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Förord  
Denna kandidatuppsats inom pedagogik har genomförts vårterminen 2017 på Mittuniversitetet i 

Sundsvall av Sabina Hedefalk och Eleonor Sjöberg. Arbetet har bestått av ett gemensamt ansvar och 

tätt samarbete, där vi tillvaratagit och beaktat våra individuella styrkor och svagheter. För insamling 

av empiri, har vi genomfört fyra intervjuer vardera. Resterande delar i studien har skrivits och 

redigerats tillsammans i Google Dokument genom kommunikation i Skype, där vi diskuterat och 

formulerat textens innehåll.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som deltagit och delat med sig av sina 

uppfattningar. Utan deras medverkan hade studien inte varit möjlig att genomföra. Vidare ska vår 

handledare, Marcus Sundgren och alla opponenter i handledningsgruppen, ha ett tack för givande 

handledning och feedback. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer – Manne, Livia, Martin och Lucas 

samt de vänner som stöttat oss i processen att göra detta självständiga arbete möjligt. Vi vill också 

tacka varandra för det stöd och den motivation vi delgivit varandra under utbildningen och arbetets 

gång.  



Abstrakt  
Vetenskaplig forskning påvisar att grupparbeten som undervisningsmetod har många fördelar för 

lärandet. Men forskningen indikerar också att det finns ett behov att djupare studera individuella 

uppfattningar kring grupparbeten, då det råder skilda uppfattningar om vad som är positivt och 

negativt för lärandet med grupparbete. Syftet med denna studie är att beskriva universitetsstudenters 

bild och uppfattningar om gruppbaserat lärande i form av grupparbete och studiegrupp samt öka 

kunskapen om vilken form som uppfattas ha mest betydelse för den egna studieprestationen. 

Detta är en kvalitativ studie med inspiration av en induktiv ansats, där åtta universitetsstudenters 

olika uppfattningar om grupparbete och studiegrupp har inhämtas genom semistrukturerade 

intervjuer. Respondenterna valdes ut genom ett målinriktat urval med kriteriet att studera på ett 

universitet och vid ett program på minst 180 högskolepoäng. Urvalet har inslag av 

bekvämlighetsurval, då förslag på respondenter tillfrågades i författarnas sociala närvaro. Insamlad 

empiri har analyserats med inspiration av Grounded theory. 

 Resultatet indikerar att universitetsstudenters uppfattningar om gruppbaserat lärande i form av 

grupparbete och studiegrupp innefattas av både möjligheter och utmaningar. Vidare påvisar 

resultatet att flertalet av studiens respondenter uppfattar studiegrupp som den mest betydelsefulla 

formen för sin egen studieprestation. Samtidigt påvisar resultatet att lärarens frånvaro i gruppbaserat 

lärande resulterar i att ingen av formerna har mest betydelse för sin egen studieprestation. 

I en avslutande diskussion behandlas resultatet genom att kopplas till tidigare forskning. Där 

identifieras kopplingar mellan studenternas uppfattningar om grupparbete och ett formellt lärande i 

grupp som i sin tur präglas av ett kooperativt lärande. Studenters uppfattningar om studiegrupp ses i 

liknelse till formerna läsgrupp, basgrupp, examinationsgrupp och traditionella grupparbeten, som i 

sin tur präglas av ett kollaborativt lärande.  

 

Nyckelord: grupparbete, gruppbaserat lärande, gruppstorlek, studiegrupp. 
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Introduktion  
I detta avsnitt introduceras läsaren för den aktuella studien och det valda området, gruppbaserat 

lärande. Detta genom en presentation av studiens centrala definitioner och dess disposition samt en 

bakgrund som behandlar teorier och tidigare forskning om: sociokulturellt perspektiv på lärande, 

studentcentrerat - och gruppbaserat lärande, kooperativt och kollaborativt lärande, grupparbete och olika former 

av grupparbete, uppfattningar av grupparbete och gruppstorlek och gruppsammansättning. Detta avsnitt 

utmynnar i ett förtydligande av studiens syfte med tillhörande frågeställningar. 

Inledning  

Interaktion med andra människor skapar förutsättningar för att lära sig hantera sociala förmågor som 

samspel och språkliga färdigheter. Dessa förmågor förväntar sig samhället att människan ska kunna 

applicera och hantera i olika sammanhang (Forslund Frykedal, 2008; Universitetskanslersämbetet, 

2017). Inom högre utbildning har därför vikten av lärande i grupp ökat under de senaste två 

decennierna. Detta står i relation till ett ökat kvalitétsbehov i undervisningen och hos lärarna och detta 

i samband med strama budgetar, växande klassammansättningar och efterfrågan på kulturell 

mångfald inom utbildningar (Hassanien, 2006).  

Gruppbaserat lärande är idag en populär metod, som benämns synonymt med grupparbete. 

Begreppet grupparbete är i sin tur ett samlingsbegrepp för olika former av arbete i grupp (Hammar 

Chiriac, 2003; Mutwarasibo, 2013). Grupparbeten är inom högre utbildning ett väletablerat 

pedagogiskt verktyg som främjar demokratiska tankebanor, aktiverar studenterna i sitt lärande och 

skapar lösningar på undervisningsproblematik (Forslund Frykedal, 2008; Mutwarasibo, 2013).  

Vetenskaplig forskning belyser att tillämpning av grupparbeten som undervisningsmetod ökar och 

att fördelarna med metoden är många. Forskningen indikerar samtidigt att det bör finnas i åtanke att 

detta arbetssätt inte endast resulterar i positiva utfall. Det finns skilda åsikter hos studenter om vad 

som upplevs positivt och negativt med grupparbete (Mutwarasibo, 2013). Burdett (2007) menar att 

akademiker tar för givet att grupparbeten ska resultera i ett värdefullt lärande, men att studenter i sin 

tur faktiskt kan uppleva motsatsen. I likhet menar Hammar Chiriac (2014) att studenter kan uppleva 

att grupparbete har positiv effekt på inlärning av akademiska kunskaper, men att formen också kan 

hämma det individuella lärandet. Forskning indikerar att det därmed finns ett behov att djupare 

studera individuella uppfattningar om just grupparbeten som pedagogisk praxis (Hammar Chiriac, 

2014). 

Intresset för området bottnar i våra egna erfarenheter om att arbete i grupp har resulterat i givande 

kunskapsutbyten och i denna studie avser vi därför att öka kunskapen om gruppbaserat lärande. 

Detta genom en kvalitativ ansats som syftar att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattning 

av grupparbete och studiegrupp samt öka kunskapen om vilken form som uppfattas ha mest 

betydelse för den egna studieprestationen. Studiens resultat kan därmed ses som ett bidrag till 

ytterligare kunskap om individuella uppfattningar om gruppbaserat lärande. 

Definitioner  

Studiens definitioner kommer utgå från beskrivningarna nedan.  

Student: När begreppet student tillämpas i studien, åsyftas en person som studerar vid universitet 

eller högskola (Nationalencyklopedin, 2017). 

Grupparbete: Studien utgår från grupparbete som individers sociala och ämneskunskapsmässiga 

samspel med varandra i ett gemensamt arbete. Antingen i form av tilldelad uppgift att utföra i grupp 
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eller individuell uppgift som studenterna själva väljer att lösa tillsammans i grupp (Forslund 

Frykedal, 2008).  

Studiegrupp: I studien definieras studiegrupp som en form av grupparbete (Hammar, Chiriac, 

2008). Studiegrupper är långvariga lärgemenskaper med stabilt medlemskap, där medlemmar 

integrerar och arbetar med varandra för att stötta varandra i sina akademiska studier (Johnson & 

Johnson, 2002, 2009). 

Disposition 

Studien består av fyra delar: introduktion, metod, resultat och diskussion. Introduktionen syftar att 

presentera området och öka förståelsen för gruppbaserat lärande. I introduktion presenteras vidare 

studiens syfte och de forskningsfrågor som studien ämnar besvara. I metoddelen redovisas och 

motiveras studiens vetenskapsteoretiska ansats och studiens metodologiska tillvägagångssätt för 

insamling av empiri. Denna del kompletteras med en redogörelse av studiens procedur, analysmetod, 

studiens tillförlitlighet och äkthet, etiska ställningstaganden samt en efterföljande metoddiskussion 

som behandlar de val som tagits. I efterföljande del redovisas den insamlade empirin och studiens 

resultat. I diskussionsdelen presenteras och förs en analyserande diskussion kring resultatet och 

tidigare forskning. Denna del avslutas med en sammanfattande text av diskussionen och en kortfattad 

beskrivning med förslag om ämnen till framtida studier.  

Bakgrund 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin grund i Vygotskys (1978) tankar om att lärande 

sker när individer interagerar med varandra i sociala sammanhang. Lärandet sker först på det sociala 

planet, för att därefter ta vid på det individuella planet (Vygotsky, 1978). Detta vidareutvecklas av 

Säljö (2014) som belyser i sin bok “Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv” att lärande sker 

på både grupp - och individnivå i sociala sammanhang. För att förstå lärande måste man beakta hur 

individen använder och utvecklar redskap för att samverka och kommunicera med andra (Säljö, 2014). 

Redskap är medierande, där begreppet medierande belyser samspelet mellan människan och 

redskapet, som tillämpas för att kunna förstå och interagera i sin omvärld. Redskapen kan vara 

språkliga eller fysiska i form av materiella ting, där språket skapar förutsättningar för att kunna ta del 

av andras perspektiv och tankar. Språket ger möjligheter för människan att organisera sig i olika 

gemenskaper och skapar därmed möjlighet till individuell utveckling. Säljö belyser att uppgifter som 

är svåra och problematiska för en enskild individ att lösa på egen hand, kan lösas med hjälp från 

andra genom språkliga och kommunikativa ansträngningar (Säljö, 2014). Säljö lyfter i sin bok en 

studie om grupparbeten, där vikten av språk och kommunikation betonas. I den studien beskrivs en 

viss situation där deltagare i ett grupparbete genom kommunikation väger upp, testar och förkastar 

olika alternativ för att gemensamt nå fram till ett resultat. Resultat påvisar att arbetet i gruppen förs 

framåt genom att deltagarna diskuterar och resonerar med varandra (Säljö, 2014). 

Studentcentrerat lärande och gruppbaserat lärande 

Inom högre utbildning utvecklas metoder som eftersträvar att förbättra studenters lärande och 

effektivisera undervisningen. Metoderna avser skapa främjande lärandesituationer där studenterna 

hamnar i fokus genom att föra dialoger, lyssna och ta del av andras inlärningsstilar samt reflektera 

över diskuterat innehåll. Strävan att finna lämpliga metoder resulterar i konceptet student-centred 



 

 

3 

learning (Mutwarasibo, 2013). Idag är olika elev - och studentcentrerade arbetsformer väl tillämpade 

inom skola och universitet (Hammar Chiriac, 2008), och det studentcentrerade lärandet är resultatet 

av en förskjutning av lärarens ansvar för studenternas lärande. Konceptet syftar till att istället 

uppmuntra studenter att ta mer ansvar för sitt eget lärande (McCabe & O´Connor, 2014).   

Att arbeta i grupp är en form av studentcentrerat lärande och benämns som gruppbaserat lärande 

(Mutwarasibo, 2013). Gruppbaserat lärande innefattas av interaktion och samspel mellan 

gruppmedlemmarna. Genom att förhålla sig till gemensamma värderingar och normer i gruppen, styr 

interaktionen gruppen gentemot det uppsatta målet. När studenter tillvaratar och tillämpar gruppens 

mångfald som en resurs för sitt lärande, blir gruppbaserat lärande en effektfull metod (Mutwarasibo, 

2013). Griffiths (2009) benämner gruppbaserat lärande som small group learning, och menar att 

metoden skapar förutsättningar för aktivt engagemang och utveckling av sociala kompetenser och 

samarbete. Detta genom att metoden utmanar studenter att vara aktiva i sitt lärande tillsammans med 

andra studenter (Griffiths, 2009). Hassanien (2006) lyfter också small group inom högre utbildning, 

och menar att studenter som deltar i dessa grupper lär sig bättre och bibehåller kunskapen längre än i 

andra typer av undervisningssammanhang. 

Kooperativt- och kollaborativt lärande 

Inom gruppbaserat lärande sker kooperativt och kollaborativt lärande (Mutwarasibo, 2013). Kooperativt 

- och kollaborativt lärande är uppmärksammade och aktuella inlärningsstrategier inom akademiska 

verksamheter. De är processer som sker inom gruppen när medlemmarna genom stöttning och 

tillförlit, tillsammans uppnår ett mål (Hassanien, 2006).  

Kooperativt lärande i grupp präglas av struktur och systematik där små strategiskt utformade 

grupper arbetar mot ett gemensamt mål (Forslund Frykedal, 2008; McMaster & Fuchs, 2002). 

Kooperativt lärande i grupp präglas av ömsesidigt stöd och ett gemensamt intresse för uppgiften 

inom gruppen, vilket förstärker motivationen till lärande och förhöjer studenternas akademiska 

prestationer (Bertucci, Conte, Johnson & Johnson, 2010; Postholm, 2008). Grupper av kooperativt 

lärande innefattas av rollfördelning inom gruppen och medlemmarna arbetar oftast utifrån en tydlig 

arbetsgång skapad av en ledare (Forslund Frykedal, 2008; McMaster & Fuchs, 2002). Samarbete inom 

gruppen är ingen självklarhet, och kooperativt lärande i grupp kan beskrivas som grupparbeten utan 

något samarbete eller interaktion mellan studenterna (Forslund Frykedal, 2008; Hammar Chiriac, 

2014). Medlemmarna kan arbeta individuellt med separata delar inom arbetet, för att sedan 

sammansätta delarna som bildar en slutgiltig produkt eller resultat (Hammar Chiriac & Granström, 

2012). 

Det kollaborativa lärandet karaktäriseras och definieras som den process där medlemmarna i 

gruppen tar ansvar för varandras lärande, och de individuella framgångarna påverkar hela gruppens 

framgång (Hassanien, 2006). Genom avsaknad av ett tydligt ledarskap har gruppens medlemmar lika 

stora förutsättningar att forma och påverka arbetsgången och dess struktur (Forslund Frykedal, 2008). 

Samarbete är ett nyckelord inom kollaborativ lärandet då lärande sker genom samverkan, 

kommunikation och tillämpning av gruppmedlemmarnas olika kompetenser. Det kollaborativa 

lärandet utmynnar i utbyte av kunskap och idéer inom gruppen, vilket ökar motivation och 

förståelsen för lärandet. Vidare främjar ett kollaborativt lärande individers socialisationsprocesser och 

förståelsen för människors olika kulturella bakgrunder (Hammar Chiriac, 2014; Hassanien, 2006). 

Grupper av kollaborativt lärande utvecklar sociala förmågor och beteenderelaterade kvalitéer som är 

attraktiva hos en arbetsgivare (Hassanien, 2006). 
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Båda strategierna tillämpas väl inom vetenskaplig forskning gällande grupper och samarbete. 

Kooperativt lärande och kollaborativt lärande är två komplexa begrepp som ibland tillämpas 

synonymt. Men forskning påvisar att det råder skillnad mellan strategierna, eftersom deras 

tillämpning står i relation till syftet och uppgiften (Forslund Frykedal, 2008; Hammar Chiriac, 2014). 

Grupparbete och olika former av grupparbete 

Ett grupparbete är en lärandemetod där studenter uppmanas att utföra ett arbete i grupp. 

Grupparbete kan innefattas av olika typer av arbetsuppgifter i en mängd olika formeringar 

(Blatchford, Kutnick, Baines & Galton, 2003). I huvudsak ska grupparbeten innefattas av 

kunskapsutbyte, samarbete och intellektuella ansträngningar från gruppens medlemmar för att nå 

målet med uppgiften (Mutwarasibo, 2013). Studenter som deltar i grupparbeten, kan uppnå bättre 

studieresultat än de som arbetar individuellt (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal, 2011). På 

högskolor och universitet är grupparbete en integrerad del i kurser och att visa förmåga på att kunna 

delta i grupparbete är ett lärandemål (Noonan, 2013). Lärare väljer därför att tillämpa grupparbeten 

då metoden fördelaktigt lär studenter att samarbeta och tillvarata andra individers perspektiv. 

Grupparbete ska därmed resultera i förstärkta individuella färdigheter och kompetenser, som 

förbereder studenten för arbetslivet (Leight, Barcelona & Rockey, 2010). Genom att uppvisa 

individuell kompetens att kunna arbeta i grupp och eftersom grupparbeten kräver individuellt 

engagemang och ansträngning, utvecklar individen fördelaktiga egenskaper som är attraktiva på 

arbetsmarknaden (Fearon, McLauglin & Yoke Eng, 2012). 

Inom ramen för grupparbeten återfinns och identifieras tre olika former: formal learning groups, 

informal learning groups, and study teams/ studygroup (Hassanien, 2006, 2007; Mutwarasibo, 2013). De 

olika formerna av grupparbete skapas och tillämpas utifrån olika syften och det som skiljer formerna 

åt är målet med uppgiften, tidsaspekten och de innefattande aktiviteterna (Mutwarasibo, 2013).  

I formella lärandegrupper tilldelas studenter grupper, som tillsammans genomför och slutför en 

komplex arbetsuppgift som pågår under ett visst förutbestämt tidsintervall (Johnson & Johnson, 2002, 

2009). Grupparbetet präglas av ett tydligt ledarskap från lärarens håll som konstruerar gruppens 

storlek och dess medlemmar, detta i syfte att utforma heterogena grupper baserat på olika förmågor 

och kompetenser. Genom att blanda förmågor och kompetenser, skapas förutsättningar att maximera 

inlärningen för medlemmarna (Mutwarasibo, 2013).  

Till skillnad från formella lärandegrupper, är informella lärandegrupper temporära och kan 

innefattas av slumpmässigt medlemskap (Johnson & Johnson, 2002, 2009). Grupperna kan också 

formas genom att studenterna själva väljer vem eller vilka de vill arbeta och diskutera med 

(Mutwarasibo, 2013). Grupparbetena kan pågå endast några få minuter, som under en diskussion eller 

som längst en lektion. Vanligtvis organiseras informella grupparbeten med aktiviteter som focus 

discussions och turn-to-your-partner discussions (Johnson & Johnson, 2009). Den förstnämnda aktiviteten 

innebär att innan och efter föreläsning deltar studenter i korta diskussioner om fem minuter med 

fokus på föreläsningsinnehållet. Under föreläsningen lämnas vidare regelbundna utrymmen för den 

sistnämnda aktiviteten som innefattas av diskussion mellan studenter som sitter bredvid varandra. 

Syftet med informella lärandegrupper är att aktivera studenterna under lektionstid, och på så vis 

försöka säkerställa att lärande sker (Johnson & Johnson, 2009). Att tillämpa informella lärandegrupper 

under lektionstid, ses förbättra lärandet samtidigt som studenterna skapar relationer med varandra 

(Johnson & Johnson, 2002). 

Den tredje formen av grupparbete är studiegrupp. Studiegrupp benämns synonymt som base 

group, och learning teams (Mutwarasibo, 2013). Studiegrupper varar terminslånga perioder eller en hel 
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studietid, och studiegrupperna upphör i samband med att medlemmarna avslutar sina studier genom 

examen (Johnson & Johnson, 2002, 2009). Deltagande i en studiegrupp tros kunna inverka positivt på 

medlemmarnas närvaro genom att skapa en personlig prägel på studiegången och arbetet. Vanligt 

förekommande aktiviteter inom studiegrupp är att uppdatera och informera andra studenter som 

missat en föreläsning eller varit frånvarande från en lektion. Studiegrupper skapar därför stark 

sammanhållning då medlemmarna utvecklar känsla av tillhörighet genom långsiktigt engagemang i 

varandras studier och akademiska framgångar. Detta kan skapa ett välbefinnande hos medlemmarna 

vad gäller deras utveckling och skolgång (Johnson & Johnson, 2002). Hammar Chiriac (2008) 

benämner också studiegrupp som en form av grupparbete och att det i sin tur finns en rad olika 

uppsättningar av studiegrupper. En variant är projektgrupper (Hammar Chiriac, 2008), som är en 

traditionell arbetsform inom högre utbildning där medlemmarna gemensamt skapar ett projekt 

utifrån en tydlig arbetsbeskrivning. Projektgrupper varar under en begränsad eller förutbestämd 

tidsperiod, allt ifrån några veckor till en hel studietermin. Nära besläktat med projektgrupp är 

kommittéer eller arbetsgrupper (Hammar Chiriac, 2008). Denna variant av studiegrupp innefattas av 

arbete kring en uppsats, som i slutändan presenteras vid en konferens av en utvald representant ur 

gruppen. Till skillnad från projektgrupp är kommittéers eller arbetsgruppers varaktighet mer 

varierande och tidsperioden kan sträcka sig kortare eller längre (Hammar Chiriac, 2008). Inom ramen 

för studiegrupp, belyser Hammar Chiriac (2008) också formen basgrupp. Varaktighet för denna typ av 

grupp sträcker sig ofta till en hel termin och det är en liten grupp, bestående av fem till åtta 

medlemmar som delas in i början av terminen. Gruppen möts regelbundet och arbetar utifrån 

iscensatta situationer kopplade till kursens mål. Utifrån dessa situationer ska medlemmarna i grupp, 

formulera en problemfrågeställning i syfte att öka individuella kunskaper (Hammar Chiriac, 2008). En 

annan variant är läsgrupp (Hammar Chiriac, 2008), vars syfte är att behandla kurslitteratur och föra 

diskussion kring denna. Tillämpning av läsgrupp kan förekomma under en hel kurs eller i delar av 

den. Gruppsammansättningen inom en läsgrupp kan variera och stå i relation till redan tillämpning 

av andra former av studiegrupper i kursen. Återfinns redan andra typer av studiegrupper, exempelvis 

basgrupper, kan det vara lämpligt att skapa tvärgrupper. Tvärgrupp innebär att medlemmar från 

olika studiegrupper sätts samman i en grupp (Hammar Chiriac, 2008). En ytterligare variant av 

studiegrupp är examinationsgrupp (Hammar Chiriac, 2008), där gruppens varaktighet sträcker sig 

under en kortare tidsperiod. Gruppsammansättningen äger enbart rum vid gruppexaminationer, och 

det skapas därför ingen tydlig rollfördelning inom gruppen. Slutligen benämner Hammar Chiriac 

(2008) formen traditionella grupparbeten. Denna form av studiegrupp beträffar grupper som används 

för att skapa givande och resultatrika diskussioner. Inom ramen för traditionella grupparbeten är det 

fördelaktigt att dela in en hel klass till mindre grupper, exempelvis läsgrupper (Hammar Chiriac, 

2008).  

Uppfattningar om grupparbete 

Hassanien (2006) har undersökt studenters uppfattningar om grupparbete och gruppbedömning inom 

högre utbildning, där studien indikerar att studenter upplever både möjligheter och utmaningar med 

grupparbeten. Eftersom formen grupparbete är en integrerad del av studierna, ses möjligheterna till 

examen uppstå i relationen till dessa. Formen ska skapa förutsättningar för utveckling av 

samarbetsförmågor som sedan ska kunna tillämpas inom framtida yrken. Vidare påvisas grupparbete 

uppfattas som en värdefull undervisning - och lärandemetod så länge alla i gruppen är effektiv och 

delaktig i arbetet. Utmaningar med grupparbete kan uppstå när medlemmars förväntningar, 

arbetsnormer och motivation till studier inte överensstämmer med varandras eller varierar inom 
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gruppen. Dessa utmaningar upplevs av studenter inverka på bedömning och slutbetyg (Hassanien, 

2006).  

Resultatet från Hammar Chiriacs (2014) studie om studenters erfarenheter om grupparbete, 

indikerar att studenter har skilda upplevelser och erfarenheter av detta sätt att arbeta. Grupparbete 

upplevs kunna underlätta lärandet vad gäller akademiska kunskaper eller förmåga att kunna 

samarbeta. Detta då grupparbete upplevs utmynna i mer kunskap än om man studerar individuellt. 

Vidare upplevs grupparbeten resultera i känsla av tillhörighet och gemenskap, vilket skapar goda 

förutsättningar för inlärning. Studenter upplever vidare, när konflikter inom gruppen uppstår 

hämmas lärandet, då fokus förflyttas från uppgiften till att istället skapa en god 

gruppsammansättning (Hammar Chiriac, 2014).  

Forslund Frykedal (2008) undersöker i sin studie uppfattningar som uppstår i samband med 

grupparbete. Resultat påvisar att grupparbete är kopplat till fem olika faktorer och dessa är 

gruppsammansättning, struktur, individuella mål samt ömsesidigt beroende och tillit mellan 

medlemmarna. Gruppsammansättningen stå i relation till trygghet inom gruppen, och arbetsgången 

påverkas av strukturen för uppgiften. Gruppmedlemmarnas individuella mål uppfattas ha inverkan 

på gruppens gemensamma framgång, då medlemmarna inspireras och påverkas av varandra. 

Ömsesidigt beroende och tillit inom gruppen uppstår när det råder gott samarbete och stöttning samt 

när det råder avsaknad av rivalitet och konkurrens (Forslund Frykedal, 2008).  

Postholms (2008) studie om grupparbeten på universitetsnivå, indikerar att studenters 

uppfattningar står i relation till olika faktorer. När studenterna själva bildar grupper, skapas dessa 

baserat på hur studenternas individuella bakgrund förhåller sig till uppgiften. Studenterna menar att 

lärandet förstärks när de kommunicerar och diskuterar. Postholms (2008) studie påvisar en frustration 

när alla i gruppen inte bidrar, vilket studenterna uppfattar som och kallar för “fripassagerare”. I likhet 

påvisar Hammar Chiriacs och Granströms (2012) studie att studenter uppfattar att nyckeln till 

framgångsrika grupparbeten består av välorganiserade grupper, där alla medlemmar innehar 

färdigheter lämpade för uppgiften och att alla deltar i den gemensamma uppgiften.   

Gruppstorlek och gruppsammansättning 

I studie av Sjödin (1991) påvisas att antalet medlemmar i ett grupparbete har betydelse och står i linje 

med gruppens förutsättningar till interaktion och tillgång till resurser. I en slumpmässigt sammansatt 

grupp om sex medlemmar, ökar sannolikheten att minst en eller fler medlemmar besitter förmågan att 

tillämpa och utnyttja hela gruppens resurser för att lösa uppgiften. Detta bottnar i antagandet att 

större grupper har ökad möjlighet till interaktion mellan varandra och därmed ökar chansen till att 

tillvarata fler tillgängliga resurser (Sjödin, 1991). I en sammansatt grupp om två medlemmar, finns 

chansen att de två medlemmarna besitter goda kunskaper, men Sjödin (1991) belyser även det 

motsatta. Forskaren menar att det förekommer grupper om två där ingen av medlemmarna har 

särskilt goda kunskaper eller förutsättningar för att lösa uppgiften. Resultatet från grupper om två har 

därmed större variationsbredd än grupper om sex medlemmar. Utifrån detta indikerar författaren att 

en större grupp inom ramen för grupparbeten är att föredra (Sjödin, 1991). I sin studie belyser Sjödin 

(1991) också betydelsen av gruppsammansättningen i ett grupparbete. Författaren särskiljer på låg - 

och högpresterande grupper, där en högpresterande grupp har möjlighet att tillvarata varandras 

resurser, och därmed skapas goda förutsättningar för att prestera bättre och lösa uppgiften. Vidare 

drar Sjödin (1991) slutsatsen att ju fler lågpresterande medlemmar i ett grupparbete, desto mindre 

goda förutsättningar har gruppen att lösa uppgiften. Medlemmarna är gemensamt medvetna om att 

ingen besitter goda kunskaper för att lösa uppgiften. Gruppens svagaste medlem kan tendera till att 
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uppfatta uppgiften som svårhanterlig eller svårbegriplig, vilket resulterar i att medlemmen inte bidrar 

till arbetet. Detta kan hämma gruppens prestation och möjlighet till ett bra resultat (Sjödin, 1991).  

Enligt Johnson och Johnson (2009) är studiegrupper vanligtvis tilldelade och består av tre till fyra 

medlemmar. Medlemmarna engagerar sig i varandras studier genom regelbundna möten, som syftar 

att följa upp varje medlems arbetsprocess och ta del av varandras personliga dilemman som kan 

hindra att slutföra sina uppgifter (Johnson & Johnson, 2009). 

I sin studie om grupparbeten lyfter Forslund Frykedal (2008) att grupparbeten ofta består eller 

varierar av två till fem medlemmar. Gruppsammansättningen kan ske genom tilldelning från lärare 

eller att deltagarna väljer själv sina gruppmedlemmar. När en grupp sätts samman av läraren, 

uppfattas en problematik om nivån av medlemmarnas ambitioner och sociala förmågor uppstå och 

som påverkar det huvudsakliga syftet med grupparbetet. Däremot när grupperna sätts samman av 

deltagarna själv, ses fördelarna som fler för man väljer tilltalande medlemmar utifrån faktorerna att 

man är likasinnade vad gäller ambition och syn på gemensamt ansvar för arbetet. Forslund Frykedal 

(2008) menar att detta bottnar i individens möjlighet att mer fritt kontrollera sitt eget arbete och 

lärande. 

I Mellors (2012) studie om bedömning av grupparbeten, indikerar resultatet att det ideala antalet 

medlemmar i ett grupparbete är tre till fem och gruppstorleken bör väljas utifrån uppgiften. Forskaren 

belyser att en grupp inte ska vara för liten men inte heller för stor. I en för liten grupp kan 

belastningen för medlemmarna bli för påtaglig, och i en större grupp kan medlemmar tappa eller 

brista i engagemang vad gäller uppgiften (Mellor, 2012). Vad gäller gruppsammansättning, lyfter 

Mellor (2012) vikten av att överväga huruvida gruppen ska tilldelas av lärare eller om studenterna bör 

skapa grupperna själva. Forskning visar att studenter helst skapar grupper själv, men vilket kan 

orsaka marginalisering för de studenter som kräver extra stöd i sina studier (Mellor, 2012). Risken för 

marginalisering och exkludering lyfter också Shimazoe och Aldrich (2010). Författarna menar att risk 

för marginalisering och exkludering ökar när studenter själv skapar sina grupper. Detta kan resultera i 

att studenter som tillhör någon form av minoritet, påverkas negativt av detta genom att inte bli vald 

till en grupp (Shimazoe & Aldrich, 2010). Shimazoe och Aldrich (2010) föreslår att grupper på 

universitetsnivå inte bör överstiga fler än fyra medlemmar, då större grupper ökar möjligheten för 

medlemmar att dra sig undan och sitta sysslolösa.  

Resultatet från Hassainens (2007) studie indikerar att studenter föredrar självskapade grupper i ett 

grupparbete, då detta gör gruppen roligare att delta i. Det underlättar för studenterna att delge och 

tillvarata på kunskaper i självvalda grupper på grund av den avslappnande atmosfär som skapas.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar om 

gruppbaserat lärande i form av grupparbeten och studiegrupp samt öka kunskapen om vilken form 

som uppfattas ha mest betydelse för sin egen studieprestation.  

 

För att möjliggöra studiens syfte, ska studien besvara följande frågeställningar: 

 

1. Vad är universitetsstudenters bild av grupparbete och studiegrupp? 

2. Vilka uppfattningar har universitetsstudenter om grupparbete och studiegrupp? 

3. Vilken form av gruppbaserat lärande uppfattar universitetsstudenter ha mest betydelse för sin 

egen studieprestation? 
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Metod  
I detta avsnitt ges en redogörelse för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Studiens kvalitativa 

ansats presenteras och kompletteras med en beskrivning av tillämpad urvalsteknik, procedur för 

insamling av empiri samt vald analysmetod. Vidare resoneras kring studiens tillförlitlighet och äkthet.  

Avslutningsvis redogörs för studiens etiska ställningstaganden samt förs en diskussion kring studiens 

metodologiska tillvägagångssätt. 

Ansats 

Studiens avsikt var att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar om gruppbaserat 

lärande samt öka kunskapen om vilken form som uppfattas ha mest betydelse för sin egen 

studieprestation. Undersökningen var därför av kvalitativ ansats utifrån Merriams (2009) basic 

qualitative research. Basic qualitative research syftar till att blotta och tolka de meningar som 

respondenterna beskriver. Forskning med kvalitativ ansats ämnar erhålla kunskap om hur människan 

tolkar, konstruerar och tillskriver mening till sitt liv, erfarenheter och sin omvärld (Merriam, 2009). 

Insamling av kvantifierbar empiri var därför inte av intresse för studien (Bryman, 2011). Kvalitativ 

forskning är kontextbunden verksamhet med betraktaren i centrum. Kvalitativ forskning innefattas av 

att forskaren studerar ting i sin naturliga miljö och ämnar förstå eller tolka fenomenet utifrån andra 

individers perspektiv. Således innefattas forskning av kvalitativ ansats av en medvetenhet om 

språkets och förförståelsens betydelse som centrala aspekter bakom tolkning (Alvesson & Sköldberg, 

2008).  

Studien tog form genom inspiration av en induktiv ansats, vilket innebär att den teorin som 

framkommit ur studien är också studiens resultat (Bryman, 2011). Forskning med induktiv ansats 

innefattas av att insamlad data skapar underlag för att utforma centrala teman, kategorier, koncept 

och teorier (Merriam, 2009). 

Urval 

Den urvalsteknik som tillämpats i studien var målinriktat urval med inslag av bekvämlighetsurval. 

Målinriktat urval är en strategisk teknik (Bryman, 2011) och har i den aktuella studien tillämpats 

genom att författarna aktivt sökt respondenter relevanta för studien utifrån de forskningsfrågor som 

studien behandlat (Bryman, 2011). Respondenterna söktes målinriktad upp med kriteriet att läsa ett 

program på minst 180 högskolepoäng. Vilket program som de olika studenterna studerade vid, var 

inte av intresse för författarna att ta del av eller lyfta i denna studie. Personer i författarnas sociala 

närvaro tillfrågades om förslag till möjliga och lämpade respondenter. Detta tillvägagångssätt 

resulterade i studiens inslag av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Nedan presenteras studiens åtta 

respondenter i kronologisk ordning utifrån de fiktiva namn de blivit tilldelade. 

 

Tabell 1. Sammanställning och presentation av respondenterna. 
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Datainsamlingsmetod 

Studien syftade till att beskriva studenters bild och uppfattningar och intervjuer blev därmed en 

relevant datainsamlingsmetod. Intervju är en attraktiv datainsamlingsmetod inom kvalitativ 

forskning då målet är att få information om respondentens normer, värderingar och åsikter (Bryman, 

2011). För att fånga upp så mycket information som möjligt inom ramen för studiens 

undersökningsområden, blev semistrukturerade intervjuer aktuella. I en semistrukturerad intervju 

formas öppna frågor utifrån specifika områden, som möjliggör för respondenterna att utforma sina 

svar fritt. Semistrukturerade intervjuer präglas av utrymme för att utveckla och berika respondentens 

svar med hjälp av följdfrågor, vilket möjliggör för författaren att sätta sig in och förstå en annan 

individs perspektiv (Bryman, 2011).  

Till intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) som hjälpmedel. Intervjuguiden är en 

minneslista som innefattas av de frågor och områden som ska behandlas i intervjun. Den skapar 

möjlighet för svängrum och flexibilitet mellan frågeställningarna under en intervju (Bryman, 2011). 

Den aktuella intervjuguiden ämnade säkerställa att alla intervjuer förhållit sig till samma frågor och 

att frågorna formulerades begripligt för respondenten och inte uppfattades ledande. I intervjuguiden 

återfinns nio intervjufrågor som behandlar studiens område och i dessa lämnades utrymme åt 

bakgrundsinformation, för att kunna placera svaren till respektive respondent (Bryman, 2011). Genom 

att utföra en pilotstudie, kan man identifiera och klargöra problem gällande intervjufrågors 

formulering (Bryman, 2011). Ingen renodlad pilotstudie utfördes innan intervjuerna, men för att 

formulera begripliga och lättförstådda intervjufrågor, har i den aktuella studien en utomstående 

individ med läkarsekreteratutbildning låtits granskat och kontrollerat intervjuguidens frågor.   

Som ett ytterligare hjälpmedel under intervjuerna, togs beslutet att spela in varje intervju i 

samförstånd med respondenterna. En inspelad intervju medför fördelen att utföra en noggrannare 

analys då det möjliggör att kunna lyssna på intervjun vid senare och vid flera tillfällen. Människans 

minne är till naturen begränsad och en ljudupptagning minimerar därmed risken för direkta och 

omedvetna tolkningar från författarens håll (Bryman, 2011). Efter varje genomförd intervju, utfördes 

en transkribering av det inspelade materialet. Transkribering innebär att författaren överför intervjun 

till skrivna ord (Bryman, 2011). 

Procedur 

Studiens inleddes initialt med att finna ett intresseområde att studera djupare. Litteratur och tidigare 

vetenskaplig forskning söktes kring området om grupparbeten och studiegrupper inom högre 

utbildning. Sökningen resulterade i ett fastställande att uppfattningar om grupparbeten i olika former 

blev ett intressant område att undersöka och öka kunskapen om.  

Beslut om lämplig urvalsmetod, ett målinriktat urval med inslag av bekvämlighetsurval, togs i 

tidigt skede för att snabbt inleda processen mot insamling av empiri. Därefter utformades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) innehållande en inbjudan att delta i studien. Inbjudan behandlade 

information om studiens syfte och de etiska forskningsprinciperna som studien förhåller sig till. De 

tänkbara respondenterna tillfrågades att delta i en intervju om gruppbaserat lärande, och innan de tog 

ställning till sitt deltagande, tilldelades de informationsbrevet. Därefter bokades tid och plats för 

intervju utifrån respondenternas önskemål. Då författarna är hemmahörande i två olika städer, föll det 

naturligt att dela upp intervjugenomförandet mellan författarna. Detta innebär att författarna enskilt 

har intervjuat fyra respondenter vardera. Varje intervju inleddes med en genomgång av de etiska 

forskningsprinciperna innan ljudupptagning påbörjades, för att därmed också få ett godkännande att 
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spela in intervjun. En respondent nekade godkännande till att spela in intervjun, men godkände att 

anteckningar fördes under tiden. Intervjuerna genomfördes utefter intervjuguiden (se bilaga 2) samt 

ställda följdfrågor, i syfte att klargöra eller vidareutveckla svar. Studiens induktiva ansats gav 

utrymme att ändra eller omformulera frågorna i intervjuguiden. Inget behov identifierades för detta 

då de ställda intervjufrågorna uppfyllde studiens frågeställningar. Dock ställdes följdfrågor om 

ämnen i varje intervju som den induktiva ansatsen gav upphov till.  

Efter varje inspelad intervju utfördes en transkribering av den författare som genomfört själva 

intervjun. Detta för att inte låta den insamlade datamängden bli övermäktig och göra den mer 

hanterbar (Bryman, 2011). Den intervju som inte spelades in, fanns redan antecknad och behövdes 

därmed inte transkriberas. Alla respondenter avidentifierades vid transkribering i syfte att författarna 

skulle kunna delge varandras transkriberingar samt bevara respondenternas konfidentialitet. Efter 

varje genomförd transkribering delgavs materialet mellan varandra omgående genom avidentifierade 

mail. Detta i syfte att snabbt kunna inleda analysfasen med den öppna kodningen. Varje 

transkribering kodades individuellt av båda författarna, då detta skapar större mening åt insamlad 

data.  

Analysmetod 

En dataanalys är den process som syftar till att bringa mening åt insamlad empiri och huvudsaklig 

mål är att besvara studiens ställda forskningsfrågor (Merriam, 2009). Data har analyserats med 

inspiration av Grounded theory (GT) (Merriam, 2009; Bryman, 2011). Metoden innebär att bygga upp en 

teori baserat på kategorier utifrån centrala egenskaper i empirin. Vidare framkallas hypoteser som 

förklarar relationen mellan egenskaperna i kategorierna, för att slutligen fastställa en kärnkategori 

som utgör navet för fenomenet som undersöks (Merriam, 2009; Bryman, 2011). 

Kodningen av datamaterialet i denna studie förhöll sig till tre faser; öppen, axial - och selektiv kodning 

(Merriam, 2009). Öppen kodning innefattas av att bryta ner, granska, komparera och konceptualisera 

data som utmynnar i egenskaper som därefter grupperas och skapar kategorier (Merriam, 2009; 

Bryman, 2011). Analysen inleddes initialt med att datainsamling och kodning skedde parallellt och 

enskilt av varje författare. Den första genomförda öppna kodningen skapade en grund att relatera 

empirin från den efterföljande intervjun till. Denna kodning gav upphov till preliminära kategorier 

baserade på centrala och återkommande begrepp i empirin. Nästföljande fas, den axiala kodningen 

utfördes gemensamt av författarna, där materialet från båda öppna kodningarna slogs samman. 

Processen innefattades vidare av att relatera de preliminära kategorierna till varandra (Merriam, 

2009), detta genom att koppla ihop kategoriernas egenskaper till kontexter, konsekvenser, mönster 

och orsaker (Bryman, 2011). Här skapades en hypotes som förklarade relationen mellan egenskaperna 

och kategorierna (Merriam, 2009). Processen avslutades med den selektiva kodningen, där en 

kärnkategori formades och skapade ett centralt fokus för de andra kategorierna att relateras till 

(Merriam, 2009; Bryman, 2011).  

Studiens induktiva ansats lade grund för analysen utfall. Men eftersom dataanalysen innehar 

huvudsakliga målet att svara på forskningsfrågorna, har studiens aktuella forskningsfrågor och 

tidigare forskning därmed styrt sökandet och analysen (Merriam, 2009). 

Tillförlitlighet och äkthet 

Inom kvalitativ forskning råder oenigheter kring reliabilitet och validitet, då man menar att dessa 

kriterier lämpar sig bäst inom kvantitativ forskning. Kvalitativa studier bedöms istället utifrån 

kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Kriteriet tillförlitlighet innefattas av delaspekter: trovärdighet, 
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överförbarhet och pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Studiens reliabilitet 

likställts med pålitlighet (Bryman, 2011) och innebär i vilken utsträckning studien går att replikera. 

Pålitlighet påverkas i den meningen att människor inte är statiska och deras uppfattningar kan 

komma att ändras med tiden (Merriam, 2009). Studiens pålitlighet kan däremot stärkas genom 

fullständiga och noggranna redovisningar av forskningsprocessen och studiens tillvägagångssätt 

(Bryman, 2011). Den aktuella studiens pålitlighet påvisas transparent genom detaljerade 

beskrivningar och tillvägagångssätt i metodavsnittet och i synnerlighet under rubriken procedur. 

 Studiens urvalstekniker tillämpades medvetet och strategiskt för att finna respondenter relevanta 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Därför finns en medvetenhet att målinriktat urval kan ha en 

påverkan på studiens överförbarhet och resultatets skevhet. Bekvämlighetsurvalet kan också ha en 

viss påverkan på studiens överförbarhet till andra sociala verkligheter och situationer (Bryman, 2011), 

eftersom de åtta enskilda beskrivningarna av den sociala verklighet som undersökts, begränsar 

möjligheten till generalisering. Studiens resultat skulle kunna vara av mer trovärdighet om fler 

respondenter deltagit i studien (Bryman, 2011), då beskrivningarna av den kontext som undersöks 

begränsas till endast åtta beskrivningar. 

Intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, eftersom inom kvalitativa studier är fokus att 

undersöka och fånga upp respondenternas världsbild (Bryman, 2011). Val av intervjuer som 

datainsamlingsmetod inverkar därmed på studiens trovärdighet, eftersom intervjuer möjliggjorde att 

fånga upp studenternas uppfattningar om gruppbaserat lärande. De utförda intervjuerna har 

innefattats av respondentvalidering för att ytterligare höja studiens trovärdighet (Bryman, 2011). 

Detta innebär att de följdfrågor som ställts hade i syfte att fastställa att författarna uppfattat 

respondenternas bild av den verklighet som beskrevs (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

tillämpades i åtanke att få så öppna svar som möjligt från respondenterna. Intervjuerna utfördes 

vidare med hjälp av en intervjuguide, vilket ökar studiens pålitlighet i den meningen att intervjuguide 

kan återanvändas vid replikering (Bryman, 2011). Då intervjuguidens frågor granskades innan utförda 

intervjuer, förhöjs studiens pålitlighet (Bryman, 2011). Genom att undvika obegripliga och 

svårformulerade frågor vid intervjutillfället, ökar studiens kvalité (Bryman, 2011).  

Att majoriteten av intervjuerna med studenterna spelades in kan ha effekt på studiens 

trovärdighet, eftersom inspelningarna möjliggjorde för författarna att lyssna på materialet i efterhand. 

Den intervju som inte spelades in, kan påverka utfallet för studiens trovärdighet i den meningen att 

intervjun inte går att lyssna på i efterhand. Intervjun antecknades noggrant och följdfrågor ställdes för 

att tydliggöra och utveckla svar, i syfte att inte missa eller misstolka respondentens uppfattningar. De 

noggranna anteckningarna kan därför främja studiens pålitlighet (Bryman, 2011). De utförda 

transkriptionerna förhöjer studiens pålitlighet och äkthet, då dessa har skapat en redogörelse för vad 

som behandlas och sagts i intervjuerna. En rättvis bild av respondenternas uppfattningar kan därmed 

presenteras (Bryman, 2011). 

Analysprocessen påbörjades tidigt och i förbindelse till första utförda intervjun i enlighet med 

inspirationen från GT, då denna analysmetod indikerar att empirin från första intervjun skapar en 

relaterbar grund till efterföljande (Merriam, 2009). Detta förhöjer studies trovärdighet eftersom 

analysen utförts med inspiration av GT (Merriam, 2009). Analysen inleddes initialt av att den öppnade 

kodningen utfördes separat av författarna för att kunna sammanställa och jämföra kodningarna. Detta 

faller inom delaspekten möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011) i den meningen att det 

ansågs möjliggöra för ökad mening åt empirin. Eftersom författarna också kunde kontrollera 

varandras kodningar, reduceras risken för objektivitet eller att författarna låtit påverka och värderat 
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empirin vid kodning, Men tolkning från forskarnas håll är ändock centralt inom kvalitativ forskning 

eftersom tolkningarna skapar kunskapen (Merriam, 2009).  

Etiskt ställningstagande 

Studien förhåller sig till etiska principer som berör frivillighet till deltagande, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011), samt tillhandahålls huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet 

innebär att forskaren ska informera respondenterna om villkoren som gäller för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav täcktes genom informationsbrevet (se bilaga 1) då detta innehåller 

information om studiens syfte och syftet med respondenternas deltagande. I och med tillämpning av 

informationsbrevet uppfylldes också samtyckeskravet, som behandlar respondenternas egen rätt att 

själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn har tagits till samtyckeskravet i 

studien genom upplysning att respondenternas deltagande när som helst kan avbrytas eller återkallas.  

I intervjuns initiala läge informerades respondenterna om nyttjandekravet och att den insamlade 

empirin endast nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011) och i denna studie. Deltagarna 

informerades om möjligheten att ta del av resultatet när studien är färdigställd, då den arkiveras i en 

digital databas. Endast handledare och studiens författare har haft tillgång till informationen fram till 

att arbetet godkändes och publicerades. Därefter raderas all data och information. 

Konfidentialitetskravet togs till hänsyn i studien genom att alla uppgifter har behandlats varsamt, 

och ingen obehörig har kunnat ta del av information som kan spåras till respektive respondent. Full 

anonymitet är omöjligt att tillämpa eftersom studiens baseras på personliga uppfattningar och 

författarna innehar en vetskap om vilka respondenterna är. Men genom avidentifiering och 

delgivning av fiktiva namn, tillämpades i studien största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar om gruppbaserat 

lärande. Dock innefattas denna studie av ett par avgränsningar som bör beaktas och lyftas. Studien 

syftade inte till att utmynna i generaliserbara resultat.  Ett sannolikhetsurval blev därför inte aktuellt, 

trots att sannolikhetsurval är en teknik som effektivt kan skapa representativa urval, eftersom alla 

enheter ur en population har lika stor möjlighet till deltagande (Bryman, 2011). Men alla enheter inom 

populationen var inte aktuella för studien och detta är en medveten avgränsning. Genom kriteriet att 

studera vid ett program på minst 180 högskolepoäng, fanns en tanke att möjligheten ökar att 

studenterna blivit bekanta med formen grupparbete och studiegrupp. Denna typ av urval kan därför 

ha avgränsat variationen respondenter, det vill säga respondenter som inte deltagit i grupparbete eller 

studiegrupp, kan ha uteslutits. En respondent, som kan benämnas som en icke-medlem i en grupp, 

skulle kunna ha varit av intresse att ha med i studien för mer representativt urval och mångsidigt 

resultat. 

För att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar blev intervjuer aktuell som metod 

för insamling av empiri, detta i form av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

bibehåller fördelaktigt fokus på det område som studien behandlar men med möjlighet till öppna svar 

och följdfrågor. Vi är dock medvetna om de eventuella avgränsningar som de semistrukturerade 

intervjuerna kan ha orsakat. Baserat på argumentet att behålla fokus på området, hade strukturerade 

intervjuer varit aktuella då dessa är strikt ordnade med tydlig ordningsföljd på frågorna (Bryman, 

2011). Ostrukturerade intervjuer kan också ha varit ett lämpligt alternativ, då dessa ger möjlighet för 
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respondenten att svara och associera fritt (Bryman, 2011). Varianten mellan strukturerade - och 

ostrukturerade intervjuer blev därför bäst lämpad för studien, då öppna svar och följdfrågor har varit 

i linje med studiens inspiration från den induktiva ansatsen. Vi har således genom semistrukturerade 

intervjuer, lyckats fånga upp områden och ställt följdfrågor på delar som varit centrala i 

respondenternas intervjuer.  

I studien genomfördes inte en fullständig pilotstudie, utan frågeformuleringen i intervjuguiden 

blev enbart granskad av en utomstående. Vi är därför medvetna att respondenterna kan ha upplevt 

intervjufrågorna som svårbegripliga.  

Om varje intervju hade genomförts av båda författarna, hade möjligheter till fler följdfrågor ökat 

då man är två som kan fånga upp respondentens uppfattningar. Men eftersom vi som författare är 

hemmahörande i olika städer och för att undvika två-mot-en situation gentemot respondenten, föll det 

naturligt att genomföra intervjuerna enskilt. Under intervjuerna har intervjuguiden (se bilaga 2) och 

inspelningsfunktionen bistått oss i insamlingen av empiri. Intervjuguiden har hjälpt oss att utgå från 

samma frågor och områden i de enskilda intervjuerna samt att vi har haft frågor att falla tillbaka på 

under intervjutillfällena. Inspelningsfunktionen bistod oss att enbart kunna fokusera på 

respondenternas uppfattningar istället för att fokusera på att minnas och anteckna. Förutsättningen att 

bara kunna fokusera på respondentens uppfattningar förändrades, då en respondent nekade 

godkännande till inspelning. Vi är här medvetna om att detta fall kan ha avgränsat mängden 

insamlad empiri i den aktuella intervjun. Dock eftersträvades under denna intervju, noggranna och 

utförliga anteckningar och dessa kompletterades med följdfrågor och respondentvalidering.  

Studien kvalitativa ansats kan ha skapat en avgränsning, inom ramen för resultatets utfall. 

Eftersom fokus enbart har varit studenters uppfattningar om gruppbaserat lärande, så speglas 

resultatet ur ett studentperspektiv. För att skapa ytterligare kunskap om individuella uppfattningar 

om grupparbete och studiegrupp, skulle studien kunnat ha tillämpat triangulering. Triangulering är 

en metod som innebär att forskaren tillämpar flera informationskällor eller undersökningsmetoder vid 

en undersökning (Bryman, 2011). Genom att intervjua både studenter och lärare, så hade vi kunnat få 

ett bredare perspektiv samt skulle de gett möjlighet att jämföra dessa uppfattningar och ställa de i 

relation till varandra. Metoden triangulering hade kunnat möjliggöra för en kombination av både en 

kvalitativ – och kvantitativ ansats. Genom tillämpning av både kvalitativa intervjuer och 

kvantifierbara enkäter för att undersöka området, skulle en triangulering kunna förhöjt studiens och 

resultatets tillförlitlighet. 
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Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna i form av löpande text och återgivna 

citat. Resultatet presenteras i olika kategorier som beskriver universitetsstudenters bild och 

uppfattning om grupparbete och studiegrupp. Dessa kategorier är: gruppen som resurs för lärande, 

likheter och skillnader mellan grupparbete och studiegrupp, möjligheter med grupparbete, utmaningar med 

grupparbete, möjligheter med studiegrupp, utmaningar med studiegrupp, gruppstorlek och antal medlemmar 

och mest betydelse för studieprestationen. I detta avsnitt är det studenternas definitioner av grupparbete 

och studiegrupp som blir aktuella, och de definitioner som studien tidigare baserats på är inte längre 

gällande. Resultatet avslutas med en kort sammanfattning. 

I texten är respondenternas uppfattningar i fokus och respondenterna har delgivits fiktiva namn: 

Alva, Daniel, Erik, Ida, Kajsa, Linnéa Sara och Sofia. Citaten redovisas genom återgivning i enlighet 

med orginaluttalanden. Utfyllnadsord och språkliga pauser har tagits bort i syfte att förenkla 

läsningen och öka förståelsen för citaten. Tecknet (...) innebär att delar ur ett citat har aktivt uteslutits, 

utan att påverka citatets innebörd och mening.  

Gruppen som resurs för lärande 

Lärande i grupp handlar om att studenterna tillsammans hjälps åt att komma fram till svar och 

gruppen uppfattas som en resurs för att komma framåt i sina egna studier på ett annat sätt än om 

studenterna studerat själv. Att lära i grupp uppfattas genom kommunikation med andra studenter, 

skapa förutsättningar för nya tankar och perspektiv och därmed kunna vidareutveckla sina egna 

tankar.  Vidare uppfattas lärande i grupp handla om att lära av varandra genom diskussioner, detta 

uppfattas utveckla en klarare bild av sina egna kunskaper och sitt eget lärande.  

 

Jag tycker att jag lär mig bättre när vi sitter i grupp och studerar (...), där man själv sitter och 

får diskutera saker, lyssna på andra och även att jag själv får berätta, verkligen dela. Då 

kanske man kan lite från varje och kan lägga ihop det och kommer ihåg det bättre (Sara). 

 

Genom interaktion med andra studenter i grupp, kan studenterna således delge och tillvarata 

varandras kunskaper för att sedan sammanställa dessa kunskaper.  

Likheter och skillnader mellan grupparbete och studiegrupp 

Flertalet av studenterna uppfattar att gruppsammansättningen och syftet är aspekter som skiljer 

formerna grupparbete och studiegrupp åt. Konstellationerna kan bildas olika och består av olika 

aktiviteter som tjänar olika ändamål. De flesta studenterna delar gemensamma bilden att grupparbete 

är när studenter tilldelas en grupp att arbeta med kring en specifik uppgift och att studiegrupp oftast 

är en självvald grupp som arbetar tillsammans under en längre tid: “För mig är grupparbete att man 

bara har grupparbete kring något speciellt eller projekt. Studiegrupp, det är mer under en lite längre 

tid” (Sofia). Vanlig uppfattning är att gruppsammansättningen i ett grupparbete är förutbestämt av en 

lärare och i studiegrupp är den självvald: 

  

Ett grupparbete känner jag mer är förbestämt från en lärare eller att ni skall jobba i grupp (...) 

En studiegrupp för mig det är mer självvalt, vill jag jobba tillsammans med någon att plugga 

inför en tenta, söka artiklar tillsammans eller så, de ena känns … ja, grupparbete känns 

bestämt och studiegrupp är för mig självvalt (Linnéa). 
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Det förekommer att studenterna själv får välja sina gruppmedlemmar i ett grupparbete och att de då 

väljer studenter som man tycker om att arbeta med.  Men oavsett om gruppen är tilldelad eller 

självvald uppfattas syftet fortfarande vara att arbeta i grupp: “Det kan ju vara en sammansatt grupp 

medlemmar som vi skall få till ett arbete på nått sätt antingen en redovisning av något slag eller en 

skriftlig inlämning” (Sara). Medlemmar i en studiegrupp kan likt i ett grupparbete, tilldelas från 

lärare. Men denna typ av tilldelning uppfattas kännas påtvingad: “I en studiegrupp hamnar man 

tvingat i nästan, som man kan ta till hjälp av med frågor och litteratur kanske, eller småsaker. Och ett 

grupparbete är något du ska utföra, en uppgift” (Ida). 

För två av studenterna råder en viss svårighet att göra tydlig åtskillnad mellan grupparbete och 

studiegrupp på universitetsnivå. Detta bottnar i att formerna uppfattas snarlika. Det framkommer att 

det är svårt att se en skillnad på grupparbete och studiegrupp då man i båda konstellationerna jobbar 

mot ett gemensamt mål: “Nä, alltså jag tycker det är svårt med studiegrupp och grupparbete, jag 

tycker det är, de är svår balans, svår skillnad. Oftast har ju vi gjort grupparbeten i studiegruppen” 

(Ida). Det belyses alltså att det finns en problematik att dra en skiljelinje och definiera när grupparbete 

slutar och studiegrupp tar vid. 

Möjligheter med grupparbete 

Grupparbete uppfattas skapa förutsättningar att stärka studenternas lärande genom att de lär av 

varandra. Inom grupparbeten möts individer med olikheter vad gäller erfarenheter och kunskaper, 

dessa faktorer uppfattas som värdefulla att ta tillvara på.  Grupparbeten uppfattas skapa möjlighet till 

utbyte av kunskap och nya infallsvinklar genom interaktion och kommunikation. Det framkommer 

vidare att grupparbeten uppfattas möjliggöra för diskussioner om saker studenter inte skulle 

behandlat om de arbetat själv. Grupparbeten uppfattas ställa krav på att ta eget ansvar för sitt lärande 

samtidigt som möjlighet skapas till att få ta del av andras kunskaper: 

 

Att man får ta del av varandras kunskap, man får även, måste även ta eget ansvar. Det är väl 

en, det är också bra för inlärandet, liksom att, att när vi arbeta i den här gruppen har vi fått 

redovisa och även ta del av andra gruppers arbeten och lär sig då på ett bättre sätt än att själv 

bara läsa in allt de här (Sara). 

 

Andra möjligheter inom grupparbeten bottnar på det sociala planet, och studenter menar att 

förutsättningar för interaktion med nya och andra människor skapas inom ramen för grupparbete: 

“Som jag kan se det nu har det lärt en att hantera olika individer, som till exempel inte gör något” 

(Kajsa). Deltagande i grupparbeten uppfattas också skapa en möjlighet att interagera med resten av 

klassen och andra studenter: “Valda grupparbeten där man är inlottad gör att man svetsas samman 

lite mer hela klassen, man lär känna alla. Så med det ser jag en väldig fördel” (Linnéa). Inom ramen 

för tilldelade grupper skapas förutsättningar till interaktion med många och olika människor, detta 

uppfattas resultera i att förvärva så mycket kunskap som möjligt från sin utbildning. Det framkommer 

att respondenterna eftersträvar att integrera med olika studenter i grupparbeten från gång till gång, 

för de vill ta del av hur andra tänker.  

När studenter deltar i grupparbeten, uppfattas formen som effektiv för att få studenterna aktiv i 

sitt lärande. Grupparbeten bistår studenterna i sina akademiska prestationer då studenterna känner 

ett ansvar gentemot medlemmarna, genom att behöva bidra med kunskap:  
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Det kan ju vara liksom pushande, att man känner att nu gör vi det här, nu lär vi oss det här. 

Jag fungerar nog så att om jag sitter hemma på min kammare skulle jag nog inte göra det här 

idag. Men som grupp då måste man, liksom gentemot gruppmedlemmar göra det jag ska. 

Och det är bra sätt för då blir det gjort (Sara).  

 

Grupparbete på universitetsnivå uppfattas ha ett bakomliggande syfte. Det framkommer att 

studenternas lärare påpekar att grupparbeten handlar om och syftar till att lära sig arbeta och 

samarbeta med andra människor, för det är vad arbetslivet handlar om. Grupparbeten uppfattas på 

universitetsnivå ställa högre krav på studenterna än i tidigare utbildningar: “Men sen blir de väl mer 

naturligt att grupparbeten nu gentemot. Alltså på universitetsnivå ställs de högre krav än på 

gymnasiet” (Erik). Vidare lyfts det att grupparbeten på universitetsnivå uppfattas genomtänkta från 

lärarnas håll eftersom grupparbetena innefattas av tydliga instruktioner i form av 

studiehandledningar, och hur arbetet ska gå tillväga. 

 

Alla grupparbeten har ju olika strukturer, och det görs ju förhoppningsvis upp innan eller 

under grupparbetets gång. På universitetsnivå så i första mötet lite vingligt kanske, men vi får 

ju guidelines om hur vi ska arbeta lite och då blir de ju lite strukturerat (Alva). 

 

Det framkommer att utan grupparbeten skulle det finnas en problematik att klara sina studier: “Ja, 

alltså, ja för det första att man måste göra saker men sen har jag åkt snålskjuts... det har jag gjort. Det 

tycker jag, verkligen, jag hade inte klarat mig”(Sofia). Grupparbeten skapar press på att bidra till 

arbetet men kan också ses som möjlighet att klara sina studier genom att överlåta arbetet till de andra. 

Utmaningar med grupparbete 

Det som vissa ser som möjligheter med att uppnå sina studier, uppfattas av andra som hämmande för 

att uppnå sina. Deltagande i grupparbeten kan resultera i att när lågpresterande deltagare sätts 

samman i en grupp med högpresterande, kan de få ett betyg som inte är förtjänat: ”Om man säger så 

här… i ett grupparbete skulle en dålig individ få ett bättre betyg, just för att den är med i grupparbete 

med bättre individer” (Erik). När lågpresterande och högpresterande sätts samman, behöver någon ta 

på sig ledarrollen för att uppnå sina mål med studierna: “Jag har ett visst mål att uppnå, och vågar 

inte riktigt släppa kontrollen till andra. Då kanske vi inte klarar målen, både lärandemålen men det 

handlar ju också om mina individuella mål, de blir svårare i grupp.” (Linnéa). Det framkommer 

vidare att i grupparbeten vill man bidra, för att inte gå miste om kunskap: 

 

Ibland har de varit så att när man ska påbörja ett arbete, då har redan gruppen nästan gjort 

klart uppgiften. Och man undrar jaha vad ska jag göra?  Du kan ju kolla om du hittar nått i 

[Kursmaterial]. Det har hänt någon gång.  De var senaste gången, då hade gruppen gjort klar 

nästan hela uppgiften (Daniel).  

 

Det framkommer att arbetsprocessen i ett grupparbete är tidseffektivt om gruppmedlemmarna också 

är effektiva. Faktorer som ålder, erfarenheter och engagemang kan påverka arbetsprocessen i 

grupparbetet, och grupparbetet kan istället bli ineffektivt:  

 

I vissa fall är de bra med någorlunda homogena grupper och andra fall med bättre med olika. 

Det är så beroende på vilket ämne tycker jag. Ibland upplever jag att jag inte har något utbyte 
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av grupparbete just för att vi inte ligger på samma, det är ju åldersspann eller 

utbildningsmässigt. Men sen är det ju beroende på ämne för då kan det lika gärna vara bra för 

då får du en helt annan syn på saker och ting, så det är lite olika. Men sen beror de ju på hur 

mycket de andra putsar in, och ja, och hur man är som person också, att vi är olika i olika 

sammanhang (Alva).  

 

Gruppmedlemmarnas olika erfarenheter är en utmaning inom grupparbeten, då dessa olikheter kan 

ligga till grund för olika ambitionsnivåer hos medlemmarna. Detta uppfattas kunna ha en direkt 

inverkan på samarbetet inom gruppen när vissa måste vara mer aktiva:  

 

För man har olika erfarenhet, livserfarenhet och arbetslivserfarenhet vilket gör att man kan 

ligga på olika nivå i kunskap och även ambitionsnivå. Siktar jag på ett A eller siktar jag på ett 

E och ska man då samarbete med någon som har en annan ambitionsnivå så kan de ena få dra 

ett mycket tyngre lass än en annan. Så ja det kan vara utmaningar (Linnéa). 

 

Bristfälligt engagemang hos medlemmar i grupparbeten lyfts som utmaning för andra medlemmar att 

hantera. För ett bra utfall, uppfattas grupparbeten kräva struktur och ett bidrag till arbete från alla 

gruppens medlemmar. I grupparbeten möts olikheter på kort tid vilket gör alla måste bidra för att 

kunna tillvarata och tillämpa dessa olikheter. Det framkommer att dem som sitter tysta i bakgrunden, 

eller de som tror att de kan glida med, behöver lockas med i arbetet. Detta gör att någon måste styra 

och ställa mer än andra.  

Att kompromissa och komma överens är faktorer som likställs med utmaningar gällande 

grupparbeten. Problematiken uppfattas bottna i att medlemmar i grupparbeten har olika viljor, vill 

arbeta på sitt sätt och ingen vill ge sig, vilket leder till att studenterna måste kompromissa mycket. 

Vidare problematik är att ge alla lika mycket utrymme i gruppen och att få alla delaktiga i arbetet: 

“Man måste anpassa sig, man kanske inte alltid får framföra sina åsikter och får man de, kanske man 

inte heller får gehör”(Erik). Andra utmaningar med grupparbeten är att formen kan resultera i stress. 

En student ser sig själv som otålig och känner att när medlemmar i ett grupparbete inte gör det som 

ska göras inom en viss tid, orsakar detta en stress.  

Möjligheter med studiegrupp 

Att delta i en studiegrupp på universitetsnivå handlar om att tillsammans i grupp, stötta varandra i 

sina studier. Istället för att sitta själv med sina studier och arbeten, kan man med hjälp av en 

studiegrupp, peppa varandra och tillsammans skapa upplägg för sina studier: “Framförallt att man 

styr en bättre plan, idag tar vi det här kapitlet imorgon de här. Vi har framför allt kört de här väldigt 

mycket inför tenta plugg med studiegrupp” (Linnéa). I studiegrupp uppfattas man kunna förlita sig 

på de andra medlemmarna i gruppen och det är vanligt att man delar upp arbetet för att sedan 

diskutera ämnet. Det framkommer vidare att i en studiegrupp kan man också dela på bördan om 

studierna känns tuffa och tunga. En respondent belyser att denne flertalet gånger övervägt att lägga 

ner sina studier, men att studiegruppen har funnits som ett stöd för studenten, vilket har resulterat i 

att studenten snart beräknas nå sin examen. Studiegruppen uppfattas vidare som en grupp att vända 

sig till vid individuella osäkerheter kring studier. 
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Men de tycker jag är bra, att man har en studiegrupp att vända sig till i första hand till, ifall 

man har några frågor. Det kan ju vara litteratur eller hur tänker ni kring den här uppgiften? 

Det kan vara skönt att prata med dem (Ida).  

 

Flertalet respondenter är eniga att studiegrupp ofta formas naturligt utifrån vänskapsband. 

Medlemmarna i studiegruppen består av kompisar som möts för att studera tillsammans och hjälpa 

varandra. Det är vidare vanligt att en studiegrupp består av likasinnade medlemmar som trivs i 

varandra närvaro. 

 

Man väljer de personer som man känner bäst, de personer som man kommer överens med, 

där väljer man inte personer som man inte har pratat med på ett år eller en person som inte 

har samma ambition, utan det blir mer på vänskapsnivå. En studiegrupp det tycker jag kan 

göra plugget roligare (Linnéa). 

 

Att ge feedback och hjälpa varandra att klara sina uppgifter är centralt inom studiegrupper. Det kan 

förekomma riktlinjer från lärare om att ge feedback på varandras arbeten inom gruppen och 

studiegrupp uppfattas därmed resultera i mer samarbete. Andra centrala aktiviteter i studiegrupper 

är att studera tillsammans inför tentor och examinationer. Studenterna väljer att sitta tillsammans för 

att diskutera och ta del av varandras kunskaper: ”Som det blivit för oss har de väl, den är inte uttalad 

som studiegrupp (...) vi går igenom gamla tentor, inga krav eller måsten”(Kajsa).   

Att vara medlem i en studiegrupp kan skapa press på studenterna att delta och bidra, men 

respondenterna förklarar att denna press skapar möjlighet och vilja till att lära: “Du kan ju inte bara 

säga det här är inte riktigt mitt område, och jag lämnar de här till er att prata, utan man måste ta reda 

på något och bidra” (Alva). Det framkommer att i en studiegrupp kan man inte bara lämna arbetet åt 

de andra för då går man miste om den kunskap som delges i gruppen. 

Utmaningar med studiegrupp 

Utmaningar med studiegrupp är svåridentifierade för studenterna, eftersom flertalet är eniga om att 

deltagandet är självvalt och att grupperna ofta består av likasinnade. En utmaning med studiegrupp 

kan vara när ingen i gruppen kan svaret på en fråga som gruppen diskuterar, men detta förklaras att 

det egentligen inte ses som utmaning med studiegrupp som helhet. Deltagande i studiegrupp påvisas 

kunna skapa en viss prestationsångest. Om studenterna har det problematiskt att förklara något, eller 

inte kan svaret på det som diskuteras i studiegruppen, kan det uppfattas som om studenterna inte 

bidrar eller inte presterar tillräckligt. Detta förklaras sällan ske, eftersom personerna i studiegruppen 

oftast känner varandra väl vilket mildrar prestationsångesten. För en annan respondent landar 

utmaningar med studiegrupp på det sociala planet.  

 

Är man osams med någon i studiegruppen så blir de väldigt tjorvigt när man ska fortsätta 

göra grupparbeten. Jag har inte blivit osams med någon personligen men har haft två i samma 

studiegrupp som inte funkat så bra ihop och då har det varit så här, de håller tillbaka sina 

tankar för att de vill undvika att prata så lite som möjligt med den andra (Daniel).  

 

Studenten menar att osämja mellan medlemmarna kan orsaka problematik. Studenten menar att det 

som ofta påverkas vid osämja är samarbetet inom gruppen när de skall genomföra grupparbeten. 
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Gruppstorlek och antal medlemmar 

Inom grupparbete och studiegrupp är gruppstorlek ett återkommande begrepp och en lämplig 

gruppstorlek är problematisk att bestämma. Men tre till fyra medlemmar uppfattas vara max för att 

gruppen ska fungera och då blir det svårare för oengagerade medlemmar att glida undan. Det 

framkommer att studenter ofta tilldelas grupper om sex till sju medlemmar, men att en önskvärd 

grupp kan vara endast två medlemmar: “Det som är svårt med grupper hade man varit tre-fyra 

personer max, svårare att glida undan. Oftast är vi sex-sju personer, fem har vi varit nu senast. Två 

hade väl varit bäst men då blir de väl ingen grupp?”(Kajsa).  

När det kommer till gruppstorlek inom grupparbeten, är det lättidentifierat när en grupp har för 

många eller för få medlemmar och vad detta innebär för konsekvenser. Ett grupparbete med sju 

medlemmar uppfattas som för många och studenterna ser det som vanligt att några personer kan 

hamna i skymundan då det finns olika viljor och karaktärer inom gruppen. Ett grupparbete med fyra 

medlemmar anses kunna vara lämplig storlek: “Jag föredrar när man är... jag skulle säga fyra, är 

ganska lagom. För blir man sju personer så är det alltid någon, en till två personer som blir helt i 

skymundan när man har de starka individerna blandat med de som inte är lika framåt” (Linnéa). En 

annan respondent belyser också problematiken att fastställa en lämplig gruppstorlek i grupparbeten, 

men att sex medlemmar kan vara för många och att tre uppfattas som för få:  

 

Nu sist var vi 6 stycken medlemmar, det tycker jag, de är kanske max vad man bör vara i ett 

grupparbete. Vi har också varit 3 stycken och de är lite för lite så någonstans där emellan. Ofta 

kan det vara bortfall eller att man kanske inte gör så mycket vissa medlemmar och sådär, det 

blir väldigt sårbart om man bara är 3 (Sara).  

 

Det framkommer att problematik kan uppstå kring grupperingen vid grupparbete. När läraren sätter 

ett begränsat maxantal medlemmar för ett grupparbete och att studenterna samtidigt blir ombedda att 

välja gruppen själv, kan detta resultera i att någon student blir utesluten. Lärarens direktiv om 

maxantal i grupparbeten har blivit ett diskussionsämne, där det framkommer att studenter ogillar 

denna typ av indelning:  

 

Samtidigt så jag gillar inte de här när man får välja sin grupp, om det är så här; Nu ska ni göra 

en gruppuppgift som ska in nästa tisdag och ni får välja grupper själv, för det blir alltid någon 

som blir utanför (...) Ni får vara 4-5 i en grupp och så får man bestämma själv och det blir 

alltid någon stackare som måste fråga får jag vara med er och blir utanför och det skapar 

liksom en negativ.. jag tänker hos just den personen. Samtidigt är jag en sådan person som 

tycker det gör ont och se och självklart försöker man bjuda in, men är det så då att man är full 

grupp 5 stycken så är det svårt (Linnea).  

 

Gruppstorleken inom studiegrupper varierar och det förekommer studiegrupper med vad studenter 

uppfattar som både stora och mindre grupper. En student menar att i klassen finns en studiegrupp 

som består av sju till åtta medlemmar och att den aktuella gruppen har skapats av studenterna själva 

för att diskutera föreläsningsmaterial. Andra studenter menar att studiegrupper kan resultera i större 

grupper när läraren har tilldelat gruppen. I en intervju framkommer det att en student har hamnat i en 

studiegrupp om nio medlemmar, men att alla medlemmarna ansåg gruppen som för stor och valde 

därför att dela upp gruppen i två mindre grupper.  
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Vanligt antal medlemmar i en studiegrupp uppfattas kunna vara tre eller fyra. En student lyfter att 

denne är medlem i en studiegrupp om tre medlemmar: “Tre till fyra stycken har vi varit. Nu har en 

tyvärr blivit spärrad, så då läser vi inte samma kurs, utan [medlem] har fått gått tillbaka. Så just nu är 

vi tre stycken i vår lilla grupp” (Linnéa). En annan respondent säger: “Jag och två andra i klassen 

hjälper ofta varandra, det är inte så att vi ses vissa dagar eller så inget krav från någons sida, vi gör 

exempelvis instuderingsfrågor tillsammans inför tenta” (Kajsa). Det framkommer även i denna 

intervju att det finns fler studiegrupper med tre medlemmar.  

Mest betydelse för studieprestationen 

Bilden av studenternas akademiska studieprestationer bottnar i faktorn att nå individuellt uppsatta 

mål. Det framkommer att deltagande i grupparbeten och studiegrupp är av stor vikt för studenterna 

och att det skapar förutsättning för att uppnå sina mål med sina akademiska studier. De olika 

formerna av arbete i grupp, hjälper studenterna på olika vis att förverkliga de aktuella målen. 

Det framkommer att deltagande i en studiegrupp bistår studenterna utifrån olika faktorer att 

uppnå sina mål och akademiska prestationer. Genom samarbeten som baseras på att ge återkoppling 

på varandras arbeten, anses studiegruppen skapa förutsättningar för personlig utveckling. På frågan 

om vilken form som studenterna uppfattar ha mest betydelse för sin egen studieprestation, svarar en 

student att: “Det är studiegrupp. Då blir det mer att man måste samarbeta för att alla ska klara kursen, 

medan grupparbete då blir det bara, ja vi samarbetar för klara den här uppgiften sen är det 

slut”(Daniel).  

Ett deltagande i studiegrupp uppfattas kunna föra studenterna närmare sina mål genom 

diskussioner. Om någon gruppmedlem inte förstår litteraturen får man möjlighet att förklara och 

hjälpa, vilket uppfattas skapa ytterligare lärtillfällen. I studiegruppen är medlemmarna på samma 

ambitionsnivå, vilket anses möjliggöra att nå sina mål bättre än i jämförelse med grupparbete. I 

grupparbete är det vanligt att sammanslås med andra studenter som är på andra eller olika 

ambitionsnivåer, vilket kan hämma individuella mål.  

 

Om jag vill ha ett A på den här kursen, är det då ett grupparbete som är vald av lärarna så kan 

det vara väldigt svårt om man inte har samma ambitionsnivå. Men har man en studiegrupp 

med mer självvalda personer där man träffas då har jag min ambitionsnivå och jag kan hålla 

den nivån. Även om kanske inte alla hänger med så kan jag då i min tur förklara, vilket ger 

mig ett ytterligt lärtillfälle som triggar mig uppåt. Så att just för studieprestationen så ser jag 

att studiegruppen tar mig närmare mina mål (Linnéa).  

 

Vidare framkommer uppfattningen att i en studiegrupp tar man hjälp av varandra och att 

huvudsaklig fokus är inriktat på den enskilde individens behov. Dock uppfattas ett grupparbete i en 

studiegrupp kunna vara det mest effektiva grupparbetet: “De blir lite mer inriktat utifrån på vad jag 

behöver i studiegruppen behöver. Men eftersom vi är lika motiverade skulle vi komma längre om det 

vore ens grupparbete, men ja, då får man ju aldrig hantera motgångar heller.”(Kajsa). Studiegruppen 

uppfattas vidare ha mest betydelse för studieprestationen eftersom deltagandet är mer frivilligt, 

flexibelt och kan anpassas lättare för individuella livssituationer. Grupparbeten uppfattas istället 

kunna uppta värdefull tid att studera inför examinationer.  

 

Studiegruppen. Grupparbete har nog ingen påverkan. Det enda som jag kan se är att de tar tid 

från mig till tentan, att jag blir stressad att vi har de här gruppmomenten och jag vill plugga 
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till tentan. Små grejer som kommer i vägen. (...) och jag kan inte planera min studietid som jag 

vill i grupparbeten. Många i min klass har inte barn eller familj (Kajsa). 

 

Utifrån faktorn att känna sina gruppmedlemmar bättre, anses studiegruppen ha mest betydelse för 

studieprestationen. Det uppfattas lättare och mer givande att arbeta med välbekanta människor. Det 

framkommer att deltagande i olika grupper kan ha fördelar, men inte för den egna studieprestationen: 

“Det är ju också lättare att jobba med de som man har lärt känna lite grann också. Så är det ju, 

samtidigt kan det ju vara bra att ha olika grupper men kanske inte just för studieprestationen“ (Sofia). 

I en annan intervju belyses att studiegruppen är mer betydelsefull för studieprestationen än 

grupparbete. Baserat på att studiegruppen består av fler likasinnade medlemmar som är överens om 

ambitionsnivån skapas förutsättningar för att nå sina individuella och uppsatta mål: 

 

Det är nog studiegruppen tycker jag. (...) det är ju mitt betyg som påverkas av den här 

gruppen, har vi då två gruppmedlemmar i grupparbete som inte gör någonting, så bidrar ju 

det till mitt egna betyg.(...) Men som studiegrupp, kanske man är mer överens om att nu gör 

vi det här för vi vill ha det här betyget (Sara).  

 

Det råder en viss tveksamhet för två studenter om vilken form som har mest betydelse för sin egen 

studieprestation. Det övervägs både för - och nackdelar med de båda formerna, som leder fram till ett 

fastställande om att studiegruppen har mest betydelse. För ena studenten är studiegruppen ett stöd 

och trygghet vid oklarheter vid studentlitteratur och att grupparbeten leder till slutförd uppgift i 

grupp. Men faktorn att studiegrupp möjliggör för diskussioner gällande sina individuella studier, 

resulterar i att studiegrupp uppfattas hos studenten ha mest betydelse för studieprestationen.  

I en annan intervju reflekteras det över att deltagande i grupparbeten på universitetsnivå har 

resulterat i ett ökat engagemang kring en specifik uppgift i grupp: “Man har skärpt till sig mer vad 

gäller grupparbeten, just av den anledningen att man inte vill vara svarta fåret” (Erik). Studenten 

vidareutvecklar att grupparbeten dock kan leda till att man inte går in lika djupt i litteraturen som i en 

studiegrupp. Det finns för många möjligheter att utnyttja andras kunskaper och ta åt sig äran för 

andras prestationer i ett grupparbete. Efter överväganden ses studiegrupp som mest betydelsefull för 

studieprestationen, då den skapar ett krav på att lära, för sin egen skull: “Man går inte på alla 

områden på samma sätt i ett grupparbete som i en studiegrupp, där måste man läsa för sin egen skull 

och sitt lärande” (Erik).  

För en student uppfattas ingen av formerna ha mer betydelse än den andra för sin egen 

studieprestation. Det belyses att faktorn som anses av vikt och betydelsefull för studieprestationen, är 

lärarens närvaro:  

 

Ja det är nog när läraren är med tycker jag, och vi diskuterar i grupp. Då blir det som en 

moderator som fördelar ordet, som håller tråden, som hämtar upp sådant som vi kanske hör 

när vi sitter och pratar med varandra. Att läraren säger “ där som du sa”. just för att hålla den 

röda tråden, “kan du utveckla det du sa”, det tycker jag är bästa formen (Alva).  

 

När studenterna är utelämnad till varandra, kan gruppen uppfattas att inte ha något utbyte. För att få 

en givande grupp som är en resurs för studieprestationen, behövs någon som styr och håller gruppen 

på banan. 
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Sammanfattning 

Studiens resultat påvisar sammanfattningsvis att det är svårt att tydligt skilja på grupparbete och 

studiegrupp. Men många av studenterna ser grupparbete som en specifik uppgift som utförs i grupp 

och studiegrupp som en långvarig grupp som studerar tillsammans med individuella studier. 

Resultatet visar att studenterna uppfattar att det finns både möjligheter och utmaningar med 

grupparbete och studiegrupp, men att lärande i grupp är ett sätt för studenterna att utveckla sig 

själva, sina kunskaper och förbättra sitt lärande genom kommunikation och interaktion tillsammans 

med andra. Vidare är studiegrupp den form av gruppbaserat lärande som uppfattas av flertalet av 

studenterna ha mest betydelse för sin egen studieprestation. För en student uppfattas ingen av 

formerna ha mer betydelse än den andra, utan att lärarens närvaro i gruppen har mest betydelse för 

studieprestationen. 
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Diskussion 
I detta avsnitt behandlas resultatet i en analyserande diskussion. Eftersom studien baseras på ett 

bekvämlighetsurval och resultatet baseras på åtta respondenternas uppfattningar, eftersträvas inga 

generella slutsatser. De slutsatser som dras i detta avsnitt är enbart baserade och kopplade till 

respondenternas uppfattningar. För att möjliggöra slutsatser utifrån empirin, kommer studiens 

resultat i denna text att diskuteras med inslag av författarnas personliga tolkningar. Syftet med denna 

studie var att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar om gruppbaserat lärande i form 

av grupparbeten och studiegrupp samt öka kunskapen om vilken form som uppfattas ha mest 

betydelse för sin egen studieprestation.  

Baserat på studiens empiriska material är lärande i grupp ett sätt för studenterna att utveckla sig 

själva, sina kunskaper och förbättra sitt lärande genom kommunikation och interaktion tillsammans 

med andra. När studenterna arbetar tillsammans i grupp skapas utrymme för diskussioner och 

delgivning av kunskap. Detta kan ses i enlighet med det sociokulturella perspektivet på lärande, som 

indikerar att språket och kommunikationen bistår individen i sin individuella utveckling och sitt 

lärande (Säljö, 2014). Det råder uppfattningar att gruppen blir en resurs i processen att förbättra 

lärandet, genom att studenternas behöver ta mer ansvar för sitt lärande. Studenternas resonemang om 

ansvar för sitt lärande stämmer överens med McCabes & O´Connors (2014) indikationer till vad 

konceptet studentcentrerat lärande syftar till. Studenternas resonemang om att gruppen blir en resurs 

i sitt lärande och vad lärande i grupp bidrar till, visar att metoden gruppbaserat lärande som 

Mutwarasibo (2013) lyfter, har en framgång.  

I resultatet framkommer det att det finns både en svårighet att skilja på formerna grupparbete och 

studiegrupp, samt att dra en tydlig gräns mellan dem. Vidare uppfattas grupparbeten kunna 

förekomma inom studiegrupper. Resultatet i den aktuella studien förstärks av Blatchford et als. (2003) 

resonemang att grupparbete innefattas av olika uppgifter och grupperingar, samt att grupparbete 

benämns som alla former av arbete i grupp, och kan förekomma i formen studiegrupp (Hassanien, 

2006, 2007; Mutwarasibo, 2013).  

Hos studenterna råder uppfattningar om att i både grupparbete och studiegrupp kan 

medlemmarna tilldelas av en lärare eller att studenterna själv får välja sina medlemmar. Men eftersom 

de flesta studenterna i studien ser grupparbete som en tilldelad grupp av lärare som ska genomföra en 

specifik uppgift tillsammans, så kan studenternas bild av grupparbete falla inom ramen för formellt 

lärande i grupp. Johnson och Johnson (2002, 2009) och Mutwarasibo, (2013) menar att formellt lärande 

i grupp präglas av ett tydligt ledarskap från lärarens håll som konstruerar gruppens storlek och dess 

medlemmar. Grupperingen vid grupparbete kan vidare ses i likhet till informella lärandegrupper 

(Mutwarasibo, 2013), eftersom grupperna kan bestå av självvalda medlemmar. Aktiviteter som 

studenterna uppfattar prägla och ingå i ett grupparbete, det vill säga att utföra en specifik uppgift, har 

mest liknelser till ett formellt lärande i grupp (Johnson & Johnson, 2002, 2009). Om informella 

lärandegrupper (Johnson & Johnson, 2009) inte tillämpas på universitetet är ingenting som 

framkommer ur resultatet, men vår tolkning är att studenternas beskrivning av grupparbete inte faller 

därinom.  

Studiens resultat påvisar att det är fördelaktigt i grupparbeten med tilldelade grupper då detta 

möjliggör för interaktioner med nya människor. Klassen uppfattas få en bättre sammanhållning 

samtidigt som det resulterar i högt förvärvande av kunskap. Men i studiegrupper kan studenterna 

föredra att själv välja sina medlemmar och detta för att skapa homogena grupper med samma 

ambitionsnivåer. Denna aspekt lyfts dock för båda formerna av gruppbaserat lärande, annars upplevs 
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arbetsprocessen kunna hämmas på grund av att fokus istället förskjuts till att kompromissa, göra alla 

delaktiga och lösa interna konflikter. Studenternas resonemang sammanstämmer med tidigare 

forskning. När arbetsnormer och motivation inte överensstämmer inom gruppen, hämmas 

arbetsprocessen och en frustration uppstår, precis som studierna av Hassanien (2006) och Postholm 

(2008) indikerar på.  

När ambitionsnivåerna inte stämmer överens och högpresterande studenter sammansätts med 

lågpresterande studenter, uppfattas samarbetet inom gruppen och betyget påverkas. Detta uppfattas 

påverka betyget i den mening att högpresterande studenter som strävar efter höga betyg, kan få låga 

betyg medan lågpresterande kan få ett högt betyg som de inte förtjänar. Studiens resultat förstärks av 

resultatet i Hassaniens (2006) studie som belyser att olika ambitionsnivåer inverkar på studenters 

betyg.  

Det framkommer i resultatet att studiegrupper oftast består av kompisar som hjälper varandra, och 

att man väljer att studera tillsammans med de man kommer överens med. Detta ses i enlighet med 

Forslund Frykedals (2008) studie, som indikerar att när det inte finns någon rivalitet eller konkurrens 

mellan medlemmarna, skapas ett gott samarbete. Dock uppfattas denna typ av val kunna öka risken 

för utanförskap för studenter med och lägre ambitionsnivåer. Detta ges också uttryck i studierna av 

Mellor (2012) och Shimazoe och Aldrich (2010) som lyfter marginalisering vid självvalda grupper. En 

annan faktor som uppfattas kan vara orsak för marginalisering, är att om det finns en maxgräns för 

hur många man får vara i ett grupparbete. Risken att hamna utanför uppfattas som större då 

studenterna inte kan bjuda in fler i en redan fulltalig grupp. 

Nyckeln till framgångsrika grupparbeten är enligt Hammar Chiriac och Granström (2012) 

välorganiserade grupper, där alla medlemmar innehar färdigheter lämpade för uppgiften och att alla 

deltar i uppgiften. Detta uppfattar studenterna i denna studie som ibland bristande faktorer i ett 

grupparbete. Det blir stressigt för studenterna att genomföra grupparbeten när alla inte bidrar och 

mycket tid går åt till att locka och dra med oengagerade medlemmar.  

Eftersom både grupparbete och studiegrupp beskrivs kunna vara planerade av en lärare, för att 

utföra en viss uppgift, återfinns kännetecknande faktorer från det kooperativa lärandet som Forslund 

Frykedal, (2008) och McMaster och Fuchs (2002) förklarar vad gäller gruppsammansättningen. Ett 

grupparbete uppfattas av studenterna ha tydliga instruktioner skapade av läraren om hur 

grupparbetet ska gå tillväga, vilket återigen kan kopplas till det kooperativa lärandet (Forslund 

Frykedal, 2008; McMaster och Fuchs, 2002). Vidare ligger grupparbete i linje med det kooperativa 

lärandet som Bertucci, Conte, Johnson och Johnson (2010) och Postholm, (2008) förklarar, då 

grupparbete uppfattas förstärka lärandet hos studenterna genom att tillvarata andras kunskaper och 

arbeten. Att stötta och hjälpa varandra i sina akademiska studier uppfattas som vanligt inom 

studiegrupper. Det är något som ligger i likhet till Johnsons & Johnsons (2002) resonemang kring 

studiegrupper, att medlemmarna har ett engagemang i varandras studier. I dessa uppfattningar 

identifieras också en koppling till det kollaborativa lärandet som Hassanien (2006) lyfter, eftersom 

medlemmarna tar ansvar för varandras lärande och individuella framgångar. Tydliga kopplingar 

mellan en studiegrupp och ett kollaborativt lärande är att i studiegrupper uppfattas medlemmarna 

stötta och peppa varandra samt dela på bördan när arbeten känns tunga. Ett kollaborativt lärande 

utmynnar i ökad motivation och förståelsen för lärandet (Hammar Chiriac, 2014; Hassanien, 2006). 

Sammanfattningsvis ser vi utifrån studenternas uppfattningar, att deras bild av grupparbete präglas 

mer av ett kooperativt lärande och en studiegrupp av kollaborativt lärande.  

Det framkommer vidare att grupparbeten möjliggör för aktiviteter som normalt inte skulle utföras 

om studenterna arbetade själv och detta resonemang förstärks i Hammar Chiriacs och Forslund 
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Frykedals (2011) studie som belyser att grupparbeten kan bistå studenter att uppnå bättre 

studieresultat än om de studerade själv. 

Det bakomliggande syftet med grupparbete uppfattas kunna vara att samarbeta med andra 

människor och det uppfattas av studenter vara värdefull kunskap för kommande arbetsliv. Här kan vi 

identifiera att grupparbete ses som yrkesförberedande, genom att studenterna lär sig att samarbeta 

med framtida kollegor. Dessa resonemang är igenkännande från studierna av Leight et al. (2010) samt 

Fearon et al. (2012) som också belyser hur grupparbeten innehåller förberedande aktiviteter för 

arbetslivet. Att grupparbeten uppfattas som genomtänkta undervisningsmetoder på universitetsnivå 

och att studenterna upplever att det finns tydliga instruktioner om hur arbetet ska gå till, faller inom 

ramen för Noonans (2013) studie. Den studien indikerar att grupparbeten är en integrerad del i syfte 

att skapa förmågor hos studenten att just samarbeta. 

Bilden av studiegrupp hos flertalet av studenterna innefattas av en självvald grupp bestående av 

studenter, som tillsammans arbetar under längre tidsperioder och bilden faller i enlighet med Johnson 

och Johnson (2002, 2009) definition av studiegrupp. Att diskutera kurslitteratur och tillsammans 

studera inför examinationer, ses av studenterna i denna studie som vanliga aktiviteter inom 

studiegrupp. Dessa aktiviteter kan ses som karaktäristika aktiviteter inom formerna läsgrupp, 

basgrupp, examinationsgrupp och traditionella grupparbeten (Hammar Chiriac, 2008). Även om 

dessa former inte benämns eller är uttalade hos studenterna, så finns liknelser och delaspekter från 

dessa baserat på hur studenterna förklarar vad studiegruppen används till. Liknelser ur resultatet vad 

gäller studiegrupp, är svåridentifierade med övriga former av studiegrupp. Studenterna ser i helhet 

studiegrupper som en grupp som stöttar varandra mer än arbetar tillsammans på en specifik uppgift. 

Studiegruppsformerna projektgrupper, kommittéer och arbetsgrupper faller mer inom studenternas 

beskrivning av vad grupparbete är och innefattas av, eftersom dessa berör arbete tillsammans kring 

ett projekt eller i form av en uppsats (Hammar Chiriac, 2008). Här kan vi utläsa och dra en slutsats att 

grupparbete uppfattas av studenterna vara mer en sak man gör tillsammans och studiegrupp är en 

gemenskap av studenter som studerar tillsammans. 

En central och viktig faktor som framkommit i resultatet är gruppstorlek. En exakt lämplig 

gruppstorlek vid grupparbete och studiegrupp är svårt för studenterna att fastställa. Men i ett 

grupparbete är de flesta studenterna eniga om att tre till fyra personer kan vara ett lämpligt antal och 

att sex till sju personer blir för många, då det finns individer som hamnar i skymundan. Studenternas 

uppfattning om att sex till sju personer blir för många, utgör en motsägelse till Sjödins (1991) studie 

som menar att i en större grupp om sex medlemmar ökar resurstillgångarna och är därför att föredra 

vid grupparbeten. Det framkommer att studenter vanligtvis indelas i större studiegrupper om sju till 

nio medlemmar, vilket istället kan i ses i likhet till Sjödins (1991). Men detta finns det delade meningar 

om. När studiegrupperna blir för stora, kan det förekomma att studenterna delar upp gruppen i 

mindre grupper. I den aktuella studien framkommer det att ett vanligt antal medlemmar i 

studiegrupp är tre till fyra medlemmar, vilket förstärks av Johnson och Johnson (2009) studie och i 

studien av Mellor (2012) som menar att en ideal grupp bör vara bestå tre till fem medlemmar, för att 

inte bli för många men inte heller för få. Vidare i den aktuella studien är gruppstorlek ett ämne som 

inte varit en fråga i intervjuguiden eller i studiens frågeställning, men varit ett återkommande område 

som alla respondenter lyft som en väsentlig del för hur ett arbete i grupp resulterar. Att denna faktor 

uppkommit och låtits behandlas kan vara en effekt av att studien inspirerats av induktiv ansats. 

Att arbeta i grupp uppfattas av studenterna skapa förutsättning att uppnå sina mål med sina 

akademiska studier. Deltagande i grupparbete skapar press att bidra, men skapar också möjlighet att 

snålåka på andra i gruppen för att själv klara sina studier. Vidare skapar grupparbeten en vilja till att 
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delta, för att annars kan man gå miste om relevant kunskap. Inom studiegrupper skapas möjligheter 

att fokusera på sig själv och sina studier, vad gäller motivation till att orka studera vidare och nå sin 

examen. Studenternas resonemang för vad lärande i grupp gör, skapar belägg för att Griffiths (2009) 

metod small group learning kan vara en effektfullt och framgångsrik metod.  

Sammantaget menar flertalet av studenterna att studiegrupp har mest betydelse för den egna 

studieprestationen. Det framkommer att studiegrupp består av medlemmar med samma 

ambitionsnivåer som trivs i varandras närvaro och som under längre tid engagerar sig i varandras 

individuella studier. Dessa faktorer hjälper studenterna att nå sina uppsatta mål och betyg. 

Studenternas resonemang faller inom ramen för vad Johnson och Johnson (2002) belyser som vanliga 

aktiviteter och fenomen inom studiegrupp. Det framkommer vidare att det uppfattas som en 

svårighet att fastställa vilken form av gruppbaserat lärande som har mest betydelse för den egna 

studieprestationen. Men att diskussionerna mellan studenterna inom en studiegrupp berör 

individuella studier, vilket gör att slutsatsen dras att studiegrupp har mest betydelse. Uppfattningen 

kan ses i likhet till Hammar Chiriacs (2008) resonemang om att studiegrupp i form av basgrupp, har 

fokus på individuella studier och individuella kunskaper. Här identifieras ytterligare en likhet mellan 

studenternas resonemang om studiegrupp och Hassaniens (2006) kollaborativa lärande. Hassanien 

(2006) belyser att i grupper av kollaborativt lärande tar alla ansvar för varandras och de individuella 

framgångarna är gruppens framgång.  

Lärarens frånvaro i gruppbaserat lärande och undervisning är något som i studien uppfattas av en 

student som något negativt och resulterar i att ingen av formerna uppfattas ha mer betydelse än den 

andra. Här återfinns indikationer på att ett studentcenterat- och gruppbaserat lärande (Hammar 

Chiriac, 2008; McCabe & O´Connor, 2014; Mutwarasibo, 2013) inte alltid är att föredra. Denna studie 

indikerar, likt tidigare forskningen att det råder skilda åsikter om vad som upplevs positivt och 

negativt med arbete i grupp (Mutwarasibo, 2013; Hammar Chiriac, 2014). Men studien påvisar 

däremot att flertalet av studenterna i denna studie faktiskt föredrar studiegrupp framför grupparbete 

utifrån olika faktorer, och att studiegrupp därför har mest betydelse för studenternas studieprestation.  

Sammanfattning 

Denna studie har bidragit till att beskriva universitetsstudenters bild och uppfattningar om 

gruppbaserat lärande samt ökat kunskapen om vilken form som uppfattas ha mest betydelse för sin 

egen studieprestation. Baserat på svaren finns åtskilda uppfattningar om vad grupparbete och 

studiegrupp är. Huvudsakliga bilden är att grupparbete är en grupp, tilldelad av lärare eller självvald 

av studenterna, som ska genomföra en specifik uppgift tillsammans utifrån tydliga instruktioner 

skapade av läraren. En studiegrupp är en självvald grupp bestående av likasinnade studenter, som 

tillsammans arbetar under längre tidsperioder med individuella studier. Utifrån dessa resonemang 

går det att utläsa att bilden av grupparbete faller inom formella lärandegrupper med inslag av 

informella lärande grupper, bestående av kooperativt lärande. Vanlig förekommande bild i studien av 

studiegrupp är karaktäristiskt för läsgrupp, basgrupp, examinationsgrupp och traditionella 

grupparbeten, bestående av kollaborativt lärande.  

Studien pekar på att studenterna uppfattar gruppstorlek och ambitionsnivån som centrala faktorer 

som kan påverka arbetsprocessen och prestationen. Sammantaget uppfattar studenterna att det 

återfinns både möjligheter och utmaningar med både grupparbete och studiegrupp, men vid 

övervägande från flertalet av studenterna, uppfattas studiegrupp ha mest betydelse för sin egen 

studieprestation. Dock uppfattas av en student att ingen av formerna ha mer betydelse än den andra, 

utan att lärarens närvaro i gruppen har mest betydelse för studieprestationen.  
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Som avslutande reflektion vill vi lyfta hur komplext grupparbete och studiegrupp egentligen har 

varit att behandla i form av bild och uppfattningar. Definitionerna faller ofta inom samma benämning, 

det vill säga grupparbete. Samtidigt kan vi identifiera en tydlig skillnad och likhet mellan formerna 

baserat på både studenternas uppfattningar och tidigare forskning vad gäller gruppsammansättning, 

aktiviteter, gruppstorlek och dess betydelse för lärandet. Detta har resulterat i att grupparbete och 

studiegrupp har varit svårt att behandlat separat likväl tillsammans.  

Framtida studier 

Initialt i arbetsprocessen fanns en tanke att göra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning, 

som undersöker vilken form av gruppbaserat lärande som universitetsstudenter föredrar. Det skulle 

vara av intresse att öka kunskapen om vilken form som föredras i ett mer generaliserbart och 

kvantifierbart resultat. Detta skulle kunna bistå lärare att tillämpa metoder och former inom 

studentcentrerat lärande som uppfattas som betydande och framgångsrika för studenterna. 

Ett annat område som skulle kunna vara intressant att studera i framtiden, är huruvida studenter 

föredrar att studera själv eller i grupp. Eftersom denna studie är avgränsad till gruppbaserat lärande, 

har studenternas uppfattningar om individuellt lärande inte belysts.  

Denna studie har gett upphov till andra intressanta faktorer att studera inom ramen för 

grupparbete och studiegrupp. Det skulle vara av intresse att utföra liknande studie, där man jämför 

uppfattningar om formerna grupparbete och studiegrupp mellan olika program på universitetsnivå. 

Är det exempelvis skillnad i uppfattningar hos studenter på ekonomprogrammet- och 

psykologprogrammet? Råder det någon skillnad mellan campus – och distansutbildningar? Det skulle 

vidare kunna vara intressant att göra denna typ av studie ur ett genusperspektiv. Skiljer sig 

uppfattningarna åt mellan könen? Avslutningsvis skulle en liknande studie vara intressant att utföra 

på gymnasienivå eller lägre utbildningsnivåer, för att undersöka huruvida dessa former förekommer 

och hur dessa uppfattas av eleverna.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev    

 
Grupparbete och studiegrupp - dess betydelse för studenters studieprestation 
 

Du får detta brev som en inbjudan eftersom vi är intresserad av att ta del av just Din uppfattning 

kring grupparbete och studiegrupp på universitetsnivå. 

 

Eftersom just Du studerar på universitetsnivå så blir du en viktig person för vår undersökning. En 

intervju med dig ser vi som en möjlighet att uppfylla studiens syfte, att öka kunskapen om 

gruppbaserat lärande och dess betydelse för studieprestationer, det genom universitetsstudenters 

uppfattningar.  

 

Vi som är intresserad av just Din uppfattning är två studenter som, studerar sista året på 

beteendevetenskapliga programmet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi skall tillsammans under våren 

2017 skriva en C-uppsats inom området pedagogik och har inriktat oss på gruppbaserat lärande som 

innefattar grupparbete och studiegrupp.  

 

Intervjun beräknas pågå 10-35 minuter och vi ser gärna att få din tillåtelse att genomföra 

ljudupptagning av intervjun. Vi vill informera om att studien förhåller sig till forskningsetiska 

aspekter. Detta innebär att det är helt frivilligt för dig att delta samt att du när som helst kan avbryta 

ditt deltagande. Inga personuppgifter samlas in och du kommer att avidentifieras genom ett fiktivt 

namn. Materialet som samlas in kommer bara att användas för den aktuella studien och studien 

kommer efter godkännande av examinator publiceras och arkiveras i en digital databas. 

 

Vi hoppas på att Du vill träffa någon utav oss för en intervju.  

 

Med vänliga hälsningar/  

Sabina och Eleonor 

 

Sabina Hedefalk    Eleonor Sjöberg 

Telefon 07* - *** ** **   Telefon: 07* - *** ** **  

E-post: sahe1402@student.miun.se  E-post: elsj1402@student.miun.se 

 

 

Handledare vid Mittuniversitetet  

Marcus Sundgren, Institutionen för utbildningsvetenskap  

Telefon: 01*-*** ** ** 

E-post: marcus.sundgren@miun.se

mailto:sahe1402@student.miun.se


Bilaga 2 

Intervjuguide 
Intervjun inleds med att gå igenom de fyra forskningsetiska förhållningssätten.  
I intervjun kommer vi förhålla oss till olika frågor och teman som berör gruppbaserat lärande kopplat 

till studiens syfte samt ha öppna frågor med utrymme till följdfrågor i form av: “kan du berätta mer 

om…”, “hur upplever du det…”, “hur menar du när du säger…”, “kan du förtydliga…” “kan du 

utveckla...”. 

 

Ålder: 

Kön: 

Termin: 

 

Gruppbaserat lärande 

Vad innebär lärande i grupp för dig?  

Upplever du någon skillnad mellan grupparbete och studiegrupp? 

 

Grupparbete  

Vad är din bild av grupparbete på universitetsnivå? 

Kan du berätta om möjligheter du upplever med grupparbete på universitetsnivå? 

Kan du berätta om utmaningar du upplever med grupparbete på universitetsnivå? 

 

Studiegrupp  

Vad är din bild av studiegrupp på universitetsnivå? 

Kan du berätta om möjligheter du upplever med studiegrupp på universitetsnivå? 

Kan du berätta om utmaningar du upplever med studiegrupp på universitetsnivå? 

 

Studieprestation 

Vad innebär studieprestation för dig? 

Om du tänker på din studieprestation, har grupparbete betydelse för den?  

Om du tänker på din studieprestation, har studiegrupp en betydelse för den?  

Vilken form, grupparbete eller studiegrupp anser du ha mest betydelse för din studieprestation? 

 

 


