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Sammanfattning 

Denna uppsats syftade till att undersöka förhållningssätt till och uppfattningar om grupparbete 

som metod för lärande utifrån ett studentperspektiv. Detta gjordes genom semistrukturerade 

intervjuer med fem studenter på personalvetarprogrammets sista termin och två examinerade 

studenter från samma program. Den insamlade data analyserades med hjälp av en 

fenomenografisk analysmodell. Resultatet av studien var bland annat att studenternas 

förhållningssätt till grupparbete som lärandemetod baseras på tidigare erfarenheter av 

arbetsformen. Resultaten visade även att studenterna lärt sig mer av grupparbete än bara utökad 

ämneskunskap så som samarbetsförmåga, sociala färdigheter och personlig utveckling. 

Slutsatsen vi drog var att människans lärande och utveckling till stora delar beror på fungerande 

kommunikation. 
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Abstract 

This paper aimed to investigate attitudes towards, and perceptions of group work as a method of 

learning from a student perspective. This was done through semi-structured interviews with five 

students of the program for human resources' last semester and two graduates from the same 

program. The collected data was analysed using an analytical phenomenographic model. The 

result of the study showed that students' attitude to team work as a learning method is based on 

previous experience of group work. The results also showed that students learned more of group 

work than just enhanced subject knowledge, such as interpersonal skills, social skills and 

personal development. The conclusion drawn was that human learning and development largely 

depends on effective communication. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 
”Fy fan vad onödigt!” och ”Åh vad skönt.”. Så har det bland annat låtit när vi bett 

universitetsstudenter berätta om deras inställningar till grupparbete. Dessa reaktioner är något som vi 

och säkert de flesta känner igen. Grupparbete är en arbetsmetod som således väcker olika känslor och 

ibland starka reaktioner. De flesta vet på en sekund vad de tycker om att arbeta i grupp. 

 

Under vår utbildning i pedagogik har vi i stor utsträckning fått bekanta oss med det sociokulturella 

perspektivet. Perspektivets tyngd ligger i att ”[…] kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext 

och inte primärt genom individuella processer” (Dysthe 2003, s.41). När synen på att lärande i 

huvudsak sker i samspel med andra ställer vi oss frågande till att grupparbete som metod för lärande 

inte har mer plats i teorin. Grupparbete som lärandemetod är alltså något som det talas för lite om på 

den pedagogiska institutionen enligt oss.  

 

Då studenter verkar ha starka åsikter om grupparbete anser vi också att utbildningen missar att 

synliggöra grupparbetsprocesser ur ett studentperspektiv. Det är just av denna anledning som vi snabbt 

blev intresserade av att titta närmare på grupparbete som arbetsprocess och hur det samspel som ska 

konstruera kunskap faktiskt fungerar. 

1.2 Bakgrund 
När man söker på ordet ”Grupparbete” på Google kommer det upp 264 000 träffar. Träffar på bland 

annat vad som krävs för att grupparbete ska fungera. Andra träffar ifrågasätter grupparbete som metod 

och vissa talar om vilka för- och nackdelar det finns med grupparbete. 

 

Även i media finner vi skilda framställningar av grupparbete som metod. I en artikel, betitlad ”Är 

grupparbeten bara ett socialt experiment?”, påstår skribenten att metoden inte fyller någon funktion 

alls. Grupparbeten sägs även vara ett odemokratiskt arbetssätt som också befäster könsroller (Dzamic 

2014). Även i en artikel från Dagens Nyheter (Wernstedt 2007) problematiseras grupparbete som 

metod utifrån en politisk värdegrund. Vissa menar att undervisningen borde minska på grupparbeten 

och att lärarna borde återta sin roll som ledare. Andra menar att metoden bör läggas i fokus då skolan 

syftar till att anpassa eleverna socialt (Wernstedt 2007).   

 

Det som gör att arbetsmetoden grupparbete är av intresse att undersöka, förutom att den genererar 

polariserade åsikter, är att det är ett arbetssätt som är ständigt närvarande i flera olika sammanhang. I 

både grundskolan och gymnasiet är grupparbete idag en vanlig arbetsmetod. Enligt läroplanen för 

grundskolan och gymnasiet framgår det att båda har som mål att de ska ansvara för att varje elev “kan 

lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga.”(Skolverket 2011, s.13; Skolverket 2011, s.9). 

 

Även vid högre lärosäte som högskola och universitet används grupparbete som ett sätt för studenter 

att utveckla sitt lärande. Utanför skolan, både privat och i yrkeslivet deltar människor i många fall i 

situationer som kan liknas vid grupparbeten. Även på Stockholms universitet har vi förstått att 
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grupparbete är en arbetsmetod som används på flera olika institutioner. Eftersom grupparbete är ett 

ständigt återkommande fenomen i många olika sammanhang, inte minst på högre utbildningar, är det 

av intresse att undersöka hur universitetsstudenter uppfattar grupparbete som lärandemetod. 

 

För att få en inblick i hur lärare på universitetsnivå ser på grupparbete som metod för lärande träffade 

vi två lärare på Stockholms universitet. Det som framkom vid dessa samtal var att studenterna i en del 

arbete får arbeta i grupp. Detta eftersom lärarna menade på att kunskapsutveckling och lärande sker 

när eleverna tillsammans byter erfarenheter och slår samman sin kunskap till något gemensamt. När 

detta sker blir elevernas olika erfarenheter förstådda ur nya synvinklar och kan bidra till att fördjupa 

synsätt hos både sig själva och sina medstudenter. 

   

Lärarna som intervjuades menade också att grupparbete har en förberedande funktion. De ansåg att 

arbetsmetoden tränar eleverna i att samarbeta och skapa en gemensam förståelse och produkt, vilket 

enligt lärarna också är en betydande del i det kommande arbetslivet. Att undersöka grupparbete som 

metod för lärande kan därför bidra till att förståelsen för arbetsmetoden ökar och förhoppningsvis kan 

de som tar del av uppsatsen där med öka sitt eget lärande i kommande grupparbetssituationer. 

 

Granström och Hammar Chiriac (2011) skriver i pedagogiska magasinet att grupparbete dock är en 

arbetsform som på grund av missuppfattningar har fått ett dåligt rykte. Enligt dem bör lärare satsa 

ännu mer på grupparbeten då det är en effektiv arbetsform om det utförs på rätt sätt. En förutsättning 

för att arbetsformen ska fungera på bästa sätt är, enligt pedagogiska magasinet, att lärarna måste visa 

både intresse och stöd under hela grupparbetsprocessen (Granström & Hammar Chiriac, 2011). De 

lärare vi talade med på Stockholms universitet menade däremot att de sällan är med under själva 

grupparbetena utan att de snarare bara tar del av slutprodukten. Denna diskrepans mellan vad som å 

ena sidan bör göras av lärare för att maximera grupparbetets potential och vad som å andra sidan 

faktiskt görs av lärare skapar en problematisk grund på vilken arbetsformen står på. Detta har fått oss 

att intressera oss för hur denna tvetydliga arbetsform påverkar studenternas lärande. 

 

Denna uppsats syftar alltså övergripande till att utifrån ett studentperspektiv undersöka hur 

förhållningssättet är till grupparbete som lärandemetod och hur metoden uppfattas av elever på 

Stockholms universitet. Vi har valt att presentera tidigare och pågående forskning samt våra teoretiska 

utgångspunkter innan vi mer specifikt redogör för syftet och frågeställningarna. Detta då vi anser att 

dessa kapitel bidrar till att läsaren kan bli mer insatt och således får en djupare förståelse för vårt syfte 

och frågeställningar.   
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2. Tidigare forskning 

2.1 Grupparbete som interaktion 
I Forslund Frykedals doktorsavhandling (2008) ligger fokus på hur elever i årskurs åtta i grundskolan 

tänker kring och anpassar sig till grupparbeten. Hon vill öka kunskapen och förståelsen om hur 

eleverna konstruerar grupparbete och menar att skolan, lärarna och eleverna skulle tjäna på bättre 

kunskap om hur man arbetar i grupp (Forslund Frykedal 2008, s.2,8). Hon definierar grupparbete som 

den sociala och akademiska interaktionen mellan två eller fler studenter som utför en uppgift. I 

interaktionen kring grupparbetet skapas ett slags beroendeförhållande mellan studenterna, både socialt 

och akademiskt som de försöker hantera på olika sätt. Syftet med hennes studie är att utöka kunskap 

och förståelse för hur grupparbete och uppgifter i grupp tolkas av studenter. Detta gör hon genom att 

skapa en modell som förklarar interaktionsmönster och upplevelser som uppstår när studenterna 

försöker hantera grupparbetssituationer. Studien syftar också till att använda resultaten som en 

diskussionsgrund för hur grupparbeten ska användas i klassrummet (Forslund Frykedal 2008, s.149-

150).       

Forslunds Frykedals teoretiska utgångspunkt är symbolisk interaktionism. Hennes metod är grounded 

theory vilket betyder att hon under forskningens gång har samlat in och analyserat data parallellt 

(Bryman 2011, s.513). Metoden lämpar sig då hon intresserade sig av sociala interaktioner mellan 

eleverna samtidigt som hon var öppen för att se och lära hur eleverna i det empiriska fältet agerade 

(Forslund Frykedal 2008, s.20). I början av studien använde hon sig av deltagande observation där 

informella samtal utfördes för att berika information från fältet. Urvalet är teoretiskt vilket betyder att 

det är ett medvetet val av data från olika källor. Totalt genomfördes 13 semistrukturerade intervjuer 

med de elever som ville ställa upp på intervju (Forslund Frykedal 2008, s.23-24). 

Då analysprocessen i grounded theory äger rum parallellt med datainsamlingen konstruerade Forslund 

Frykedal koder och kategorier som beskrev fenomen från empirin fortlöpande. Dessa kategorier 

jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader vilket i metoden kallas komparation. Detta 

gav en idé om hur data kunde ordnas. Kategorierna komparerades med specifika teorier i litteraturen 

för att ytterligare tydliggöra kategorierna och deras samband med varandra (Forslund Frykedal 2008, 

s.26). 

Hennes resultat av studien visade att vid otydligheter i grupparbeten var eleverna mer beroende av 

varandra då det var upp till dem själva att lösa uppgifterna (Forslund Frykedal 2008, s.56). Hon fann 

att uppgiftens struktur var direkt avhängigt på hur pass påtvingad interaktionen i grupparbetet blev. 

Vaga uppgifter skapade en större interaktion vilket dock inte betydde att eleverna samarbetade mer. 

Om uppgiften hade en ospecificerad struktur ökade elevernas interaktion och kommunikation med 

varandra. Detta kontrasterades till specificerade strukturer där behovet till interaktion och 

kommunikation minskades (Forslund Frykedal 2008, s.55). Många elever ville ha en ledare som styrde 

arbetet. En ledare gjorde grupparbetet mer tidseffektivt menade eleverna. Däremot såg de som antog 

rollen som ledare att detta var en börda. Om uppgiften gick att dela upp så att var och en gjorde en 

egen del fann Forslund Frykedal att eleverna alltid gjorde på det sättet (Forslund Frykedal 2008, 

s.50,57). Endast när eleverna såg en vinst med samarbete kom de att arbeta tillsammans. Annars valde 
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de individuellt arbete. Den inställning eleverna hade till det ömsesidiga beroendet påverkade hur de 

handlade och tänkte kring arbetet i grupp (Forslund Frykedal 2008, s.51,54). 

Respondentmässigt är åldersaspekten kanske den mest framträdande skillnaden i våra studier. Detta 

kan givetvis problematiseras då utbildningen i högstadiet kontra universitetet sker på olika villkor. 

Grundskolestudier är obligatoriskt medan universitetsstudier är frivilligt vilket kan belysa skilda 

förhållningssätt till både lärande och grupparbeten. Då både vår och hennes studie är baserade på 

subjektiva utsagor vill vi dock inte påstå att erfarenheterna av grupparbete och respondenternas olika 

tolkningar är kvalitativt åtskilda, utan antas lika betydelsefulla för båda studierna.  

Om vi däremot bortser från ålderskillnaden i våra studier är Forslund Frykedals forskning relevant då 

hennes syfte liknar vårt. Hon är intresserad hur grupparbete uppfattas och tolkas av elever, vilket vi 

också är. Denna avhandling är även intressant i relation till vår studie då hon utgår ifrån ett annat 

teoretiskt perspektiv, symbolisk interaktionism, vilket skulle kunna bidra till en ökad trovärdighet till 

resultaten om vi finner liknande svar. Hennes forskning har även fått uppmärksamhet från skolverket 

(Lozic 2013) vilket visar på att hennes fynd om grupparbetsprocesser är högst aktuella i en 

utbildningskontext. 

2.2 Grupparbete som samtal 
I Anna Malmbjers avhandling undersöker hon potentialen och begränsningarna kring gruppsamtal på 

högre utbildningar utifrån socialkonstuktivistiska, sociointeraktionella och sociokulturella teorier 

(Malmbjer 2007, s.14). Nyblivna lärarstudenter har spelats in när de arbetat i grupp och hon har där 

studerat språkligt samspel mellan studenterna, ämnesinnehåll i vad som diskuteras och på vilket sätt 

innehållet behandlats (Malmbjer 2007, s.222). För att få en bra förståelse av gruppsamtalen och 

verksamheten där gruppsamtalen tagit plats, utförde hon både en omfattande observation av 

skolmiljön samtidigt som hon spelade in alla föreläsningar, seminarier och gruppsamtal under sex 

veckor (Malmbjer 2007, s.69). Malmbjer har analyserat sitt material genom att lägga fokus på 

situationskontexten. Ett exempel på det är att hon tagit hänsyn till att studenterna som analyserats inte 

har någon tidigare erfarenhet av högskolestudier. Dessutom har de fysiska rummen där materialen 

samlats in beskrivits tydligt så att förväntningar på studenterna lättare kan förstås (Malmbjer 2007, 

s.88). Hon har även tittat närmre på hur gruppsamtalen som lärsituation verkligen har fungerat och 

försökt tolka studenternas arbetssätt (Malmbjer 2007, s.222). Hon har slutligen också analyserat 

konstruktionen av hur förståelse skapas genom olika processer och perspektiv (Malmbjer 2007, s.223). 

En slutsats som Malmbjer (2007) drar av sin forskning är att det behövs ett bra stöd från lärare för att 

ett gruppsamtal ska bli effektivt. Hon påpekar även vikten av att uppgiften som utförs ska ha ett tydligt 

syfte och att studenterna är medvetna om varför de använder en specifik arbetsmetod vid ett visst 

tillfälle. Malmbjer menar också att om en uppgift ska kännas meningsfull för studenterna, är det bra 

om den handlar om ett ämne som studenterna kan känna tillhörighet till. Ny kunskap och förståelse 

blir då möjlig att uppnå (Malmbjer 2007, s.240,247). 

Av de lärarsamtal vi hade om grupparbete till bakgrundsmaterialet framgick det att gruppuppgifterna 

bör behandla fall som studenterna kan relatera till. Malmbjers avhandling är därför intressant då ett av 

hennes resultat var betydelsen av att studenterna känner tillhörighet till uppgiften. Hennes studie 

behandlar, precis som vår, respondenter på högskolenivå. Detta kan vara intressant då hennes resultat 

möjligtvis kan hjälpa oss att förstå våra resultat. Den övergripande skillnaden mellan våra studier är 

dock att hennes respondenter gick första terminen på lärarprogrammet och vi ska intervjua studenter 
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som går sista terminen på eller gått ut personalvetarprogrammet. Vi anser inte att programmet har 

någon större inverkan på resultaten, dock kan vi anta att våra studenter kan ha en större 

erfarenhetsrepertoar att utgå ifrån i beskrivningarna av sina uppfattningar.  

 

En annan skillnad är de teoretiska perspektiv våra studier utgår ifrån. Malmbjer utgår ifrån 

socialkonstuktivistiska, sociointeraktionella och sociokulturella teorier medan vi enbart kommer 

använda oss av det sociokulturella perspektivet (Malmbjer 2007, s.14). Detta påverkar i vilket ljus data 

tolkas vilket kan betyda att våra fynd kan komma att tolkas på olika sätt. 

2.3 Grupparbete som metod 
Agneta Brav har i sin doktorsavhandling från 2008 (s.5) undersökt om och hur organisatoriska 

arbetsförhållanden påverkar arbetsgrupper att omdefiniera fastställda arbetsuppgifter genom 

initiativtagande och självorganisering och följaktligen implementera meningsfulla förändringar. Med 

hjälp av åtgärd- och regleringsteori har hon genom detaljerad arbetsuppgiftsanalys studerat detta. 

Metoden menar Brav erbjuder data som endast intervjuer och enkäter inte kan fånga (Brav 2008, s.14). 

Hennes data är alltså baserad på en kombination av detaljerad arbetsuppgiftsanalys och enkäter som är 

administrerade till arbetsgrupper på fyra svenska industriella organisationer (Brav 2008, s.32-33).  

 

Brav utförde tre studier. I den första studien testade hon en teoretisk modell om relationer mellan 

arbetsutformning, arbetsrutiner och sociala rutiner samt reflexivitet eller självreferens och 

lärprocesser. Dessa resultat visade att arbetsutformning och arbetsrutiner i hög grad påverkar 

reflexivitet och lärprocesser (Brav 2008, s.43-45). I studie två utökades denna modell till en teoretisk 

inputprocess- och outputmodell för att inkludera gruppens initiativ- och självorganisatoriska 

verksamhet som ett resultat av arbetets utformning, som förmedlas av grupprocesser. Modellen 

förutsatte betydande, men inte komplett stöd. Arbetsutformning har en stark påverkan på reflexivitet 

och reflexivitet påverkar självorganisatoriska verksamheter (Brav 2008, s.45-46). För att longitudinellt 

utforska vikten av ledarskapsstöd och dess kraft inkluderades två datainsamlingar i studie tre. 

Resultaten där visade att handlingskraft jämfört med upplevd autonomi och stöd från ledare, var den 

bästa förutsägaren för gruppinitiativ (Brav 2008, s.46-47). 

 

Tillsammans visar studierna att dimensionerna av arbetets utformning, stöd från ledare, reflexivitet 

och styrka samt samarbete och socialt stöd, är betydande för utfallen av arbetsgrupperna. Detta om 

organisationen vill att arbetsgrupper ska ta egna initiativ och engagera sig i 

självorganisationsverksamhet. Det är också nämnt att arbetets utformning innehåller inneboende 

potential för lärande och möjligheter för arbetarna att utnyttja sina resurser (Brav 2008, s.47-50).  

 

Denna avhandling är relevant för vår studie på så sätt att den övergripande diskuterar villkor för om 

och hur arbetsgrupper kan maximera sina potentialer. Brav fann som tidigare nämnt att 

arbetsutformningen, ledarskapsstöd, reflexivitet, samarbete och socialt stöd är betydande faktorer för 

utvecklade arbetsgrupper. Dessa faktorer kan också antas återfinnas i grupparbetssammansättningar i 

högre utbildning. Utformningen av arbetet innehöll också potential för lärande vilket vi också vill 

påstå kan vara en betydande del i grupparbete på universitetet. Detta talar för att grupparbeten så väl 

på universitetet som på arbetsplatser är en metod som utförd på rätt sätt skapar goda förutsättningar för 

lärande. 
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3. Pågående forskning 

För att få en tydligare inblick på den aktuella forskningen kring grupparbete valde vi att ha med även 

detta kapitel då detta kan bidra till större förståelse kring grupparbete som diskurs. 

 

Just nu pågår även ett av vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt om bedömning av kunskap och 

kompetens i grupparbeten (Vetenskapsrådet 2014). Forskare från grupp- och socialpsykologi och 

utbildningsvetenskap studerar hur förändring av kommunikation och handling vid bedömning av 

kunskap och kompetens kan påverka lärares förmåga att göra bedömningar vid grupparbetssituationer. 

Målsättningen med projektet är att utveckla en tentativ empirisk och teoretisk förankrad 

bedömningsmodell för grupparbeten. Jämfört med traditionella undervisningsformer så som 

föreläsningar och individuellt arbete finns det ett starkt vetenskapligt stöd beträffande fördelarna med 

elevers arbete och lärande i grupp. Även här är synen att grupparbete som metod för lärande är en 

avtagande form av undervisning i skolan idag. Forskningsprojektet syftar även till att pröva huruvida 

detta kan bero på lärares upplevda svårigheter att bedöma elevers kunskaper och kompetens under 

grupparbeten. Enligt tidigare forskning på bedömning i gruppsituationer har det visat sig att lärare kan 

ha svårt att bedöma elevers individuella kunskaper och kompetenser vid grupparbeten. Det finns en 

osäkerhet kring vad som ska bedömas av både lärare och elever. Det har även visat sig att grupparbete 

är något elever behöver träna på. Därför är detta ytterligare ett fokus kring denna pågående studie 

(Vetenskapsrådet 2014).  

 

Studien, som är en interventionsstudie, genomförs med hjälp av en longitudinell experimentell design 

där förändringar i lärares och elevers kommunikation och handling i fyra undersökningsgrupper 

kommer att undersökas. En av grupperna fungerar som en passiv kontrollgrupp och kommer inte att 

utsättas för någon intervention. De andra tre grupperna får alltså arbeta med slumpmässiga 

utbildningsinsatser i två timmar. Grupperna får dels identifiera och diskutera aspekter kring och om en 

bedömningsmodell av kunskaper och kompetenser i grupparbete och dels pröva olika 

bedömningsverktyg så som observation, kamrat- och självbedömning. Datainsamlingar görs både före 

och efter varje intervention. Detta för att undersöka hur bedömning görs och kommuniceras och vilka 

konsekvenser den gjorda bedömningen får för grupparbetets genomförande. Även elevers och lärares 

upplevelser av grupparbetet och bedömningen av deras kunskap och kompetens mäts 

(Vetenskapsrådet 2014). 

 

Projektet syftar att bidra med ökad kunskap inom området för bedömning av kunskap och kompetens i 

grupparbetssituationer. Detta ska medverka till metodutveckling kring bedömning inom 

undervisningsverksamhet och i utbildningsvetenskapliga utbildningar. Tanken är även att 

forskningsprojektet ska hjälpa lärare att minska deras upplevda svårigheter att bedöma elever i 

grupparbeten och därmed generera ny kunskap av betydelse för olika lärargruppers yrkesutövning och 

kompetensutveckling (Vetenskapsrådet 2014). 

 

Då denna studie inte är klar förrän 2017 (Vetenskapsrådet 2014) är det svårt att uttala sig om dess 

relevans i förhållande till vår studie. Dock vill vi påstå att tanken med denna studie är intressant för 

vår studie på så sätt att den kan synliggöra hur grupparbetsprocesser fungerar i praktiken. Då tanken 

bakom studien också är att hjälpa lärare i bedömningar av elever i grupparbeten tror vi att denna 

kunskap även kan bidra till stöd för framtida organisering av grupparbeten. Bättre förutsättningar för 

grupparbeten borde skapa bättre förutsättningar för elevers lärande och utveckling. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
I denna studie kommer vi utgå ifrån det sociokulturella perspektivet.  

4.1.1 Lärande 

I det sociokulturella perspektivet (Säljö 2010, s.13) betraktas människan som läraktig. Det betyder att 

vi innehar en förmåga att ta till vara på erfarenheter och använda de i andra, framtida sammanhang. 

Lärande är således en social företeelse och beskrivs som det vi tar med oss från sociala situationer. 

Lärande sker hela tiden, då det betraktas som en del av all mänsklig verksamhet. Detta gör lärande till 

en högst dynamisk process som sker överallt, både individuellt och kollektivt. Perspektivet förklarar 

också att lärande ändras av tiden då det ständigt anpassas efter omvärldens möjligheter och krav (Säljö 

2010, s.13). 

 
Vad och hur vi lär är också beroende av den historiska och kulturella kontext vi lever i. I kontexten 

blir vi både varse om de krav som ställs på vårt lärande samtidigt som vi hittar de resurser som är 

tillgängliga för vårt lärande (Säljö 2010, s.17). Vår intellektuella kapacitet kan således inte reduceras 

till biologiska och mentala färdigheter utan är också beroende av den sociokulturella verklighet vi 

lever i, där vi ses som kulturella varelser som samspelar, tänker och lär tillsammans med andra 

människor i sociala aktiviteter (Dysthe 2003, s.43).  

4.1.2 Kommunikation 

En annan grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att dessa kontexttypiska (sociokulturella) 

resurser som möjliggör att vårt lärande skapas, tillgängliggörs och förs vidare genom kommunikation 

(Säljö 2010, s.22). Tack vare språket kan vi dela erfarenheter med varandra och följaktligen skapa och 

kommunicera kunskap (Dysthe 2003, s.48; Säljö 2010, s.34,35). Dessa kommunikativa processer är 

bärande för det sociokulturella perspektivet. Kommunikationen möjliggör delaktighet och delaktighet 

möjliggör kunskapsutbyte och således också lärande (Säljö 2010, s.37; Bron & Lönnheden 2010, 

s.41). Vi lär oss alltså när vi deltar i kommunikativa och praktiska samspel med andra (Dysthe 2003, 

s.33). Kommunikationen har två sidor; en sida vänd utåt mot andra människor och en sida vänd inåt 

mot oss själva. Detta möjliggör att vi, genom att prata med andra människor, både kan ta till oss och 

föra vidare kunskap (Säljö 2010, s.105).  

4.1.3 Redskap och artefakter 

Ett annat bärande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är redskap eller artefakter. Redskapen, 

som ingår i den kultur vi lever i, betecknar de resurser som människor har till sitt förfogande för att 

kunna förstå och agera i omvärlden (Säljö 2010, s.20). Redskapen kan både vara fysiska så som 

miniräknare, läroböcker och fordon, och intellektuella så som språket, att kunna läsa och skriva (Säljö 

2010, s.20). De fysiska och intellektuella redskapen är dock inte åtskilda företeelser utan samverkar 

ständigt med varandra. Att exempelvis kunna läsa instruktioner gör att vi kan bygga ihop en möbel 

och förmågan att mecka med en bil kan föras vidare genom språket. Utan dessa resurser hade lärande 

och utveckling inom det sociokulturella perspektivet inte varit möjlig (Säljö 2010, s.74). 
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4.1.4 Mediering 

I alla artefakter finns alltså inbyggd mänsklig kunskap. Av detta sker ett ständigt samspel mellan 

fysiska och intellektuella förmågor när vi agerar i vår omvärld (Säljö 2010, s.80). Redskapen tolkas 

även som förmedlare av omvärlden då de hjälper oss att göra erfarenheter. Mediering betyder således 

att människan aldrig står i direkt och otolkad kontakt med omvärlden utan den förmedlas och tolkas 

med hjälp av artefakter (Säljö 2010, s.81; Dysthe 2003, s.45). Detta tydliggör det faktum att vårt 

tänkande, lärande och utveckling ständigt färgas av vår kultur som tillgodoser oss med de 

intellektuella och fysiska redskapen (Säljö 2010, s.81). 

4.1.5 Appropriering 

Detta begrepp används för att benämna den förmåga vi har att kunna ta över och till oss kunskaper 

från andra människor i samspelssituationer (Säljö 2010, s.119). Människan ses därför som ständigt på 

väg mot utveckling och förändring då varje situation erbjuder kunskap att appropriera (Säljö 2010, 

s.119,120). Processen som appropriering innebär är aldrig avslutad utan ses som gradvis då den 

innebär att människan bekantar sig med och lär sig att använda olika redskap i olika situationer och 

där erfarenheterna kring hur de används på ett produktivt sätt ständigt förfinas (Säljö 2010, s.152). 

4.1.6 Kontext 

Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är kontext. Kontexten ses som ett ramverk 

inom vilket en social praktik blir identifierbar (Säljö 2010, s.135). Viktigt att påpeka är också att 

kontexten verkar på olika nivåer och det kan vara svårt att separera de från varandra. Här talar vi om 

dels en fysisk kontext, och dels en kommunikativ kontext. Sociala situationer, den kommunikativa 

kontexten, konstituerar mänskliga aktiviteter, den fysiska kontexten, och tvärt om. Det finns även en 

historisk kontext. Detta handlar om att universitetet, i detta fall, har en kommunikativ tradition som 

ständigt befäster hur lärare och studenter ska kommunicera och interagera i skolan (Säljö 2010, s.137). 

Dessa institutionella traditioner bygger även på antaganden om hur lärandet går till och hur kunskap är 

beskaffad (Säljö 2010, s.47) Detta gör att dessa redan fastställda mönster kan vara svåra att bryta då 

det oftast får konsekvenser i form av motstånd och konflikt (Säljö 2010, s.137).  

 

Även våra handlingar är kontextberoende. Beroende på kontext, i olika situationer gör människor olika 

tolkningar om vad som är relevant att utgå ifrån, hur situationer ska hanteras samt hur och vad vi ska 

kommunicera (Säljö 2010, s.146).  

4.2 Centralt begrepp 

4.2.1 Grupparbete 

Grupparbete definierar vi i denna uppsats som ett samarbete mellan två eller flera studenter inom en 

social praktik. Vi vill poängtera att vi inte lägger fokus vid vilken typ av uppgifter samarbetet rör. 

Utifrån vår definition har studenterna fått berätta om valfria grupparbeten under sin studietid på 

personalvetarprogrammet. Detta samarbete mellan två eller flera studenter har vi benämnt som metod 

för lärande men vi kommer också att referera till det som arbetsmetod, arbetsform och lärandemetod.  

 

 
 

 



9 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Vi vill ta reda på hur studenter från personalvetarprogrammet på Stockholms universitet förhåller sig 

till att arbeta i grupp. Studien syftar till att undersöka hur grupparbete som metod för lärande uppfattas 

utifrån ett studentperspektiv.  

 

För att få fram data som kan hjälpa oss att svara på syftet med vår studie har vi konstruerat dessa tre 

frågeställningar. Frågeställningarna är baserade på studenternas erfarenheter av de grupparbeten som 

de varit delaktiga i på personalvetarprogrammet.  

 

 Vad anser studenterna kännetecknar ett bra respektive dåligt grupparbete? 

 

 Hur förhåller sig studenterna till grupparbete som metod för lärande? 

 

 Hur menar studenterna att grupparbete har inverkat på deras lärande? 
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6. Metod och material 

6.1 Metodansats 
Då intresset för denna studie ligger i att ta reda på hur studenter på personalvetarprogrammet på 

Stockholms universitet uppfattar grupparbete som arbetsmetod samt deras erfarenheter kring dessa, 

har vi ett kvalitativt angreppssätt som syftar till att tolka respondenternas uttryckta upplevelser. Den 

kvalitativa aspekten av denna studie kommer från att vi vill beskriva respondenternas verkligheter 

genom deras språkliga utsagor.  Våra roller syftar också till att genom ett tolkande arbetssätt skapa en 

förståelse för det som analyseras (Fejes & Thornberg 2009, s.18,19).  

 

Denna studie bygger också på konstruktionismen; den ontologiska ståndpunkten att verklighetens 

beskaffenhet inte ses som på förhand given, utan som konstruktioner som produceras, revideras och 

reproduceras i sociala samspel (Bryman 2008, s.37). Detta betyder att varje respondents utsaga om 

grupparbete kommer att tolkas som deras egen, socialt konstruerade verklighet.  

 

Denna studie har även ett abduktivt angreppssätt. Detta betyder att studien växlar mellan induktion 

och deduktion. De induktiva inslagen kommer av att vår empiri kommer att vara avgörande för de 

slutsaser vi kan dra (Svensson 2011, s.192-193). De deduktiva inslagen kommer av att det 

sociokulturella förhållningssättet samtidigt kommer att fungera som det ramverk inom vilket vi 

kommer att kunna tolka vår empiri. (Svensson 2011, s.192-193).  

6.2 Val av undersökningsmetod 
Då vi är intresserade av att undersöka, beskriva och analysera studenters på personalvetarprogrammets 

erfarenheter och uppfattningar om grupparbete som arbetsmetod har vi valt fenomenografi som 

metodansats (Dahlgren & Johansson 2009, s.122). Fenomenografins inriktning ligger på människors 

förståelse av olika fenomen i omvärlden. Hur vi förstår omvärlden är ett resultat av ständigt lärande 

vilket också bidrar till att dessa förståelser vid tillfällen kommer att ändras. Fenomenografi är därför 

en passande metodansats då den söker bidra till djupare förståelse för det mänskliga lärandet och hur 

vi förstår fenomen i omvärlden som ett resultat av lärandet (Dahlgren & Johansson 2009, s.122). 

 
Fenomenografin har ett par centrala begrepp som är av värde att förklara. Det första begreppet är 

uppfattning som förklaras som “[…] ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något […]” 

(Dahlgren & Johansson 2009, s.122). Grundtanken i fenomenografin är att människors uppfattningar 

om företeelser i omvärlden kvalitativt skiljer sig åt från person till person. Samtidigt finns det ett 

begränsat antal sätt dessa företeelser kan uppfattas på (Dahlgren & Johansson 2009, s.122,123). Därför 

kommer vi med stor sannolikhet kunna urskilja flera olika uppfattningar om grupparbete som metod 

för lärande. Denna uppsättning av uppfattningar av företeelsen i fråga kallas för utfallsrummet 

(Dahlgren & Johansson 2009, s.123). Det är dock viktigt att poängtera att vi aldrig kan vara säkra på 

att vi upptäckt alla tänkbara uppfattningar om grupparbete. Att utöka uppfattningarna hade antingen 

krävt ett utökande av intervjupersoner eller antingen andra urvalsgrupper.  
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Uppfattningars karaktärer, eller hur pass djup en förståelse för något är bestäms inom fenomenografin 

som av en individ antal beaktade aspekter samt i vilken mån dessa kan relateras till varandra 

(Dahlgren & Johansson 2009, s.123). Dahlgren och Johansson skriver att ibland kan uppfattningar 

ordnas i hierarkier där den mest komplexa uppfattningen avspeglar den djupaste förståelsen av ett 

fenomen och tvärt om. I vår studie känns detta dock inte relevant då intervjuerna tagit så när som lika 

lång tid vilket då antas svara för ungefär lika komplexa redogörelser om och uppfattningar om 

grupparbete. Komplexiteten är dock inte relevant i sig då intresset för beskrivningarna inte ligger i att 

rangordna hur pass väl de har kunnat förklara sina erfarenheter, utan endast vad de sagt är av värde. 

 

I denna studie inriktar vi oss på det som kallas för djupinritning vilket inom fenomenografin talar om 

att vi har vår uppmärksamhet mot de fenomen som behandlas i texterna (transkriberingarna av 

intervjuerna) i stället för texten i sig, vilket kallas för ytinriktning (Dahlgren & Johansson 2009, 

s.124).  

6.3 Urval och avgränsningar  
Då denna studie är en C-uppsats har vi valt att ha en tydlig och relativt snäv avgränsning. Först var 

tanken att vår målgrupp skulle vara studenter från olika program på Stockholms universitet. På grund 

av tidsbegränsning valde vi dock att endast intervjua studenter från Stockholms universitets 

personalvetarprogram. Studenterna vi valde att intervjua gick antingen sista terminen, det vill säga 

termin sex eller studenter som redan tagit examen. Denna begränsning skedde då vi ansåg att de 

studenterna som gått nästan hela eller hela programmet, torde ha som mest erfarenheter av grupparbete 

och således mer erfarenheter att dela med sig av. Vi ansåg också att dessa respondenter borde ha mer 

fastställda uppfattningar om och av grupparbete då de under programmets gång kunnat utveckla sitt 

förhållningssätt till arbetsmetoden och således också bidra med mer konkreta och nyanserade 

reflektioner kring ämnet. 

 

För att få tag i respondenter använde vi oss av det som kallas för bekvämlighetsurval (Bryman 2008, 

s.194). Vi sökte upp de studenter som var tillgängliga för oss i personalvetarstudenternas slutna 

facebookgrupp och frågade om det var några som kunde tänkas ställa upp på att bli intervjuad. Vi fick 

tillräckligt bra respons från facebookgruppen och utförde alla intervjuer vi skulle förutom två stycken. 

Detta eftersom två av respondenterna ställde in sin intervju dagen innan de skulle intervjuas. För att 

lösa detta problem var vi tvungna att ta hjälp av de intervjuade studenterna för att få tag i fler 

undersökningspersoner. Denna typ av urvalsprocess benämns som snöbolls- eller kedjeurval (Bryman 

2008, s.196) och med tanke på vår tidspress kände vi att det var ett bra alternativ för att få tag i fler 

respondenter. Sammanlagt intervjuade vi sju studenter. Fem av dessa gick sista terminen på 

personalvetarprogrammet och två hade tagit examen från samma program. 

6.4 Datainsamlingsmetod 

6.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då det var studenternas upplevelser och erfarenheter vi ville ta del av valde vi att använda oss av 

fenomenografiska semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Med denna intervjumetod 

var det möjligt för oss att få ut fylliga och detaljerade svar samtidigt som den intervjuade fick lägga 

vikt på vad den själv tycker är viktigt och intressant. Vi har även kunnat ställa uppföljningsfrågor på 
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det vi tyckt varit intressant och därmed har vi kunnat anpassa intervjuerna i viss mån efter vem som 

intervjuats. (Bryman 2008, s.413).  

 

Det vi var intresserade av var endast studenternas egna erfarenheter och upplevelser. Alla frågor är 

därför utformade så att studenterna kunde tänka på specifika tillfällen där de deltagit i grupparbeten 

och hur deras upplevelser kring dessa situationer var.  

 

Då vi har en fenomenografisk ansats vill vi även benämna våra intervjuer som tematiska. Detta 

eftersom vårt mindre antal intervjufrågor behandlade de fenomen som avsågs att undersöka. Frågorna 

vägledde även intervjun men styrde den inte helt. Det betyder att de svar respondenterna gav 

utvecklade vår dialog med dem (Dahlgren & Johansson 2009, s.126). I fenomenografiska intervjuer är 

det även viktigt att få så innehållsrik information som möjligt. Därför använde vi oss av det som kallas 

probing. Det är en teknik där intervjuarna ställer uppföljningsfrågor som uppmanar intervjupersonerna 

att utveckla sina svar. Vi har även använt oss av så kallad icke-verbal probing. Genom vårt 

kroppsspråk, som att nicka eller skaka på huvudet, och att humma ibland visade vi respondenterna att 

vi var med på noterna och att vi var beredda på deras fortsatta redogörelse (Dahlgren & Johansson 

2009, s.126). Dessa typer av intervjuer kräver också att de spelas in då de senare ska transkriberas. 

Efterson vi genomförde alla intervjuer tillsammans spelade vi också in de på varsin ljudupptagare. 

Eftersom vi under intervjun inte ville pausa och säkerställa att ljudet hördes la vi inspelarna på olika 

ställen. Inspelningarna och transkriberingarna görs eftersom analysarbetet ska kunna göras på ett 

grundligt och tillförlitligt sätt (Dahlgren & Johansson 2009, s.126).  

6.5 Genomförande 
I den första kontakten med respondenterna meddelade vi lite kort vad vår studie handlade om samt att 

intervjun syftade till att få fram respondenternas erfarenheter om grupparbete som metod för lärande. 

Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Det enda kravet vi hade var att 

intervjun ljudmässigt skulle gå att spela in. När detta var fastställt fick respondenterna våra frågor så 

att de skulle kunna tänka ut några eftersökta situationer i förväg (se bilaga 1). När vi träffade 

respondenterna på deras valda platser presenterade vi oss, berättade om vår egen studiesituation samt 

berättade om vår uppsats och dess syfte. Vi informerade respondenterna om de forskningsetiska 

principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2008, s.131-132) och när respondenten kände sig redo startade vi intervjun. Vi ombad 

respondenterna att berätta lite om sig själva först för att skapa ett bra samtalsklimat (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s.52). Efter detta ställde vi våra förberedda frågor. Här var vi tydliga med 

att deras svar skulle baseras på erfarenheter och att generella reflektioner om grupparbete skulle 

undvikas. Vi lät respondenterna berätta fritt inom ramen för våra frågor. För att utveckla vissa 

resonemang ställde vi ibland uppföljningsfrågor och när ett förtydligande behövdes frågade vi 

respondenterna om vi förstått vad de menade på rätt sätt. När intervjun började lida mot sitt slut 

frågade vi respondenterna om de ville lägga till något och därefter avslutades intervjun. Intervjuerna 

transkriberades samma dag som de hölls. Detta eftersom vi ville att återgivningen av intervjun skulle 

bli så exakt som möjligt.  
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6.6 Bearbetning av material och analysmetod 

6.6.1 Fenomenografisk analysmodell 

Nedan följer de steg vi använt oss av när vi analyserat det insamlade materialet. Detta är baserat på 

Dahlgren och Johanssons (2009, s.127-131) analysmodell. 

 

Steg 1 - att bekanta sig med materialet 

Efter att ha transkriberat intervjuerna läste vi igenom dem ett flertal gånger. Detta gjordes så att vi 

kunde lära känna materialet bra. I samma process förde vi anteckningar på materialet om tolkningar 

och hur vi hade förstått det som sagts (Dahlgren & Johansson 2009, s.127). 

 

Steg 2 - kondensation 

I detta steg försökte vi urskilja de mest signifikanta uttalandena inom varje fråga. Dessa passager i 

texterna kopierades från transkriberingarna i datorn och klistrades in i ett nytt dokument för varje 

fråga. Detta gjorde så att vi fick en tydligare överblick på de uttalanden vi funnit utmärkande 

(Dahlgren & Johansson 2009, s.128).  

 

Steg 3 - jämförelse 

Vi grupperade sedan de betydelsefulla uttalandena inom varje fråga och kategoriserade även dessa. 

Därefter försökte vi hitta likheter och skillnader mellan dem. Detta gjordes i varje fråga av 

intervjuerna. Mycket av detta arbete baserades på våra tolkningar av vissa uttalanden och hur vi hade 

uppfattat de meningsbärande komponenterna i respondenternas utsagor. Inom fenomenografin ligger 

en stor del av intresset att hitta variation i uppfattningar vilket görs med fördel genom att leta efter 

likheter och skillnader (Dahlgren & Johansson 2009, s.129). 

 

Steg 4 - gruppering 

Efter det grupperades de likheter och skillnader vi hittat. Grupperingen skedde på basis av att dessa 

kunde relateras till varandra (Dahlgren & Johansson 2009, s.129). 

 

Steg 5 - artikulera kategorierna  

I detta steg försökte vi finna essensen i det vi hittat. Här diskuterade vi noga med varandra var vi 

skulle dra gränserna mellan olika uppfattningar vilket med andra ord betydde hur stor variationen 

inom en kategori kunde vara utan att vi behövde skapa en ny kategori (Dahlgren & Johansson 2009, 

s.130). 

 

Steg 6 - namnge kategorierna 

Som rubriken antyder namngav vi kategorierna i detta steg. Namnet på de olika kategorierna 

grundades på basis av den kärna varje kategori hade (Dahlgren & Johansson 2009, s.130). 

 

Steg 7 - kontrastiv fas 

Kategorierna syftar till att vara så uttömmande som möjligt. Därför krävdes det jämförelse, ett 

kontrasterande, mellan passagerna för att se om de också platsade i andra kategorier. I de fall vi hittade 

passager som kunde relateras till varandra utöver de kategorier de tillhörde förde vi samman de till en 

eller färre kategori istället. De resulterande kategorierna är det som kallas för utfallsrum (Dahlgren & 

Johansson 2009, s.130-131). 
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De slutgiltiga kategorierna som vi fick ut har vi sedan analyserat, tolkat och försökt förklara med hjälp 

av våra teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet. Detta redogörs för i kapitel åtta. 

6.7 Metodologiska reflektioner 
Eftersom vi har använt oss av intervjuer finns det en risk att våra svar kan ha blivit påverkade av olika 

faktorer. De som intervjuats kanske inte ville öppna upp sig helt för oss då grupparbeten kan vara ett 

intimt och känsligt arbetssätt. Möjligtvis kan det ha funnits fler svar på de frågor vi ställde, än de vi 

fick fram och det är något vi är medvetna om. Dessutom kan studenterna vi intervjuat trott att vi var 

ute efter specifika svar och därför svarat på ett visst sätt. Även faktumet att vi spelade in vad 

studenterna sade kan ha gjort att de höll igen lite på sina svar och inte sa saker de kanske skulle sagt 

när de inte spelades in (Bryman 2008, s.431). 

 

Det som talade emot att använda sig av en kvalitativ metod är att kvalitativa forskare kan riskerar att 

bli allt för subjektiva. Denna subjektivitet uppkommer av att forskarna själva, osystematiskt och 

löpande under intervjun, måste avgöra vad som är relevant och vad som är irrelevant väldigt tätt inpå 

undersökningspersonerna (Bryman 2008, s.368). Utöver att den kvalitativa forskningen riskerar att bli 

för subjektiv är en annan nackdel att det föreligger svårigheter att replikera en kvalitativ undersökning. 

Detta är kopplat till problemet kring forskarens subjektivitet under intervjusituationerna med 

respondenterna. I semistrukturerade intervjuer använder sig kvalitativa forskare av ett par på förhand 

bestämda intervjufrågor till respondenterna. Men beroende på vad forskaren själv uppfattar som 

relevant kommer följdfrågorna med största sannolikhet att bli annorlunda när en annan person utför 

samma intervju (Bryman 2008, s.368). Även faktorer som kön, ålder och roll har med stor sannolikhet 

betydelse för hur relationen mellan forskaren och respondenterna kommer bli. Olika roller kan vara 

om till exempel intervjuaren är en student, lärare eller för studenten en okänd forskare och även här 

kan subjektiviteten hos de olika forskarrollerna ifrågasättas (Bryman 2008, s.368-369).  

 

Det som talade för att vi använde oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer var att 

vi, liksom våra intervjupersoner, också var studenter i ungefär samma ålder. En kvalitativ forskare har 

som mål att försöka uppfatta intervjupersonernas sociala verklighet och på så sätt kunna se på världen 

ur deras perspektiv (Bryman 2008, s.361-362). Vi vill klargöra att vi inte är av den uppfattningen att 

detta kommer att kunna uppnås fullt ut. Dock vill vi påstå att vi kan närma oss de intervjuades 

förståelse och erfarenheter på ett sätt som gör att vi kan återge det representativt. Då vi, likt 

respondenterna, också studerade på universitetet och ville lyfta fram deras åsikter och erfarenheter, 

tror vi att studenterna på ett mer förtroget sätt kunde öppna upp sig för oss. Detta kontrasteras mot om 

till exempel en lärare eller en okänd forskare skulle varit de som utfört intervjuerna.    

 

Då det var personliga erfarenheter, åsikter och tankar vi var ute efter passade intervju bra som 

datainsamlingsmetod. Skulle vi använt oss av observation hade vi inte kunnat se detta utan endast 

kunnat se på händelser ur våra egna ögon (Bryman 2008, s.441). Det hade även varit svårt för oss att 

observera alla de grupparbeten vi fått berättade för oss och framförallt hade det varit väldigt 

tidskrävande då grupparbeten ofta är en process som sträcker sig över en längre period (Bryman 2008, 

s.441).  
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6.8 Kvalitetskriterier 
Inom den fenomenografiska traditionen finns ett arbetssätt som kallas för negotiated consensus eller 

förhandlad samstämmighet. Detta arbetssätt hade inneburit att vi arbetat och analyserat fram ett 

kategorisystem var och en för sig. Efter vi tagit del av varandras kategoriförslag hade vi noga och 

ingående diskuterat rimligheterna med de olika förslagen. Tanken med detta arbetssätt är alltså att 

genom separata utarbetningar och gemensamma diskussioner förhandla fram ett nytt kategorisystem 

(Dahlgren & Johansson 2009, s.131-132). 

 

Negotiated consensus är alltså ett bra sätt att säkerställa en mer uttömmande analys (Dahlgren & 

Johansson 2009, s.132). Då detta är ett tidskrävande arbetssätt valde vi därför att inte använda oss av 

förhandlad samstämmighet. Det kan betyda att våra kategorier inte är lika exklusiva som fallet hade 

varit om vi validerat resultaten på sättet ovan. Vi anser dock, i och med att vi suttit med varandra och 

gått igenom materialet flera gånger tillsammans och samtidigt också diskuterat kategorierna fram och 

tillbaka, att vår analys är så pass uttömmande den kunnat vara inom ramen för den tid vi haft till 

förfogande för uppsatsen. 

6.8.1 Reliabilitet och validitet 

För att studien ska uppnå en hög trovärdighet och god kvalité är begreppen reliabilitet och validitet 

viktiga att redogöra för. Dessa kan ses som mått på hur bra studiens potential är när dess metodval och 

principer granskas. Då kan även dess stränghet och kvalité bedömas. Begreppet validitet visar om 

studien verkligen mäter det som den är tänkt att mäta och inte något annat (Bryman 2008, s.352).  

 

Dessa begrepp kan tolkas annorlunda av olika kvalitativa forskare och vissa forskare vill dela upp 

reliabiliteten i två delar, extern reliabilitet och intern reliabilitet (Bryman 2008, s.352). Med extern 

reliabilitet menas i vilken grad en undersökning är möjlig att replikera. I kvalitativ forskning, likt 

denna studie, kan replikerbarheten vara svår att uppnå. För att det ska vara möjligt är det viktigt att 

forskaren som försöker replikera en studie att väldigt medveten och självkritisk. Detta eftersom den 

sociala miljö och de roller forskaren, undersökningspersonerna och allt som kretsar dessa personer 

påverkar forskningsprocessen och inte minst forskningsresultatet (Bryman 2008, s.352). Med intern 

reliabilitet menas att flera olika forskare är samstämmiga i hur forskningsdata uppfattas och ska 

hanteras (Bryman 2008, s.352).  

 

Begreppet validitet kan också delas upp i två delar, extern validitet och intern validitet. Med extern 

validitet menas i vilken mån resultaten av forskningen kan appliceras och generaliseras till miljöer 

som befinner sig utanför undersökningens ramar (Bryman 2008, s. 352). Den externa validiteten 

kritiseras ofta i kvalitativ forskning då urvalet och användningen av fallstudier gör att det kan bli svårt 

att motivera varför forskningsresultaten skulle kunna generaliseras till ett annat sammanhang (Bryman 

2008, s.352). Med intern validitet menas att överrensstämmelsen mellan vad forskaren observerar och 

de teoretiska idéerna som hen utvecklar har en god samstämmighet (Bryman 2008, s.352). Här finns 

det utrymme och möjligt för den kvalitativa forskaren att visa att undersökningen är av god kvalité.     

 

För att avgöra om denna studie uppfyller kraven för reliabilitet och validitet bör de olika delarna i 

forskningen tas i åtanke. Först och främst går det att kritisera vårt urval då det är både ett 

bekvämlighets- och snöbollsurval. Detta eftersom vi kan ha missat värdefull information av de 

studenter som inte ville ställa upp. Detta kan även kritiseras då vi endast intervjuat sju studenter när 

det är betydligt fler som läser samma utbildning. Därför går det också att ifrågasätta i vilken mån de 

resultat som framkommit av studien går att generalisera till andra populationer. Att replikera de 
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semistrukturerade intervjuerna helt och hållet kan också vara svårt då olika forskare förmodligen 

tenderar att intressera sig olika sorters av svar. Då vi är två som arbetar med denna studie har vi var 

och en tolkat intervjuerna och resultaten på liknande sätt och därmed kan man säga att vi har kommit i 

kontakt med begreppet intern reliabilitet. 

 

Intervjufrågorna vi konstruerade försökte att anpassas till forskningens syfte och frågeställningar så att 

materialet vi fick ut av intervjuerna skulle kunna mäta det vi avsåg att mäta. Dock hade vi kunnat 

använda oss respondentvalidering för att kontrollera att de resultat vi fick fram av intervjuerna 

verkligen var det som respondenterna menade (Bryman 2008, s.353).   

6.8.2 Autenticitet 

Autenticiteten handlar bland annat om huruvida undersökningspersonerna, tack vare studien, kan 

förstå den sociala verkligheten de är delaktiga i på ett bättre eller annorlunda sätt. En annan aspekt på 

autenticitet är att undersökningspersonerna tack vare studien kunnat förändra eller vidta åtgärder för 

att förbättra sin situation (Bryman 2008, s.357). Vi anser att denna studie kan bidra till att 

undersökningspersonerna får klarhet i eller förståelse för deras egna erfarenheter av grupparbete och 

på så sätt använda detta i framtida grupparbetsprocesser.   

6.8.3 Trovärdighet 

Trovärdigheten handlar om i vilken mån läsaren kan förlita sig på att forskningen är sanningsenlig och 

att studien utförts i enlighet med gällande regler (Bryman 2008, s.354-355; Svensson & Ahrne 2011, 

s.27). Detta görs bland annat genom att resultaten av studien rapporteras till de undersökningspersoner 

vars sociala verklighet studerats. Detta för att respondenterna ska kunna bekräfta att de 

verklighetsbeskrivningar forskaren har gjort är korrekta (Bryman 2008, s.355). 

 

Ett annat sätta att göra en kvalitativ studie trovärdig är genom det som kallas för triangulering. Syftet 

med triangulering är att dubbelkontrollera de resultat studien genererar vilket görs genom att använda 

fler metoder, datakällor, teoretiska perspektiv eller forskare när ett fenomen studeras (Bryman 2008, 

s.354; Svensson & Ahrne 2011, s.27).  

 

Precis som det framgick med den så kallade förhandlade samstämmigheten har vi heller inte använt 

oss utav triangulering då vi inte har haft tid till detta. Triangulering är ett omfattande arbete vilket vi 

ansåg skulle ha tagit för mycket tid från andra delar i vår studie. Dock vill vi påstå att trovärdigheten i 

vår studie är så pass hög den kan bli utan dessa tillvägagångssätt då vi under intervjuerna bett 

respondenterna att utveckla sina svar då vi tyckt något var oklart. Vi tycker även att vår forskning är 

sanningsenlig då studien har utförts enligt de forskningsetiska regler som finns. 

6.8.4 Pålitlighet 

Forskaren ska anta ett granskande synsätt när det gäller sin arbetsprocess för att forskningen ska anses 

vara pålitlig. Detta görs genom att forskaren noggrant skapar en komplett och tillgänglig redovisning 

över av alla faser av forskningsprocessen. Andra forskare kan därefter fungera som granskare av den 

utförda forskningen och där med också som kvalitetssäkrare (Bryman 2008, s.355). Detta säkerställde 

vi genom att vi, så utförligt som möjligt, beskrev alla våra steg i forskningen. Dock har vi inte låtit 

någon annan forskare tagit del av vår studie och kan därmed inte påstå att studiens pålitlighet är 

fullgod enligt detta kriterium. 
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6.8.5 Perspektivmedvetenhet 

Vilket perspektiv som väljs i en studie avgör hur ett visst fenomen kommer att betraktas och studeras. 

Perspektivet fungerar också som ett ramverk som begripliggör samma fenomen. Perspektiv är alltså en 

nödvändighet inom kvalitativ forskning och inget som kan väljas bort (Svensson & Ahrne 2011, s.188-

189). 

 

I vår studie finns två perspektiv på grupparbete. Vi utgick dels från ett studentperspektiv på 

grupparbete och dels från ett sociokulturellt perspektiv. Att utgå från vissa perspektiv krävde dock att 

vi var medvetna om vad detta innebar för vår studie. I och med studentperspektivet missar vi 

exempelvis lärares syn och erfarenheter av grupparbete eller hur Stockholms universitet ser på 

grupparbete som metod för lärande. Det sociokulturella perspektivet vägleder oss också i synen på 

samhället och människor. Därför kan denna studie exempelvis inte bidra till andra förhållningssätt till 

människans lärande i grupparbeten och liknande. Detta är alltså på ett sätt vår tolkade verklighet som 

redogörs för. Vi gör dock inga anspråk på en objektiv verklighet eller ett objektivt förhållningssätt.  

 

Dessa perspektiv styrde oss också när vi i databearbetning och analys valde ut det som vi ansåg var 

betydande för studien. Det betyder att det kan finnas mycket värdefull information i intervjumaterialen 

som i denna studie går förlorad. Detta kan vi dock inte tillgodose eftersom en del i de forskningsregler 

som finns är att det insamlade materialet i intervjuerna endast ska användas till denna studies syfte (se 

forskningsetik nedan). 

6.8.6 Överförbarhet 

I kvalitativa studier är det viktigt att ha en fyllig beskrivning och redogörelse av forskningen så att 

andra forskare själva kan avgöra i vilken utsträckning resultaten går att föra över till en annan miljö 

(Bryman 2008, s.355). Vi har således försökt vara tydliga och samtidigt gett fylliga beskrivningar av 

hur respondenterna uppfattat grupparbete som arbetsmetod för att möjliggöra att andra personer kan 

bedöma resultatens överförbarhet.   

6.9 Forskningsetiska aspekter 
Informationskravet är en princip som handlar om att forskaren informerar undersökningspersonerna att 

deras medverkan är frivillig, att de när som helst får avbryta sin medverkan samt att 

undersökningspersonerna ska få reda på undersökningens syfte och olika moment (Bryman 2008, 

s.131). Innan intervjuerna meddelade vi respondenterna att deras medverkan var helt frivillig och att 

de fick avbryta sitt deltagande när som helst under studien. Vi förklarade även att deras intervjuer 

skulle användas till vår c-uppsats samt vad studien handlade om och de moment som ingick i studie. 

Detta så att de skulle vara införstådda med studien i dess helhet. 

 

Samtyckeskravet är en princip som handlar om att de som deltar i undersökningen själva får bestämma 

över sin medverkan (Bryman 2008, s.132). Precis som ovansående krav meddelade vi respondenterna 

att deras medverkan sker på deras villkor. En annan aspekt i samtyckeskravet är att om någon är 

minderårig krävs vårdnadshavares godkännande (Bryman 2008, s.132). Eftersom ingen av våra 

respondenter var under 18 år krävdes inte detta.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om att det ska råda största möjliga konfidentialitet kring de uppgifter 

som rör personer inom undersökningen (Bryman 2008, s.132). Vi var noga med att poängtera att det 
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endast var vi som skulle ta del av intervjuerna. Även deras namn har aldrig nämnts i något inspelat 

eller skrivet sammanhang, vilket de också fick veta. Det som däremot framgår är att de antingen går 

termin sex på personalvetarprogrammet respektive att de examinerats. Detta fick vi dock tillåtelse att 

skriva ut.  

 

Nyttjandekravet är en princip som handlar om att de uppgifter som samlats in till forskningen inte får 

användas till annat än just forskningsändamålet (Bryman 2008, s.132). Vi förklarade för 

respondenterna att de material vi samlade in endast skulle användas till denna uppsats. Efter det att 

uppsatsen godkänns kommer alla intervjuer att raderas samt transkriberingarna kommer slängas. 
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7. Resultat 

Nedan kommer vi presentera de resultat vi funnit med avseende på våra forskningsfrågor. Dessa 

resultat har kommit av de vi fått ut av den analysmetod vi använt. Under rubrik 7.1 och 7.2 redovisar 

vi de kategorier som utmärker sig för bra respektive dåliga grupparbeten. Under rubrik 7.3 redovisar vi 

de kategorier som utmärker studenternas förhållningssätt till grupparbete som metod för lärande. I den 

sista rubriken, 7.4, redovisar vi i kategorier, de olika sätt grupparbete inverkat på studenternas lärande. 

Rubrikerna är ordnade i linje med våra forskningsfrågor. 

 

Vi vill upplysa om att namnen som används efter citaten är fiktiva och att de inte har någon koppling 

till intervjupersonernas riktiga namn. 

7.1 Bra fungerande grupparbeten 

7.1.1 Ärlig och givande kommunikation 

I flera av intervjuerna lade respondenterna stor vikt vid nödvändigheten att kunna prata och diskutera 

med sina gruppkamrater. En fungerande kommunikation har vi tolkat som att våga konfrontera de 

andra i gruppen. Det har bland annat rört konfrontationer om andras arbetstakt och att konfrontera sig 

själv och sitt eget bidragande.  

 

”[…]han hade inga problem med att konfrontera mig, och säga att ‘Nä men det känns som att du 

inte gör så mycket nu’ och då sa jag att ‘nä men det stämmer och jag känner också det att jag inte 

känner den tidspressen som du verkar uppleva’”. (Kenneth, sista terminen på PAO) 

 

”Ibland blev jag orolig för att jag var för långsam eller inte så här produktiv men då sa jag det och 

då svarade hon att ‘så är det inte för du kommer med massa idéer som inte jag tänker på’”. (Ida, 

sista terminen på PAO) 

 

En annan aspekt av en fungerande kommunikation handlade om att gruppmedlemmar vågat vara ärliga 

med varandra. Ärligheten har både handlat om praktiska aspekter så som hur mycket tid de har kunnat 

avsätta till grupparbetena och en mer interpersonell ärlighet som att påpeka åsiktsskillnader. 

7.1.2 Samma ambitionsnivå och engagemang 

En annan återkommande faktor i återgivelserna av bra fungerande grupparbeten var att 

gruppmedlemmarna haft lika ambitionsnivå. De har velat satsa på samma betyg och varit överens om 

hur mycket tid och arbete de har behövt lägga ner på uppgiften. 

 

”Vi båda ville få bra betyg men vi tyckte också att det inte behövde ta så lång tid, att man inte 

behövde lägga sitt liv på det här grupparbetet”. (Bella, sista terminen på PAO). 

 

Engagemanget har handlat om gruppmedlemmarnas villighet att göra sin del i arbetet. Det har legat 

fokus på att alla gruppmedlemmar skulle vara drivande, velat komma framåt, och att alla i gruppen 
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skulle känna ett gemensamt ansvar för det som producerats. Att man som gruppmedlem har haft 

svackor i sin egen arbetsprocess har inte spelat någon roll i de fall de funnits en vilja att arbeta hårdare 

och senare ta igen det. 

 

”Om ett grupparbete ska fungera bra och alla ska lära sig någonting så måste ju alla vara taggade 

på det. Alla var engagerade och alla ville få ut något av det”. (Tim, sista terminen på PAO) 

7.1.3 Tydligt arbetsupplägg 

Planeringen och upplägget av grupparbetet har i de fungerande arbetena varit tydligt bestämt innan 

arbetet startat. Respondenterna beskrev detta som att alla i gruppen haft en vilja att göra den delen som 

blivit tilldelad dem, vilket också har krävt en tillit; att våga lita på att de andra i gruppen presterar. 

 

”Vi gjorde upp ett schema så att den ena inte behövde känna typ ångest för att den inte kunde 

[träffas] en viss tid”. (Bella, sista terminen på PAO) 

7.1.4 Personkemi och relationer 

”[…] jag kan inte sätta fingret på det. Det handlar nog mycket om att bara fatta tycke för en 

person. För jag tror inte att det är några speciella drag som jag föredrar”. (Peder, examinerad 

från PAO) 

 

Vissa personer var lättare att jobba med och liksom citatet ovan kunde det vara svårt att förklara 

varför. Vissa menade att grupparbeten fungerat bäst om det var likasinnade personer som arbetat 

tillsammans medan andra ville att gruppmedlemmarna skulle vara olika sig själv. I flera av fallen hade 

redan respondenterna en personlig relation till gruppmedlemmarna sen innan vilket då har setts som en 

förutsättning till ett bra fungerande grupparbete. Sammanfattningsvis tolkade vi det som relationen 

mellan gruppmedlemmarna, hur den än såg ut, var av betydelse för hur grupparbetet kom att arta sig. 

7.2 Dåligt fungerande grupparbeten 

7.2.1 Oförmåga att kommunicera 

I många av de grupparbeten som fungerat dåligt har bristande kommunikation varit centralt. Bristande 

kommunikation har förekommit i form av att respondenten själva gett upp på arbetet och slutat prata 

med sina gruppmedlemmar då detta inte har bidragit med något. Det har också kommit av att 

gruppmedlemmarna har haft olika arbetssätt och därför har kommunikation uteblivit. En tredje 

anledning har varit att respondenterna berättat att de inte velat säga vad de tyckt då de varit rädda att 

såra sina gruppmedlemmar. Även då kommunikationsbristerna har visat sig på flera olika sätt har vi 

ändå tolkat det som en betydande del i undermåliga grupparbeten. 

 

”Tillslut var det så att jag tyckte att de gav upp. Som att vi skulle sitta och vara ett gammalt 

strävsamt par och bara ‘det går ju ändå inte att prata med dig’.” (Mikaela, sista terminen på 

PAO) 

7.2.2 Olika ambitionsnivåer 

Att gruppdeltagarna hade olika ambitionsnivåer var en återkommande faktor i dåliga grupparbeten. Vi 

tolkade det som att respondenterna blev irriterade när de själva var tvungna att prestera hårdare om 

den bakomliggande orsaken var att andra gruppmedlemmar inte velat lägga ner lika mycket arbete. I 
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några intervjuer hade en av gruppmedlemmarna endast satsat på betyget godkänt medan de andra 

deltagarna velat ha toppbetyg. Detta ledde då till konflikt eftersom arbetsinsatsen blev väldigt ojämn. 

Olika ambitionsnivåer visade sig ibland en bit in i grupparbetena. Respondenterna beskrev det som att 

efter de ofrivilligt antagit rollen som ledare, hade de svårt att komma ur den rollen eftersom de andra 

gruppmedlemmarna då lutat sig tillbaka. Detta gav då respondenterna för mycket ansvar. I de fall där 

respondenterna istället frivilligt antagit rollen som ledare har detta problem inte uppkommit. Detta 

eftersom de då varit införstådda med ansvaret som ledare från början. 

 

”Det var egentligen nivåskillnaden jag störde mig på. Inte bara det att han inte gjorde så mycket 

men också att man tyckte att det den andra presterade inte var bra nog. Man ska ju ändå bedömas 

tillsammans i ett grupparbete.” (Kenneth, sista terminen på PAO) 

7.2.3 Brist på engagemang 

Denna aspekt kommer från en gruppsituation, som vi tolkar det, då respondenten har varit drivande 

och initiativtagande och en eller flera andra gruppmedlemmar inte har hjälp till med arbetet. Detta 

handlade om en upplevd känsla av att gruppmedlemmarna haft en negativ inställning till grupparbetet 

och därför varken brytt sig om eller bidragit till grupparbetet. Denna faktor var väldigt återkommande 

i respondenternas utsagor om grupparbeten som fungerat dåligt. Ohjälpsamma deltagare verkade också 

generera en känsla av hopplöshet inför arbetet eller att respondenterna har velat ge upp. 

 

”Det var två stycken som var lite oengagerade. Den ena pratade i telefon och sms-ade hela tiden 

när vi träffades och den andra var alltid sjuk, kunde aldrig och jobbade alltid. Han försökte inte få 

det att gå ihop och det verkade inte som att han brydde sig, utan han bara gled med.” (Tim, sista 

terminen på PAO) 

 

”Det är typ alltid så här det blir i dåliga grupparbeten, att folk lutar sig tillbaka och låter de andra 

göra jobbet.” (Mikaela, sista terminen på PAO) 

7.2.4 För många gruppmedlemmar 

I flera av intervjuerna har respondenterna påpekat att antalet gruppmedlemmar påverkat grupparbetena 

negativt. Här är det dock viktigt att poängtera att det handlade om en känsla av för många deltagare 

snarare än ett faktiskt antal då det rörde sig om allt från tre till sex gruppmedlemmar. I vissa fall 

upplevdes de för många i gruppen i förhållande till uppgiften, i andra fall var de för många för att 

grupprelationen skulle fungera. För många deltagare problematiserades också då alla 

gruppmedlemmar liknades vid lika många (olika) viljor, vilket inverkade på samarbetsförmågan i 

gruppen. 

 

”Det kändes som det var en för liten uppgift så det blev futtigt liksom. Alla behövdes inte i 

gruppen, det hade räckt med tre personer istället för fem”. (Clara, examinerad från PAO) 

7.3 Förhållningssätt till grupparbete som metod 

för lärande 

7.3.1 Erfarenheter avgör förhållningssätt 

Grupparbete är en arbetsmetod som väckte starka känslor hos respondenterna. Inledningsvis uttryckte 

många av respondenterna en positiv inställning till grupparbete som lärande metod. Detta verkade 
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dock endast representera en chimär av problemfria grupparbeten. De positiva inställningarna möttes 

istället av många negativa erfarenheter av grupparbeten vilket verkade bidra till en överlag 

ifrågasättande syn på arbetsformen. De studenter som varit med om riktig dåliga grupparbeten har 

tenderat att ha mest negativa tankar kring grupparbete som arbetsmetod. De studenter som varit med 

om dåliga, men inte helt usla grupparbeten, har inte haft lika mycket negativa tankar kring att behöva 

arbeta i grupp.  

7.3.2 Ifrågasättande till arbetsmetoden 

Mycket av ifrågasättandet av användningen av grupparbete som arbetsmetod kom av oklarheter kring 

det specifika grupparbete som genomfördes. Det har bland annat rört när syftet med både kursen och 

uppgiften har uttryckts undermåligt av lärare och när arbetsmetoden inte upplevts passa till uppgiften. 

Grupparbete har också ifrågasatts då kraven från lärare upplevs som lägre än vid individuella arbeten. 

 

”Grupparbeten kan ibland kännas så himla meningslöst för att det räcker typ att bara lämna in 

något eller dyka upp på redovisningen och säga ‘bajs’ så är man godkänd.” (Mikaela, sista 

terminen på PAO) 

 

Det vi tolkade att respondenterna försökte lyfta fram var att även om de haft mycket dåliga 

grupparbeten och där med negativa erfarenheter så var det svårt att ha en generell uppfattning om 

grupparbete som lärandemetod. Det var många olika faktorer som avgjorde om vad studenterna tyckte 

om grupparbete. De menade att faktorer som vilken kurs det var och antalet medlemmar i förhållande 

till storlek på gruppen kunde räcka för att ändra deras uppfattningar om specifika grupparbete. 

7.4 Hur grupparbete inverkat på studenternas 

lärande 

Att arbeta i grupp har enligt respondenterna varit väldigt lärorikt. Vi har kunnat hitta tre olika aspekter 

av lärande genom att tolka svaren från intervjuerna. 

7.4.1 Utökad ämneskunskap 

Den första aspekten handlade om att gruppdeltagarna utökat sin kunskap inom det ämne arbetet 

handlat om. Alltså ett mer uppenbart lärande.  

 

”Erfarenheter… Ja, jag lärde mig ju också mer om själva ämnet, alltså om vad ett pedagogiskt 

ledarskap är och hur det borde tillämpas i praktiken.” (Clara, examinerad från PAO) 

 

Här menade Clara att hon fick fördjupad ämneskunskap inom pedagogiskt ledarskap, alltså det 

hennes grupparbete handlande om. Vi såg att detta var en genomgående aspekt av lärandet när 

det handlade om vilken sorts kunskap respondenterna lärde sig.  

7.4.2 Mellanmänsklig kunskap  

Den andra aspekten av lärande bortsåg från vad grupparbetet faktiskt handlade om. Detta eftersom 

aspekten inriktade sig på ett lärande som handlade om mellanmänsklig kunskap. Studenterna menade 

att grupparbeten bidrog med att de lär sig att samarbeta, kommunicera och få en förståelse för andra 

människor. Denna aspekt skiljde sig också från den första aspekten i hur bra grupparbetet var tvunget 

att gå för att det skulle bidra med ökad kunskap. Vi tolkade det som att respondenterna menade att ifall 
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ett grupparbete gick dålig rent kunskapsmässigt, alltså att arbetet inte blev bra, eller att det var en för 

låg nivå på det, kunde utbytet av kunskap inom ämnet vara näst intill obefintligt. Men om grupparbetet 

sågs utifrån den andra aspekten kunde även väldigt misslyckade grupparbeten vara lärorika. Detta 

eftersom när studenterna reflekterade om grupparbetena kunde de förklara varför det gick som det gick 

och alltså lärde de sig något av grupparbetet även då det inte gick bra.   

 

”Jag försökte inte riktigt att få dem taggade för det är ju inte mitt ansvar att få någon annan att bli 

motiverad till att plugga, utan jag tycker det är deras eget ansvar. Jag kanske inte skulle gjort så, 

men jag tycker ändå att om man pluggar någonting får man ändå vara taggad på det.” (Tim, sista 

terminen på PAO)  

 

I detta citat är det tydligt att Tim drog lärdomar av ett grupparbete som han precis sagt varit väldigt 

dåligt. Han menade att han kanske borde motiverat sina kamrater mer vilket kanske hade gjort att 

grupparbetet fungerat bättre. Alltså lärde han sig att han borde kommunicerat mer och motiverat sina 

kamrater istället för att strunta i det. 

 

Vi tolkade också det som att många av de vi intervjuat har fått förståelse för andra människors synsätt 

och tyckt det varit viktigt och lärorikt att blanda synsätt och perspektiv.  

 

”Alla har ju sitt sätt att se på saker och ting, det kan ju vara lite obekvämt om man vill köra sitt 

race. Men det är jätteskönt ibland när folk kommer och visar nya saker. Då har jag känt hur viktigt 

det är med att få andra perspektiv. Man lär sig mycket från andra personer”. (Mikaela, sista 

terminen på PAO) 

7.4.3 Personutveckling  

I den sista aspekten av lärande som också bortsåg från vad grupparbetet handlade om, har vi tolkat det 

som att gruppdeltagarna utvecklades som person av att arbeta i grupp. I grupparbeten kunde de 

jämföra arbetsmetoder, synsätt och perspektiv och då utvecklades de genom att de utsattes för nya 

tankebanor och åsikter. När de reflekterade kunde de se att de gick att förstå samma sak på flera olika 

sätt och att det fanns många tillvägagångssätt som kunde vara rätt för att lösa ett och samma problem. 

 

”För i slutändan så har ju jag förändrats väldigt mycket från det jag tänkte från början. Det är jag 

evigt tacksam för. Så hade det inte blivit utan grupparbeten” (Mikaela, sista terminen på PAO) 

 

”Man märker också hur man själv är. På något sätt får man ju en självinsikt att andra människor 

tycker att man gör saker jävligt konstigt.” (Peder, examinerad från PAO) 

 

Grupparbete har enligt de respondenter som examinerats från PAO programmet också haft ett 

yrkesförberedande syfte. De menade att de utvecklats på så sätt att de varit bättre förberedda och 

kunnat hantera situationer i yrkeslivet tack vara erfarenheterna de fått ifrån att arbeta i grupp.   
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8. Analys  

Vi har valt att presentera analysen under respektive forskningsfråga. Detta för att det ska bli en 

tydligare struktur och mer överskådligt. Dessutom bidrar detta upplägg att vi på ett mer konkret sätt 

kan koppla analysen till svar på våra frågeställningar. 

8.1 Vad anser studenterna kännetecknar ett bra 

respektive dåligt grupparbete? 

8.1.1 Kännetecken för bra grupparbeten 

En ärlig och väl fungerande kommunikation är enligt våra respondenter en viktig faktor till fungerande 

grupparbeten. I linje med det sociokulturella perspektivet är kommunikation det som möjliggör 

människans lärande. Tack vare vårt utvecklade språk klarar människor att dela med sig av sina egna 

upplevelser och bidra med kunskap till andra individer (Säljö 2010, s.34). Med hjälp av språket klarar 

vi människor även av att lagra kunskaper och förståelse hos både enskilda individer och kollektiv 

(Säljö 2010, s.34). Genom kommunikation blir vi delaktiga i sociala samspel vilket gör att vi kan byta 

kunskap med andra och således ingå i lärande (Dysthe 2003, s.31,34). Eftersom att kommunikationen 

fungerade mellan gruppmedlemmarna kan detta tolkas som att de kände en större delaktighet i arbetet 

och därav ställt sig mer positiva till just de grupparbetena. Vi kan också förstå de väl fungerande 

grupparbetena på så sätt att gruppdeltagarna tyckte att den information och kunskap deras kamrater 

besatt var värdefull och kunde användas tillsammans som om det vore en gemensam kunskap (Säljö 

2010, s.34).  

 

Kommunikationen i grupparbetena bestod i stor del av att gruppdeltagarna satt och diskuterade med 

varandra. De jämförde olika arbetsmetoder, synsätt, tankar och så vidare för att komma fram till en 

gemensam produkt och ett slutresultat. Detta går att förstås och förklaras på så sätt att när människor 

byter idéer och analyserar, skapar vi nya insikter och färdigheter som sedan kan vara användbara i 

andra situationer (Dysthe 2003, s.48). 

 

Personkemi och relationer var enligt respondenterna också en faktor som bidrog till om grupparbetena 

fungerade bra eller dåligt. Respondenterna gav inga raka svar på hur relationerna eller personkemin 

skulle vara och därför tycker vi att det är svårt att analysera detta. Vi kan dock utifrån det 

sociokulturella perspektivet förklara människors olikheter genom den kunskapsskillnad och skillnad i 

världsuppfattning olika människor faktiskt har (Säljö 2010, s.35). Personkemi och relationer kan 

tänkas grunda i vårt sätt att tänka, hur vi beter oss, hur vi kommunicerar och hur vi uppfattar 

verkligheten framför oss (Säljö 2010, s.35). En förklaring som det sociokulturella perspektivet ger till 

detta är att vi människor till stor del hela tiden formas genom sociala och kulturella erfarenheter (Säljö 

2010,s.35).        

  

Människans lärande är beroende av både de fysiska och intellektuella resurser eller redskap som finns 

tillgängliga i den kontext vi verkar i (Dysthe 2003, s.42-43). I ett grupparbete handlar det bland annat 

om ett beroende mellan vårt eget och andras intellekt och de förmågor vi besitter att byta erfarenheter 
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och kunskaper med varandra. Denna process, som inom det sociokulturella perspektivet kallas för 

appropriering, hjälper oss att både bekanta oss med men också att lära oss hur vi kan använda dessa 

redskap mer produktivt. Under grupparbetet liknar vi därför varje deltagare vid redskap med både en 

fysisk och intellektuell aspekt. Enligt Säljö (2010, s.80) innehåller alla redskap mänsklig kunskap. 

Gruppmedlemmarna fungerar då som tolkare av och även som förmedlare av omvärlden då den 

kunskap varje deltagare besitter medieras genom dem själva och approprieras av de andra. En bra 

relation mellan gruppmedlemmarna eller bra personkemi tolkar vi därför som en förutsättning för att 

dessa kunskapsutbytesprocesser ska fungera. Eftersom bra relationer, enligt våra respondenter, ökar 

förmågan att kommunicera är det inte förvånande att respondenterna tryckte på vikten av en bra 

mellanmänsklig miljö. Detta eftersom bra kommunikation skapar bättre förutsättningar för vårt lärande 

(Säljö 2010, s.37). 

 

Detta kan även kopplas till samma ambitionsnivå och engagemang. Tillsammans kallar vi dessa två 

begrepp för motivation. Den sociala och kommunikativa inramning en uppgift har är avgörande för 

hur vi förhåller oss till den uppgiften (Säljö 2010, s.133). Liknande motivation kan därför tolkas som 

liknande inramning, och när den verklighet som gruppdeltagarna befinner sig i under grupparbetet är 

lika förhåller sig deltagarna till grupparbetet på liknande sätt. Detta kopplas även tillbaka till 

kommunikationsaspekten; när deltagandet sker på samma premisser antas förutsättningarna bli bättre 

för både kommunikationen och således också lärandet (Säljö 2010, s.37). 

 

Studenterna som intervjuades menade att det var av stor vikt att arbetsupplägget var tydligt. Vi tolkar 

det som att ett tydligt arbetsupplägg är direkt avhängig en tydlig kommunikation kring både arbetet i 

sig och mellan gruppmedlemmarna. Om arbetsupplägget ska vara bra är det därför av stor vikt att det 

finns klara regler och riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Som i linje med det sociokulturella 

perspektivet är en förutsättning språket och dess förmåga att kommunicera kunskap (Säljö 2010, s.35). 

Alltså måste gruppmedlemmarna genom muntliga eller skriftliga utsagor kommit överens om hur 

arbetet skulle utföras.    

8.1.2 Kännetecken för dåliga grupparbeten 

En framträdande faktor i de grupparbeten som enligt respondenterna fungerat dåligt var för många 

gruppmedlemmar. Detta då mängden människor kändes för stor i förhållande till uppgiften eller att det 

blev för många viljor i arbetet. I resonemangen om för många viljor framkom att det i stora drag 

handlade om en slags maktkamp att få sin vilja med grupparbetet igenom. Detta tyder på en form av 

ovilja att ta emot andra gruppmedlemmars perspektiv. I det sociokulturella perspektivet växer kunskap 

fram och blir användbar när vi anlägger vissa perspektiv på verkligheten (Säljö 2010, s.141). Det 

betyder att vi medvetet kan framhäva eller borste från perspektiv som vi anser är brukliga respektive 

oanvändbara (Säljö 2010, s.141). Denna ovilja mot andras perspektiv som respondenterna talade om 

kan i linje med förda resonemang tolkas som att den antingen grundas i ett misslyckat försök att 

behärska någon annans perspektiv eller i att andras perspektiv inte uppfattades som användbara för att 

utveckla kunskap.  

 

Respondenterna har också uppfattat för många gruppmedlemmar som negativt i de fall uppgiften varit 

för liten i förhållande till antalet gruppmedlemmar. I sociokulturella termer baseras vårt sätt att 

uppfatta verkligheten, i detta fall situationen grupparbetet, av sociala och kulturella erfarenheter (Säljö 

2010, s.35). Det kan tolkas som att respondenterna, genom att de deltagit i liknande uppgifter tidigare, 

kunnat dra slutsatserna att det antalet gruppmedlemmar som uppfattades som för många inte skulle 

komma att behövas. Denna typ av inställning kan också antas komma av andra erfarenheter, som att de 
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varit med i andra grupparbeten med samma antal medlemmar och att dessa inte alls har fungerat eller 

att de gjort liknande uppgifter individuellt. 

 

Även vårt sätt att kommunicera beror på tidigare erfarenheter (Säljö 2010, s.35). Därför kan känslan 

av för många deltagare också uppfattas som en oerfarenhet i att samarbeta med det antalet personer 

som ”för många” avsåg. I dessa fall har kommunikationen mellan gruppmedlemmarna tagit fokus från 

själva arbetet med uppgiften vilket kan ha bidragit till att antalet gruppmedlemmar associerats som en 

faktor i icke-fungerande grupparbeten. Även här kan vi tolka det som att uppgiften varit för liten med 

avseende på den kunskap som skulle kunnat ha utvecklas. Uppgiften har inte lämnat utrymme till 

kunskapsutbyte och därför har lärandet i den bemärkelsen uteblivit. Om syftet med uppgiften varit att 

kunskapsmässigt lära sig något kan antalet gruppmedlemmar i förhållande till uppgiftens omfattning 

således bidragit till att respondenterna uppfattat detta som ett hinder för ett fungerande grupparbete. 

 

En annan återkommande faktor i de grupparbeten som fungerade dåligt var att kommunikationen i 

gruppen var dålig. Detta visar sig vara en rak motsats till att i de väl fungerande grupparbetena där bra 

kommunikation är en faktor. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan vi ytterligare en gång få förståelse 

för hur viktigt det är att kommunicera med varandra när det är en gemensam produkt som ska skapas. I 

resonemanget om liknande motivation som en förutsättning för fungerande grupparbeten ovan beskrev 

vi att det förhållningssättet som gruppmedlemmarna har till grupparbetet styrs av den sociala och 

kommunikativa inramning tillhörande uppgiften (Säljö 2010, s.133). I motsats tolkar vi detta som att 

ett bristande engagemang motverkar lärande då deltagarna inte förhåller sig till uppgiften på liknande 

sätt. Detta kan bidra till kommunikationssvårigheter samt svårigheter med att samarbeta vilket på 

samma sätt hindrar utveckling och lärande. 

 

Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att lärande är en social process där vi delar 

erfarenheter med varandra och lär oss att använda dessa i nya situationer (Säljö 2010, s.13,34). Vi 

tolkar det som att ett bristande engagemang därför också kan ses som att den oengagerade inte har 

något intresse av att dela sina erfarenheter och kunskap med de andra i gruppen på grund av egoism. 

Det kan också vara att samma person inte upplever sig få ut något av andras kunskaper för att denne 

anser sig veta bäst. Ett bristande engagemang kan även ses som en effekt av ett totalt ointresse, att 

personen inte bryr sig om varken gruppen eller uppgiften. 

 

Eftersom sociala situationer, inom det sociokulturella perspektivet påverkar mänskliga aktiviteter och 

tvärt om är det viktigt att ta hänsyn till de kontextuella ramverk grupparbetet sker inom (Säljö 2010, 

s.135). Den fysiska kontexten i detta sammanhang är grupparbetet i vilka gruppmedlemmarna deltar i. 

Det betyder att grupparbetssituationen inverkar på hur gruppdeltagarna kommunicerar med varandra 

och tvärt om. För att förstå hur dessa kontexter påverkar varandra finns en tredje kontext, den 

historiska. Ett exempel på detta är universitetet som liksom andra kontexter har en kommunikativ 

tradition som styr hur studenter ska interagera eftersom traditionen befäster de interageringsmönster 

som är gällande i skolan. Att bryta dessa kommunikativa mönster får oftast konsekvenser i form av 

motstånd och konflikt (Säljö 2010, s.137). 

 

När respondenterna har berättat om de grupparbeten där kommunikationen brustit har fokus legat på 

att den icke-fungerande kommunikationen lett till just konflikter. I andra fall har kommunikationen 

brustit då respondenterna inte upplevt sig kunna prata med sina gruppmedlemmar då de velat undvika 

konflikter. Detta tolkar vi som att de kommunikativa mönstren som ska göras gällande i grupparbeten 

har brutits vilket då har fått negativa konsekvenser för arbetet. Detta förklaras också genom att 

kommunikationen inverkar på den fysiska kontexten, det vill säga hur gruppmedlemmarna agerar. I de 
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fall där kommunikationen inte fungerat har respondenterna uttryck ett missnöje med situationen i stort 

men också med den fysiska slutprodukt som gruppmedlemmarna åstadkommit.   

 

Även våra handlingar är kontextberoende (Säljö 2010, s.146). Gruppmedlemmarna agerar i samma 

fysiska kontext, i grupparbetet, men olika människor gör olika tolkningar om vad som är relevant att 

utgå ifrån (Säljö 2010, s.146). Det gäller allt från sätt att definiera problem och hur detta ska hanteras. 

Detta betyder också att det gruppdeltagarna lär sig under och av grupparbetet skiljer sig åt. Olika 

ambitionsnivåer kan således till stor del bero på hur gruppdeltagarna uppfattat det problem 

grupparbetet avsåg att lösa. Detta betyder på samma gång att angreppssätten till uppgiften kommer 

skilja sig åt (Säljö 2010, s.147). Detta ledde, som respondenterna påpekade, till frustration, onödigt 

ansvar, konflikt osv. vilket i förlängningen kan ha bidragit till att ambitionsskillnader associerats 

negativt i grupparbeten.  

8.2 Hur förhåller sig studenterna till grupparbete 

som metod för lärande? 
 

Respondenternas förhållningssätt till grupparbete som metod för lärande var helt baserat på deras 

tidigare erfarenheter av just grupparbeten. Detta eftersom de frågor vi ställde uteslutande syftade till 

respondenternas subjektiva erfarenheter kring ämnet. De teman vi hittade i resultaten är därför 

konstruerade genom respondenternas utsagor. Detta gör oss medvetna om att respondenterna kan ha 

varit med om betydligt fler, så väl fungerande som icke fungerande grupparbeten, dock vill vi 

poängtera att vår analys sker på basis av de tillfällen de valt att berätta om.  

 

När det kommer till grupparbete som arbetsform till att utföra en uppgift har den mest framträdande 

inställningen varit ifrågasättande. Detta berodde på fler saker; vid grupparbeten upplevdes kraven från 

lärare lägre, oklara syften med såväl kursen som själva uppgiften samt att arbetsformen inte upplevdes 

passa till uppgiften. I sociokulturella termer kan detta förklaras på flera sätt. 

 

Oklara syften förstår vi genom ett bristande i kommunikation från lärare till student. Människans sätt 

att förstå, tänka, handla och kommunicera i omvärlden är format av tidigare erfarenheter, både sociala 

och kulturella (Säljö 2010, s.35). Det betyder att ett syfte med en kurs eller uppgift, för en lärare, kan 

vara självklart men behöver inte vara det för en student då studenter förmodligen inte har samma 

erfarenhetsbakgrund att luta sig mot.  

 

Läraren kan även ses som ett redskap som ska förmedla uppgiftens syfte. Omvärlden och kunskap 

tolkas och medieras genom artefakter vilket vi sedan lär oss att bemästra genom appropriering (Säljö 

2010, s.80,81,119,120). Det syftet en kurs eller en uppgift har ska således medieras genom läraren. 

Hur läraren tolkar syftet är dock beroende av dennes erfarenheter, vilket kan bidra till en krock när det 

ska förmedlas till och approprieras av studenterna. Därför kan detta tolkas som ett hinder i och med att 

lärare och studenter inte har samma utgångspunkter för förståelse (Säljö 2010, s.35). 

 

Det vi däremot märkte under intervjuerna var att, även om de ombads hålla sig till deras erfarenheter 

av grupparbete, var de positiva till konceptet grupparbete. Det perspektiv- och kunskapsutbyte som 

grupparbeten som lärandemetod erbjuder ansåg respondenterna som något betydelsefullt för lärandet. I 

dessa fall har respondenterna pratat om grupparbeten i termer av mer vardagliga interaktioner. Enligt 

Säljö (2010, s.233) och Dysthe (2003, s.43) formas människor och lär sig som bäst i vardagligt 
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samspel och naturliga samtal och därför kan grupparbete tack vare sin sociala arbetsform bidra till att 

studenter varit positiva till grupparbete som arbetsmetod.   

8.3 Hur menar studenterna att grupparbete har 

inverkat på deras lärande? 

 

I denna fråga är det viktigt att poängtera att respondenterna talat om grupparbetens inverkan på olika 

typer av lärande. Därför har denna del av analysen delats upp med avseende på vad respondenterna 

uppgett ha lärt sig. Enligt Säljö (2010, s.34) och det sociokulturella perspektivet lär sig människor då 

de kommunicerar med varandra vilket är just det som sker i grupparbeten. Dock tar detta påstående 

inte hänsyn till vad som lärs. Därför vill vi belysa detta. 

 

Respondenterna var som tidigare nämnt positiva till grupparbete som koncept men erfarenhetsmässigt 

ställde de sig negativa till arbetsmetoden. Med detta sagt är det dock viktigt att utreda vad 

respondenterna var negativa till. Många av respondenterna upplevde sig nämligen ha fått med sig 

värdefulla erfarenheter även av de dåliga grupparbetena. 

8.3.1 Ämneskunskap 

Mycket av den negativa inställningen till grupparbete kom av att metoden har haft svårt att bidra till 

tillfredställande kunskapsutveckling inom ämnet för det gruppuppgiften handlade om. Detta eftersom i 

de icke-fungerande grupparbetena har så mycket energi gått åt till allt runt omkring själva uppgiften.  

 

Huvudsyftet med skola och undervisning är kunskapsutbyte. Skolan som verksamhet bygger dock på 

antaganden om hur lärandet går till och hur kunskap är beskaffad vilket bidrar till att den 

institutionella traditionen på många sätt definierar hur vi ska agera och kommunicera i verksamheten, 

inte minst under grupparbeten (Säljö 2010, s.47). I de grupparbeten där både kommunikation och 

samarbetande handlingar har brustit tolkas detta som att skolans traditioner och syften inte har kunnat 

fungera som det ska. Eftersom den akademiska kontexten vilar på antaganden om hur studenter (och 

lärare etc.) ska kommunicera för att de ska kunna ta till sig kunskap (Säljö 2010, s.47) är det inte heller 

konstigt att grupparbeten är konstruerade att fungera genom kommunikation. När kommunikationen 

då inte fungerar, som antagandet ovan visar, kan detta kunskapsutbyte inte tillgodoses på samma sätt.  

 

Skolans syn på lärande bygger även på ett annat antagande; kunskapsförmedling sker från lärare till 

elev (Säljö 2010, s.48). Med utgångspunkt i det antagandet kan vi problematisera grupparbete som 

metod för lärande (av ämneskunskap) då lärare inte är närvarande under arbetet. Denna syn på lärande 

gör det mindre förvånande att grupparbeten inte haft den positiva inverkan på studenternas lärande 

som den akademiska kontexten egentligen kanske strävar efter.  

 

Så med avseende på respondenternas utveckling av ämneskunskap som lärande har grupparbetenas 

inverkan inte verkat fungera som det ska. 

8.3.2 Sociala färdigheter 

Det sociokulturella perspektivet menar att vi får kunskap när vi tar ett visst perspektiv på verkligheten. 

Olika perspektiv ger också olika typer av kunskap (Säljö 2010, s.26). Denna aspekt har tydligt 

framträtt i vårt resultat då studenterna vid ett flertal gånger berättat om betydelsen av att få ta del av 
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andras tankar och åsikter. Detta handlar om en insikt att deras perspektiv inte alltid är det rätta eller 

enda gällande, vilket har utvecklat denna form av lärande.  

 

Att studenterna lär sig samarbeta är en social färdighet som utvecklas tack vara grupparbete. 

Säljö (2010, s.104) menar att vi lär oss agera på rätt sätt genom att ta del av och se på hur saker går till. 

Det gäller inom alla sociala praktiker. Genom dessa erfarenheter, det vill säga socialisation, kommer vi 

efter ett tag kunna passa in i olika situationer, både lättare varianter och mer komplexa som till 

exempel skolmiljön. När respondenterna talade om sina erfarenheter kring grupparbeten de varit 

delaktiga i kunde vi utröna att dessa erfarenheter betraktades som redskap till att hantera kommande 

grupparbetssituationer. Respondenterna menade att de också utvecklats som personer då 

erfarenheterna även speglat det egna agerandet under dessa grupparbeten. Genom det har de blivit 

varse om vad de tyckt fungerat bra och även mindre bra med deras egna tillvägagångssätt. 

 

I dessa fall har grupparbetet bidragit till ett utvecklat lärande med avseende på både perspektivtagande, 

samarbete och självinsikt. 

8.3.3 Yrkesförberedande 

Grupparbete har i vissa fall fungerat som ett yrkesförberedande verktyg och det har vi utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv tolkat som något väldigt positivt. Säljö (2010, s.104) och det sociokulturella 

perspektivet menar att hur vi lär oss agera i sociala praktiker kan vi senare utveckla i andra och mer 

komplexa sammanhang. Att studenter lär sig arbeta i skolan för att sedan föra vidare den kunskapen 

och utveckla den för att kunna passa in på en arbetsplats är ett bra exempel på en lyckad 

kunskapsutveckling.     

 

Så hur menar studenterna att grupparbete har inverkat på deras lärande? Av analysen har det nu 

framgått att denna fråga är alldeles för stor för att kunna sammanfattas med ett svar. Det vi däremot 

kan säga är att grupparbeten inte bara är en arbetsmetod som ska hjälpa studenter att lösa en uppgift. 

Grupparbete är en mångfacetterad metod som bidrar till många andra typer av lärande än bara 

utvecklad ämneskunskap (även om detta vid fler tillfällen än ett uteblivit).  
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9. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi först att sammanfattat svara på våra frågeställningar. Därefter kommer vi 

redogöra för de slutsatser vi har dragit av studien i relation till det sociokulturella perspektivet, vår 

bakgrund och även den tidigare forskning vi presenterat. Till sist kommer vi ge förslag på vidare 

forskning inom ämnet grupparbete. Syftet med detta kapitel är alltså att länka ihop studiens delar och 

på så sätt få en mer överskådlig och sammanhängande förklaring av studien och dess fynd.  

9.1 Slutsatser 

Denna studie syftade till att undersöka hur grupparbete som metod för lärande uppfattas utifrån ett 

studentperspektiv. Med hjälp av våra frågeställningar ansåg vi att detta skulle gå att svara på. 

Huvudresultaten vi fick fram var följande. 

 

1. Vad anser studenterna kännetecknar ett bra respektive dåligt grupparbete? 

Respondenterna ansåg att bra grupparbeten kännetecknades av fungerande kommunikation, liknande 

ambitioner och engagemang gruppmedlemmarna emellan, tydliga arbetsupplägg och bra relationer och 

personkemi i gruppen. Grupparbeten som fungerat dåligt kännetecknades istället av oförmåga att 

kommunicera, skilda ambitioner, bristande engagemang och för många gruppmedlemmar 

 

2. Hur förhåller sig studenterna till grupparbete som metod för lärande? 

På den andra frågeställningen fick vi fram att även om respondenterna var positiva till idén om 

grupparbete, förhöll de sig ifrågasättande till lärandemetoden på grund av dåliga erfarenheter av 

arbetsformen. 

 

3. Hur menar studenterna att grupparbete har inverkat på deras lärande? 

Den sista frågeställningen fann vi vara för bred för ett enkelt svar. Denna fråga berodde på vad som 

avsågs att de skulle lära sig. Vi fann tre aspekter av lärande som respondenterna nämnde. Den första 

aspekten handlade om specifik kunskapsutveckling, eller det vi valde att kalla för ämneskunskap. Den 

andra aspekten handlade om sociala färdigheter, så som att arbeta i grupp, samarbeta och få förståelse 

för andra människor. Den tredje och sista aspekten innefattar att respondenterna fått självinsikt eller att 

de utvecklades som person.  

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att kommunikation är en fundamental faktor när det kommer till 

respondenternas uppfattningar om och erfarenheter av grupparbete som metod för lärande. Detta 

kommer vi, i förhållande till forskningsfrågorna, redogöra för nedan. 

 

1. Dålig kommunikation - dåliga grupparbeten. Bra kommunikation - bra grupparbeten 

Slutsatsen vi drog av detta var att alla de förutsättningar som respondenterna nämnde för bra 

fungerande grupparbeten berodde och byggde på fungerande kommunikation. Utan den fungerande 

kommunikationen fungerade inte heller grupparbetena som de skulle. Detta styrktes även av de 

beskrivningar vi fått av de icke-fungerande grupparbetena. 
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Ut ett sociokulturellt perspektiv kan vi konstatera att vår förmåga att kommunicera med andra i sociala 

samspel är en förutsättning för människans utveckling och lärande (Säljö 2010, s.34). Lärande sker 

alltså när vi deltar, interagerar och kommunicerar i sociala praktiker. I denna studie har vi också 

definierat grupparbete som en social praktik där två eller fler individer interagerar och tillsammans, 

genom kommunikation, lär sig tillsammans. Och när förutsättningen för lärande är kommunikation vill 

vi påstå, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, att när kommunikationen brister fallerar synen 

på lärande som social praktik och därför också grupparbeten.  

 

2. Dålig kommunikation i tidigare grupparbete - negativt förhållningssätt. Bra kommunikation i 

tidigare grupparbete - positivt förhållningssätt. 

I det sociokulturella perspektivet kommer kunskap och färdigheter från tidigare erfarenheter (Vaage 

2003, s.134-135; Säljö 2010, s.21). Detta är en intressant aspekt i relation till hur respondenterna 

förhöll sig till grupparbete som lärandemetod. De som varit med om merparten dåligt fungerande 

grupparbeten hade ett mer negativt förhållningssätt till metoden än de som istället hade övervägande 

positiva erfarenheter av grupparbeten. I linje med redogörelse (1) berodde kvalitén på grupparbetena 

av i vilken mån kommunikationen gruppmedlemmarna emellan fungerade. Därför ser vi att 

förhållningssättet till grupparbete som metod är ett slags kvitto på hur väl kommunikationen har 

fungerat i de grupparbeten respondenterna varit med i tidigare. 

 

Detta förklaras också i sociokulturella termer som att kunskap och färdigheter också är något vi kan 

överta från varandra. Det betyder att detta förhållningssätt också kan bero på att respondenterna blivit 

utsatta för andras åsikter för eller emot grupparbete som lärandemetod och därför tagit över de 

förhållningssätten (Säljö 2010, s.21,22). 

 

3. Kommunikation bidrar till flera sorters lärande 

Som tidigare nämnt är den sociokulturella synen på lärande en snarlik beskrivning av ett grupparbete 

som metod för lärande. Därför är förmågan att lära sig något under ett grupparbete beroende av 

kommunikation. Här är det viktigt att poängtera att lärande sker huruvida kommunikationen fungerar 

eller ej. Grupparbetssituationen i sig ser vi som ett medierande redskap till lärande. De som ingår i 

gruppen tolkar omvärlden genom interaktionen med de andra och erbjuds ny kunskap att appropriera 

(Dysthe 2003, s.325). Den nya kunskapen är förmedlad via de andra och på så sätt också färgad av 

deras tidigare erfarenheter. Av detta fungerar grupparbete som en kommunikativ brygga mellan sig 

själv och nya erfarenheter och kunskap.  

 

I det sociokulturella perspektivet är den viktigaste mänskliga läromiljön den vardagliga interaktionen 

(Säljö 2010, s.233). Eftersom grupparbete som lärande metod skiljer sig från “vanlig” 

skolundervisning som till exempel föreläsningar kan grupparbete i många avseenden liknas vid denna 

vardagliga interaktion. Därför anser vi att grupparbete bidrar med fler sorters lärande än den 

traditionella ämneskunskapsutvecklingen då detta innebär mer än en envägskommunikation som lärare 

till elev. Grupparbetssituationen har bland annat visat sig, enligt våra respondenter, bidra till att de lärt 

sig samarbeta, byta perspektiv med andra och att de själva inte alltid har haft rätt eller att deras 

perspektiv inte har varit det enda möjliga och gällande. 

 

Våra resultat är även intressanta i relation till studiens bakgrund. De två lärarna vi pratat med på 

Stockholms universitet såg grupparbeten som tillfällen för kunskapsutveckling, perspektivutbyte och 

som förberedelse inför yrkeslivet. Alla dessa aspekter har respondenterna oberoende meddelat att de 

lärt sig vilket tyder på att lärarnas syfte med grupparbete som arbetsmetod faktiskt tillgodoses. Detta 
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visar på en syn på lärande där kommunikation antas fylla fler funktioner än bara som förmedlare av 

ren teori. 

 

Alla de lärandeaspekter som möjliggörs av grupparbete motiverar även skolverkets mål att alla elever 

ska lära sig arbeta i grupp (Skolverket 2011, s.13; Skolverket 2011, s.9). Grupparbete som metod för 

lärande har också i denna studie visat sig bidra till en utvecklad förmåga att arbeta tillsammans med 

andra. Denna institutionella vilja sträcker sig alltså till högre utbildning vilket indikerar den styrka 

som ligger interpersonell kommunikation inom utbildning i fatet. 

 

Våra fynd har både likheter och skillnader med den tidigare forskning vi redogjort för. Forslund 

Frykedal fann i sin studie att kommunikationen ökade mellan gruppdeltagarna vid otydliga uppgifter 

(Forslund Frykedal 2008, s.55). Vi fann dock att vid tydligt formulerade uppgifter ökade viljan att 

prestera och därmed viljan att kommunicera. Denna skillnad i forskningsfynd problematiserar vi med 

ålder då vi anser att elever i högstadiet inte är lika självgående som studenter på universitetet. Detta 

kan också bero på att universitetsstudier är frivilliga och de som studerar på universitetet förmodligen 

har ett intresse av det som studeras.  

 

Våra resultat ligger mer i linje med Anna Malmbjers forskningsfynd. Hon påpekar vikten av att 

uppgiften som utförs ska ha ett tydligt syfte och att studenterna ska förstå varför grupparbete som 

arbetsmetod används. Först då blir uppgiften meningsfull och genom en känsla av gemensam 

delaktighet blir ny kunskap och förståelse möjlig (Malmbjer 2007, s.240,247). Detta liknas i vår studie 

vid nödvändigheten av väl kommunicerade syften med både kurs och uppgift lärare och elev emellan. 

Denna kommunikativa aspekt bidrar även i Malmbjers studie till ett utökat lärande. 

 

Även Agneta Brav fann i sin studie att arbetsupplägget och stöd från ledare har betydande inverkan på 

utfallet av arbetsgruppen. Detta bidrar till utökat potential för lärande (Brav 2008, s.47-50). Detta är 

även en aspekt som är av relevans i vår studie då våra respondenter uttryckte vikten av tydligt 

kommunicerade syften för grupparbetsprocesserna. Även i vår studie bidrog detta till potential för 

utökat lärande.   

 

Då vetenskapsrådets forskningsprojekt inte är klart kan vi tyvärr inte relatera våra fynd till den. Dock 

tror vi att, precis som vi skrev i tidigare forskning att den studien kan komma att bidra med stöd för att 

maximera grupparbetens potential, både lärar-och elevmässigt. Detta tror vi kan leda till utökat lärande 

och utveckling, både för lärare och elever. 

9.2 Konklusion 
Vi har alltså kommit fram till att studenternas uppfattningar om grupparbete som metod för lärande är 

till stora delar baserade på tidigare erfarenheter av just grupparbeten de deltagit i. Studenterna har 

också uttryckt att metoden erbjuder ett stort utrymme för flera sorters lärande. Våra resultat kan dock 

kritiseras då dessa resonemang är baserade på sju studenter som har läst, eller läser 

personalvetarprogrammet på Stockholms universitet. Dock kan våra resonemang styrkas av det 

sociokulturella perspektivet vilket betyder att dessa fynd kan antas sträcka sig över många 

grupparbetssituationer i omvärlden. Vi gör däremot inga anspråk på att dessa resultat ska generaliseras 

till andra populationer. Vi menar snarare att resultaten är intressanta i sig och erbjuder en kvalitativ 

insyn i ett studentperspektiv på grupparbete och den betydelse kommunikation har för människans 

lärande och utveckling. 
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9.3 Förslag på vidare forskning 

 

Då vi har kommit fram till att kommunikation är av stor betydelse när det gäller att arbeta i grupp 

tycker vi att det skulle vara intressant att utföra mer forskning med inriktning på detta. Det skulle vara 

intressant att utföra en större studie som utreder fler kommunikativa aspekter och hur de verkar i 

grupparbete. Då de lärare vi pratat med uttryckte en yrkeslivsförberedande funktion med grupparbete 

kan det vara av vikt att studier inriktar sig på grupparbete på högre utbildning så som universitet och 

högskola då dessa grupparbeten i många fall ligger närmast det stundande arbetslivet.  

 

Vi anser också att det finns ett värde i att utföra fler studier om grupparbeten utifrån studentperspektiv 

då de är studenterna som faktiskt gör grupparbetena. Värdet ligger i att studenter kan tänkas bidra med 

information, kunskap och inte minst erfarenheter som kan användas till fördel av både skola och lärare 

men också studenter i framtida organisering av och deltagande i grupparbeten. 
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11. Bilagor  

Bilaga 1 

 
Intervjufrågor: 

 

1. Berätta om ett grupparbete som du tycker fungerat bra! 

- Vad berodde det på enligt dig? 

- Hur agerade du under detta grupparbete? 

 

2. Berätta om ett grupparbete som fungerat dåligt! 

- Vad berodde det på enligt dig? 

- Hur agerade du under detta grupparbete? 

 

3. Tänk på en gång du fått reda på att en uppgift skulle utföras i form av ett grupparbete. Hur var 

dina tankar kring det?  

- Varför? 

 

4. Om du ser tillbaka på ett grupparbete du varit delaktig i på personalvetarprogrammet, vilka 

erfarenheter har du fått med dig? 
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