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sade att då studenterna fick ha en vän i gruppen gick dels 
deras trivselnivå upp, men även prestationen. Det mest 
anmärkningsvärda är att lågpresterande studenter som 
parades ihop med en vän uppnådde lika goda resultat 
som studenter med höga betyg som hamnade i slump-
mässigt hopparade grupper. Anledningen till detta var att 
de med en vän i gruppen fann det enklare att distribuera 
ansvar. Om en student var borta kunde den studentens 
vän istället ta ansvar och tvärt om. Detta innebar även 
att studenterna kunde vara mer flexibla gällande tids-
bokning – bara en student i varje vänpar behövde kunna 
närvara den tid som föreslagits. Framförallt understryker 
vårt arbete vikten av gruppindelning för studenternas 
upplevelse och prestation – att universitetslärare bör göra 
medvetna val!
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Att arbeta i grupp är ett vanligt arbetssätt inom många 
högskoleutbildningar. Den allmänna bilden är att grupp-
arbete är ett bra sätt för att uppmuntra en djup lärstrategi, 
men gruppsammansättningen kan påverka hur pass väl 
ett grupparbete fungerar. Bland studenter kan det också 
uppfattas som att grupparbeten är något besvärligt som 
inte ger något extra utan bara är ett sätt för läraren att 
engagera sig mindre. Under den pedagogiska introduk-
tionskursen som ges av Genombrottet har ett projektar-
bete utförts med fokus på en av aspekterna på ett väl 
genomfört grupparbete; hur studenter delas in i grupp. 

Gruppindelningen görs kanske inte alltid med samma 
eftertanke som framtagandet av själva uppgiften, trots 
att det också påverkar inlärningen. Dels visar litteraturen 
att en grupp maximalt bör bestå av fem studenter, men 
även att fördelningen av studenter som ingår i gruppen 
har betydelse. Lärare och studenter på två avdelningar 
(Fastighetsvetenskap och Trafik och Väg) intervjuades. 
Där visade det sig att lärarna ansåg att resultatet ofta 
blir bättre då gruppindelningen sköts av läraren kontra 
då den sköts av studenterna, något som också stöds av 
teori på området (cf. Oakley et al, 2004 samt Biggs och 
Tang, 2007). Speciellt gällde detta de första åren på en 
utbildning. Studenterna, å sin sida, hävdar att trivseln 
blir större och att arbetet då flyter på bättre om de själva 
får dela in sig i grupper. 

När studenter har möjlighet att välja sina egna grupper 
tenderar de att välja studenter de känner, samt studenter 
som är lika dem själva. Detta leder ofta till att duktiga 
studenter i grupp inte genomför grupparbetet tillsam-
mans, som det var tänkt, utan delar upp uppgifterna 
emellan sig och sedan sammanställer de individuella ar-
betena (Oakley et al., 2004). Samma urvalsstrategi kan 
göra att minoriteter i sammanhanget kan komma att 
exkluderas. Om läraren gör indelningen bör man inte 
dela in i helt representativa grupper med kanske bara en 
minoritetsstudent i varje, då minoritetsstudenterna kan 
bli isolerade i sin grupp (Rosser, 1998). Senare i kursen 
går det dock bra att låta minoriteter vara ensamma bland 
andra i en grupp eftersom det då är mindre risk för av-
hopp och detta är ett sätt att träna dessa studenter i hur 
det kan fungera i det framtida arbetslivet (Felder och 
Brent, 2001).

Den urvalsstrategi som vi fann mest förvånande prova-
des ut av Mahenthiran och Rouse (2000). Dessa hävdar 
att man bör kunna uppnå att studenterna blir nöjdare 
med grupparbetet då vänpar slumpmässigt kombineras 
än när hela gruppen består av slumpmässigt ihopparade 
medlemmar. Resultat av en studie på collegestudenter vi-
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