att förändra, trots nya läroplaner och ny organisation.  
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Avslutande diskussion 

I denna studie har vi mött tre lärare på högstadiet och två på gymnasiet. Alla fem visade en 

medvetenhet om vikten och potentialen av samarbete och om läroplanernas skrivningar som 

involverar ansvarstagande från elever, enskilt som i grupp. För den sakens skull var det ingen 

självklarhet att arbeta med grupparbete. Samtliga uppger att ca 15-30% av tiden används till olika 

former av grupparbeten. Detta stämmer väl överens med de resultat som Skolverkets nationella 

undersökningar och ett flertal forskare kommit fram till.  Pararbete, individuellt arbete och 

föreläsningar får mer utrymme än grupparbete. Lärarna uppfattar att föreläsningar är mycket viktiga 

vid introduktion av ett nytt ämnesområde, oavsett om den fortsatta behandlingen av området 

kommer att ske i enskild eller kollektiv form. Vi vill hävda att föreläsningar genomförda på ett bra 

sätt som väcker elevernas intresse, borde räknas till kollektiva upplevelser i klassrummet. Samtal 

och diskussioner av olika slag i helklass är ett annat exempel på kollektiv upplevelse. En hel klass 

anser vi i viss mån också falla in under ramen för grupparbete, om de utför något tillsammans t.ex. 

diskuterar olika frågor och fenomen. Lärarna anser att grupparbeten är krävande i form av tid och 

energi, varpå vi då också ställt oss frågan om inte annan undervisning också tar tid att planera, 

genomföra och utvärdera? Lärarna menar här att man ofta har något gammalt upplägg som kan 

användas igen eller möjligen modifieras lite och blir i och med detta inte lika tidskrävande. 

Resultaten från vår studie ger en bild av att faktakunskaper inte är det som kommer ut av 

grupparbeten utan kunskaper om samvaro och sociala färdigheter. Detta är lärarna medvetna om 

men de anser också att detta är kunskaper och färdigheter som åligger skolan att träna eleverna i. 

   Grupparbete som arbetsform är alltså ingen självklarhet och lärarna uppfattar eleverna som 

fyrkantiga i sitt tänkande om grupparbeten. De menar att eleverna tänker på sina individuella 

prestationer, omdömen och betyg och inte på de sociala färdigheter eller den personutveckling som 

grupparbete kan bidra till. Problematik med grupparbete kan också finnas i en rent materiell och 

resursmässig form, lokal- och litteraturbrist för att nämna några. 

   Det största problemet vi anser framträder i studien är att få grupparbeten att fungera på det sätt 

som lärarna vill. De använder sig inte av begreppet samarbetsinlärning men resultaten påvisar 

tydligt att det är denna form de vill grupparbeten skall ta. Att uppnå samarbetsinlärning kräver 

att läraren kan producera uppgifter som är lämpliga. Uppgifterna måste främja sociala 

färdigheter och tydligt ge eleven förtroendet att den kan ta ansvar för sitt lärande likväl som för 

de andra i gruppen. Läraren behöver vara en närvarande observatör som noggrant följer arbetet 

och kan rycka in där det behövs. Kanske är det just detta som de intervjuade lärarna anser är så 

krävande med grupparbeten? Att komponera uppgifter som ger allt det samarbetsinlärningen 

innebär, kan troligen upplevas svårt. Att uppnå samarbetsinlärning anser vi också betyda att ha 
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vetskap om, eller åtminstone reflektera ingående över, grupprocesser och gruppdynamik. 

Kunskap om gruppdynamik och grupprocesser är inget som ingår i vår lärarutbildning och heller 

inte, vad vi vet, i någon tidigare lärarutbildning.  

   Studien har också belyst att didaktiska diskussioner om grupparbete inom kollegiet eller i 

arbetslagen, är i princip, obefintliga. Diskussioner om grupparbete eller inlärning i grupp anser vi 

inte finns på dagordningen idag, vare sig i skolan, skoldebatten eller på lärarutbildningen. Jämför 

vi med vår egen utbildning har mycket arbete skett i grupper, vilka inte alltid landat på något 

annat plan än den komplementära uppgiftens. Universitetet har gett oss möjlighet att se arbeten 

som helt klart varit enskilt arbete i grupp. Olika språkbruk och formuleringar från det ena 

avsnittet till det andra, avslöjar dessa på ett förkrossande sätt. Eftersom blivande lärare arbetar på 

detta sätt är det kanske inte så uppseendeväckande att samma tillvägagångssätt följer med i 

yrkesutövningen. Det som däremot ger något i gruppform är de som bygger på diskussioner 

vilket också vår studie visar att de redan aktiva lärarna tycker. Detta är en form av grupparbete 

där kunskap verkligen kan skapas samtidigt som sociala färdigheter tränas i diskussioner och 

samtal. 

 

Utifrån våra resultat och diskussionen drar vi slutsatsen att grupparbete som vi traditionellt 

tänker på det, måste omvärderas. Begreppet grupparbete behöver innefatta grupp- och helklass 

diskussioner. Produkten av ett grupparbete får inte knytas fast till en bunt papper, ett kollage 

eller en muntlig redovisning av material. Begreppet grupparbete behöver vidgas för att uppnå en 

positivare attityd till arbetsformen, från både lärare och elever. Detta tror vi uppnås genom att 

lyfta fram grupparbete på diskussionsarenor som, klassrum, arbetslag, ämneskonferenser, 

lärarfort- och lärarutbildningar, forskning och andra universitetsutbildningar. 
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