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Abstrakt

Enligt den sociokulturella kunskapssynen är det genom interaktion med andra som barnet 
utvecklas och lär sig, kunskap skapas i gemenskap med andra. Flertalet studier visar att 
samverkan i grupp leder till vinster inte bara i elevers engagemang och kunskapsinhämtning, 
utan även i social kompetens, och i våra styrdokument framgår det tydligt att grupparbete är 
en viktig del av elevernas utveckling i skolan. Metoden är dock komplex, och det krävs 
noggrann och medveten planering för att man ska nå alla vinster.

Ivan D Steiner, professor i socialpsykologi, pekar på uppgiftens utformning och gruppens val 
av arbetssätt som de viktigaste faktorerna för att ett grupparbete ska leda till goda resultat, och 
har utformat en typologi där han urskiljer fem olika typer av uppgifter: additiv, disjunktiv, 
konjunktiv, kompensatorisk och komplementär. Syftet med min studie var att, utifrån Steiners 
typologi av uppgifter, studera om uppgiftens utformning och elevgruppens val av arbetsmetod 
påverkar hur eleverna når de avsedda kunskapsmålen. 

Undersökningen bekräftar Steiners teori om att gruppens resultat påverkas positivt om 
gruppen väljer en arbetsmetod som i så hög grad som möjligt stämmer överens med 
uppgiftens karaktär. Resultatet visar också att det finns en koppling mellan grad av samverkan 
och slutresultat i grupparbeten, den av undersökningens grupper som genomgående visat 
högst grad av samverkan inom gruppen, har också visat de bästa resultaten. På grund av 
brister i kunskapsinventering kan dock inte några långtgående slutsatser dras om enskilda 
elevers lärande, vilket visar vikten av att även i grupparbeten ha tydliga, mätbara kunskapsmål 
på individnivå, där varje enskild medlems bidrag ska kunna identifieras och kontrolleras.

Nyckelord: Ivan Steiner, typologi, uppgiftstyp, grupparbete
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1 Inledning

Under några års arbete som lärare i grundskolans senare del har jag slagits av hur många 
grupparbeten som går i stöpet, och hur många elever det är som upplever det som både svårt 
och jobbigt - och i värsta fall också meningslöst - att lösa uppgifter tillsammans med andra i 
en grupp. När jag läste Kjell Granströms artikel ”Förändring av roller och arbetsrelationer” i 
Skolutvecklingens många ansikten (Berg & Scherp (red), 2003), där han bland annat 
beskriver viktiga förutsättningar för att grupparbeten ska lyckas, så insåg jag att detta var ett 
intressant och angeläget ämne att studera i mitt examensarbete.

Forskning visar att tiden för grupparbete i grundskolan har minskat, så att det idag bara svarar 
för tio procent av den totala arbetstiden (Granström 2003). Lärare ser visserligen att det med 
rätt vägledning kan vara en givande metod, men har samtidigt ofta negativa erfarenheter av 
arbetsformen (Stensaasen & Sletta 2000). Det är paradoxalt att betydelsen av att lyckas 
genom samspel betonas mindre i skolan än i samhället i övrigt. Studier visar att skolan genom 
organiserat samarbete kan höja kvaliteten på inte bara elevernas ämneskunskaper och 
färdigheter i problemlösning, utan också på deras intellektuella och sociala kompetens, vilket 
även kommer att gynna samhället i stort (Stenaasen & Sletta 2000). Eftersom samhället i 
övrigt genomgår en utveckling mot gruppbaserade organisationer i allt högre grad, tycks det 
märkligt att skolan, som ska förbereda eleverna inför ett framtida arbetsliv, följer ett motsatt 
mönster (Granström 2003).

Grupparbete är en komplex företeelse, med många faktorer och aspekter som påverkar 
kvaliteten av arbetet och utfallet av detsamma. Det är svårt att isolera en enskild aspekt att 
fokusera på. Jag har valt att utgå ifrån uppgifternas utformning, eftersom jag ser det som en 
faktor som man som pedagog lätt kan korrigera och därmed komma ett steg närmare att nå 
metodens fulla potential.
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2 Bakgrund

2.1 Grupparbete
Innan jag går närmare in på vad som krävs för att ett grupparbete ska fungera vill jag beskriva 
vad en grupp egentligen är och vad som definierar ett grupparbete, för att sedan gå in på vad 
som talar för att man ska använda grupparbetet som metod i skolan. 

Det finns flera teorier om hur man definierar en grupp. De flesta, bl.a. Thornberg (2004),
utgår ifrån att en grupp består av två eller flera personer. Detta vänder sig dock Sjövold emot, 
med motivering att den ökade komplexitet i kommunikationen som uppstår när ytterligare en 
person träder in gör att man får en helt annan konstellation. Två personers (dyadens) 
interaktion kallar Sjövold en personlig relation (Sjövold 2008). Forskare är dock överlag 
överens om att medlemmarna i en grupp har ömsesidiga band och/eller samverkar för att nå 
ett gemensamt resultat (Sjövold 2008, Thornberg 2004), och att gruppmedlemmarna ska vara 
medvetna om varandras existens och uppfatta sig själva som grupp (Lennéer Axelson & 
Thylefors 2005).

Precis som med grupper, har forskarna många snarlika sätt att klargöra vad som utgör ett 
grupparbete. Jag väljer att här använda mig av Stensaasens och Slettas definition av ett 
grupparbete som ett ”aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som löser en 
gemensam uppgift, utför ett arbete, leker eller håller på med någon annan verksamhet 
tillsammans” (Stensaasen & Sletta 2000, s. 32).

2.1.1 Grupparbete som metod

Det finns många olika sätt att organisera elevernas arbete och lärande i skolan, alla med olika 
förtjänster, men mycket talar för att man som pedagog ska strukturera undervisningen så att 
eleverna arbetar i grupp. Redan under renässansen skriver Michel de Montaigne att målet för 
all uppfostran, allt arbete och alla studier är att utveckla barnets egen omdömesförmåga och 
att egga ”begäret efter vetande och väcka kärlek till kunskap” (Egidius 1999). Detta 
konstaterar UNESCO i högsta grad är aktuellt nu under 2000-talet, då samhället kräver att 
eleverna själv ska kunna söka kunskap och förberedas för det livslånga lärandet. Ett livslångt 
lärande leder till en ökad vilja att öka sitt vetande och kunnande för att hantera nya 
situationer. ”Världskommissionen om utbildning” har i ett uttalande pekat på att ”alla på 
2000-talet kommer att ha behov av större oberoende och bättre förmåga att bedöma fakta, 
kombinerat med en stark känsla av personligt ansvar för att uppnå gemensamma mål” 
(Egidius 1999, s. 166). Detta pekar mot ett elevaktivt arbetssätt. Studier har också visat att 
elever själv upplever större lust till lärandet om de själva är aktiva (Hensvold 2006).

Forskning kring hur människan agerar i grupp ökade markant under 1900-talet, då insikter om 
grupprocesser i kombination med utveckling av sociologiska mätmetoder satte detta i fokus. 
Piaget utvecklade under 1930-talet en teori om sociokognitiv konflikt, där han menade att 
barn genom att interagera med andra får nya intryck och perspektiv som motsäger sina egna, 
och då tvingas omvärdera sin förståelse av omvärlden genom att söka ny information och 
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förena olika perspektiv. På detta sätt uppstår en ny kunskap och en ny förståelse (Gillies & 
Ashman 2003). Många studier under mellankrigstiden visade att människan presterade bättre i 
grupp, och Morton Deutsch utvecklade bland annat teorier kring skillnaden mellan 
individuella prestationer och samarbete, och visade att individer som samarbetade utvecklade 
en bättre kommunikation och högre grad av motivation än de som presterade utifrån 
konkurrens. (Gillies & Ashman 2003).

Forskningen under slutet av 1900-talet fokuserade på att studera i vilken form av samverkan
som lärandet främjas bäst, eller vilka variabler i samverkans-situationen som påverkar 
lärandeprocessen (Gillies& Ashman 2003, Hensvold 2006). Uppgiftens upplägg och grad av 
struktur anses av forskningen vara en faktor som påverkar, då uppgifter som kräver hög grad 
av samarbete också i högre grad främjar gemensamt resonemang och utbyte av tankar (Gillies 
& Ashman 2003). Det är dessa teorier och rön som ligger till grund för mitt arbete. 

David och Roger Johnson, ett amerikanskt brödrapar, båda professorer inom pedagogik och 
ledare för ”The Cooperative Learning Center, University of Minnesota”, har under slutet av 
1900-talet gjort över 80 studier kring samarbete med fokus på ”social interdependence”. 
Begreppet innebär att flera individer delar samma mål, och att varje individs resultat påverkas 
av de övrigas agerande. Två olika typer av ”social interdependence” urskiljs: konkurrens och 
samarbete, av vilka samarbete betraktas som den allra viktigaste för oss människor (Johnson 
& Johnson 1989). I flera undersökningar har de studerat hur elevernas utveckling och 
kunskapsinhämtning påverkas av att skolarbetet baseras på konkurrens resp. samarbete. I 
”Cooperation and competition. Theory and research” (1989) ger Johnson & Johnson en 
överblick över forskning kring social interdependence baserat på Morton Deutsch teorier i 
ämnet. Forskarna konstaterar att studierna visar att samarbete ger bättre resultat både på 
individuell nivå och på gruppnivå, jämfört med konkurrens. Vissa skillnader, beroende på 
uppgiftens grad av komplexitet kan konstateras: ju mer komplex uppgiften är, desto tydligare 
blir fördelarna med samarbete. Studierna visar vidare att samarbete leder till fler diskussioner 
av mer avancerad typ, och att man även får en synergieffekt i att idéer, lösningar och 
ansträngningar i högre grad uppstår vid samarbete än vid individuellt arbete. Johnson & 
Johnson pekar även på bättre psykologisk hälsa och högre social kompetens som goda 
”bieffekter” av samverkan (Johnson & Johnson 1989).

Adrian Ashman & Robyn Gillies genomförde 1997 en undersökning i åtta skolor i Brisbane, 
Australien, där de studerade om barns sätt att samarbeta och interagera var annorlunda om de 
fått träning i grupparbete, jämfört med elever som inte fått det. De tränade eleverna var 
genomgående mer samarbetsvilliga, hjälpsamma, och försökte i högre grad aktivt involvera 
varandra i uppgiften. De var också mer uppgiftsinriktade, hade en klar uppfattning om sitt 
uppdrag och vilka roller gruppmedlemmarna behövde anta för att uppgiften skulle lösas och 
var mer benägna att vända sig till varandra än till en lärare när de behövde hjälp. Forskarparet 
noterade att de också presterade avsevärt bättre på den kunskapsexamination som 
genomfördes i slutet av studien, i jämförelse med kontrollgruppen (Ashman & Gillies 1997).
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Även i Sverige finns ett forskarintresse för grupper i skolan. Svenska studier visar att de 
grupparbeten eleverna gör i skolan sällan utförs som samarbeten. Istället fördelas arbetet 
mellan gruppmedlemmarna, och några ”duktiga” gör merparten av arbetet. Samtidigt visar 
andra studier att eleverna själv värderar gruppuppgifter och elevaktiva arbetssätt högt och 
anser sig lära sig mest då, något som också bekräftas av internationella studier. Forskare 
menar att nyckeln till lyckade grupparbeten till stor del ligger i uppgifternas utformning
(Hensvold 2006).

Stenaasen & Sletta beskriver några fördelar med grupparbete som metod: Dels har 
grupparbeten en utvecklande och uppfostrande funktion, och Lpo94 framhåller att skolan ska 
förbereda eleverna för ett deltagande i arbetsliv och samhällsliv. Förutsatt att grupparbetet har 
en aktiverande verkan får det dessutom ett kvalitativt bättre utfall än ett individuellt arbete. 
Flera tänker bättre än en, med fler idéer och motidéer (Stenaasen & Sletta 2000), något som 
bekräftas även hos t.ex. Hammar Chiriac & Hempel (2005) och Johnson & Johnson (1989). 
Ett flertal studier visar att samarbete leder till bättre självförtroende och högre grad av social 
utveckling. Forskning visar att dessa positiva effekter gäller alla elever jämfört med 
förmedlingspedagogik, oavsett hur aktiv eleven har varit i grupparbetet. Det finns dock 
individuella skillnader på i vilken grad man utvecklas (Hammar Chiriac & Hempel 2005).

Forskning visar naturligtvis inte ensidigt på positiva effekter av grupparbete. Studier bland 
lärare visar att grupparbete uppfattas som en svår arbetsmetod för eleverna (Granström 2003), 
vilket bekräftas av andra undersökningar som visar att verksamheten i klassrummen ofta 
främjar konkurrens och individualism snarare än samarbete och social interaktion (Ashman & 
Gillies 1997). Olsson (1998) ger exempel på hur arbete i grupp kan bli passiviserande, då 
faser i grupprocessen kan få en hämmande effekt. Annan forskning visar på att vi visserligen 
vid enkla och väl inövade uppgifter – s.k. dominanta responser - får förhöjd prestation när 
andra är närvarande, det som kallas social facilitering, något som registrerats även hos 
kackerlackor, men att denna effekt dock (både hos människor och hos kackerlackor) om 
uppgiften blir för komplex (Sjövold 2008). Detta står i kontrast till Johnson & Johnson (1989) 
som funnit att samarbete blir mer och mer gynnsamt ju mer komplex uppgiften är. Social 
facilitering handlar dock mer om individuella prestationer i närvaro av andra, vilket gör att 
dessa rön inte är fullt jämförbara.

Nilsson (1993) menar att frågan om vi presterar bättre i grupp än individuellt beror delvis på 
hur uppgiften ser ut, men också på hur man lyckas hantera risken att gruppmedlemmar ”åker 
snålskjuts” på de andras prestationer. Denna negativa effekt kan försvinna om man gör de 
enskilda prestationerna synliga och varje gruppmedlem görs personligt ansvar för sin del. Hög 
engagemangsnivå i uppgiften minskar också tendensen till ”snålskjutsar”, och detsamma gör 
hög tilltro till att de övriga i gruppen presterar på sin yttersta förmåga.

Idag har inlärning genom samverkan vunnit erkännande som en pedagogisk metod som 
förutom inlärning även gynnar avancerat tänkande och social träning. En del forskare anser 
till och med att ingen annan pedagogisk doktrin uppnår så många positiva resultat (Gillies & 
Ashman 2003). 
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Sammantaget visar alltså forskningen att samverkan i grupp leder till vinster inte bara i 
elevers engagemang och kunskapsinhämtning, utan även i social kompetens, men att metoden 
är komplex, och att det krävs noggrann och medveten planering för att man ska nå alla 
vinster. Den övervägande positiva hållningen till grupparbeten kan skönjas i våra 
styrdokument, där det är mer eller mindre uttalat att vi ska låta eleverna arbeta i grupp.

2.1.2 Förankring i styrdokumenten

Även om det i Lpo 94 och Lpf 94 inte finns exakta direktiv och rekommendationer kring 
grupparbeten i skolan, som det t.ex. uttrycktes i Lgr 80, så framkommer det tydligt i 
läroplanernas mål att grupparbete är en viktig del av elevernas utveckling i skolan. I Lpf 94
står bland annat att: 

Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 
lösa problem både självständigt och tillsammans med andra. Skolan skall utveckla elevernas 
kommunikativa och sociala kompetens /…/. (Skolverket, s. 5)

Läroplanen pekar också på vikten att variera metoderna för kunskapsinhämtning, och främja 
elevernas utveckling genom att erbjuda en sammansättning av olika innehåll och 
arbetsformer. 

Skolan har vidare i uppdrag att i demokratisk anda fostra eleverna till samhällsmedborgare, 
något som bland annat innebär förmåga att planera och utvärdera sitt arbete, både individuellt 
och tillsammans med andra. Grupparbeten ger eleverna möjlighet att praktisera demokratiska 
arbetsformer tillsammans med andra elever och att öva på ansvarstagande, och därmed 
”utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i 
samhällslivet”.(Skolverket, s. 4)

En av de mest framträdande kunskapsteorierna som talar för arbete i grupp är den 
sociokulturella teorin, vars tankar också i stora delar påverkat innehållet i våra läroplaner.

2.1.3 Den sociokulturella kunskapssynen

Enligt det sociokulturella perspektivet, där Leo Vygotskij är den främste företrädaren, är det 
genom interaktion med andra som barnet utvecklas och lär sig. Vygotskij menade att 
människan formas som tänkande, kännande och kommunicerande varelse genom sociala och 
kulturella erfarenheter tillsammans med andra (Forsell 2005). Alla våra förmågor; sociala, 
intellektuella, emotionella, existentiella, grundas i sociala relationer, och den sociala och 
intellektuella utvecklingen är dialektiskt förenade med varandra (Strandberg 2006). Inlärning 
sker som en social process. Utgångspunkten är att människan alltid befinner sig i förändring, 
och vi har ständigt möjlighet att ta över och utveckla kunskap från andra människor, vilket 
sker i samspelssituationer. Individen lär sig handlingar i en kollektiv situation, med stöd av 
andra, för att sedan i nästa fas lära sig utföra dem på egen hand. Nivån där individen kan 
utföra saker självständigt kallas i relation till den kollektiva nivån för proximal zon, eller den 
närmaste utvecklingszonen (Kroksmark 2003).
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Dysthe sammanfattar den sociokulturella tanken: ”Kunskap konstrueras genom samarbete i en 
kontext”, och understryker att kunskap skapas i gemenskap med andra, lärandet är deltagande 
i praxisgemenskap. Vi lär genom att delta som handlande människor tillsammans med andra, i 
en praxisgemenskap. Allteftersom vi lär oss blir vårt deltagande mer komplext. Det centrala 
för att lärande ska ske är vilka sociala aktiviteter och vilket deltagande som ger den rätta 
kontexten (Dysthe 2001). Vygotskij pekar själv på leken som viktig i barnets tankeutveckling 
då det i en kollektiv situation underordnas regler och riktas mot mål för att medvetet lösa 
uppgifter (Lindqvist 1999), men betraktar också skolan som mycket viktig i ett barns 
utveckling, något han återkommer till vid upprepade tillfällen i sitt verk ”Pedagogisk 
psykologi”, där han diskuterar elevens lärande och lärarens roll. 

Lärandet är enligt det sociokulturella synsättet distribuerat bland flera personer. Individen 
innehar inte själv all kunskap, utan olika delar av den – alla viktiga för den totala 
helhetsförståelsen – är fördelad bland människorna i en grupp. Utmaningen för skolan är att 
hitta gruppkonstellationer och arbetssätt som bäst lär eleven utnyttja denna distribuerade 
kognition, lämnar betoningen på individuell kompetens och därmed bättre förbereder eleven
för ett lärande även utanför skolan.  Skolan har en avgörande uppgift i att skapa goda 
läromiljöer och situationer som stimulerar till aktivt deltagande. Genom att eleverna känner 
sig accepterade och uppskattade i gemenskapen skapas motivation. (Dysthe 2001).

Vygotskij menar att det är elevens egen aktivitet som måste utgöra grund för undervisningen. 
Han liknar det vid att eleverna likt tågvagnar med egen kraft ska kunna röra sig fritt och 
självständigt, och att läraren bara ska utgöra rälsen som anger riktningen. Skolan ska vara en 
”handlingens skola”. Undervisningens roll är att väcka till liv, aktivera och sätta i rörelse de 
inre utvecklingsprocesserna, dvs lägga grund för den närmaste utvecklingszonen. Detta kan 
bara ske i en aktiv miljö, och i samverkan med de kamrater som omger barnet. 
Undervisningen ska också syfta till tänkande. Detta når man enligt Vygotskij genom att skapa 
hinder, så att elevernas tänkande utmanas. Genom att själv reflektera ska eleven få ett 
sammanhang i lärandet (Lindqvist 1999). 

Istället för att förmedla kunskap är lärarens roll att organisera den sociala miljö vari eleven 
själv kan söka sin kunskap. Vygotskij poängterar att lärarens funktion som handledare kräver 
oerhört mycket mer än den som kunskapsförmedlare, då hon kan bytas ut mot en lärobok eller 
ett lexikon. Eleverna formas och utvecklas helt genom deras egna erfarenheter, vilket helt 
bestäms av miljön, och lärarens roll reduceras till att reglera och organisera miljön (Lindqvist 
1999). Vygotskij går dock i ”Pedagogikens psykologi” inte närmare in på hur denna sociala 
miljö bör utformas för att ge ultimata förutsättningar för eleverna, förutom att det är eleverna 
själva som ska vara aktiva.

Vygotskij och den sociokulturella pedagogiken passar vår samtid bra, eftersom han betonar 
både delaktighet i ett kollektiv och individens självstyrning, där pedagogerna ska lägga upp 
undervisningen så att eleverna aktiveras mer och mer, och de vuxna mindre och mindre
(Egidius 1999). Han har också påverkat den svenska pedagogiken, t.ex. i 
Läroplanskommitténs betänkande ”Skola för bildning” (SOU 1992:94), där den nya 
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pedagogiska inriktningen grundas på hans idéer om att det är interaktionen mellan utveckling 
och undervisning som är förutsättningen för lärandet. I betänkandet bekräftar man också hans 
teori om att elevens tänkande är socialt och kulturellt bestämt (Lindqvist 1999).

Grunden i denna kunskapssyn är alltså att eleverna lär sig då de är aktiva tillsammans med 
andra, och jag utgår även i min studie ifrån att arbete i grupp är något som gynnar inlärningen. 
Denna kunskapssyn ligger också till grund för grupparbetet som metod; eleverna ska lära sig 
genom att själv aktivt styra sitt arbete tillsammans med varandra. Men det fungerar inte alltid, 
trots att eleverna får arbeta fritt tillsammans och läraren bara fungerar som handledare, så gör 
eleverna inte de kunskapsmässiga vinsterna. Frågan är då vad som krävs för att ett 
grupparbete ska lyckas?

2.2 Vad krävs för att ett grupparbete ska lyckas?
När jag tagit del av forskningen kring grupparbeten, har några faktorer utkristalliserats som 
viktiga för att grupparbetet ska bli framgångsrikt. Jag kommer i korthet att gå igenom olika 
faktorer, för att sedan närmare beskriva den faktor som står i fokus i mitt arbete; uppgiftstyp. 
Naturligtvis är det inte vattentäta skott mellan dessa olika faktorer, de går in i varandra och 
påverkar varandra, och jag hävdar inte heller att jag tecknar en fullständig bild av allt som kan 
påverka ett grupparbete.

Gruppstorlek

Eftersom gruppens medlemmar ska ha en inbördes medvetenhet och påverkan på varandra
kan inte gruppen vara för stor. En undre gräns för antal gruppmedlemmar anses generellt vara 
två personer, och grupper som upplevs vara effektiva har vanligen inte fler än tio medlemmar. 
Detta beror på att antalet relationer gruppmedlemmar emellan stiger drastiskt för varje 
ytterligare medlem som ingår i gruppen. I en grupp med 5 medlemmar ska 10 relationer 
fungera, medan antalet relationer i en grupp med 15 personer är 105 (Lennéer Axelson & 
Thylefors 2005).

Struktur 

Struktur och procedur är nödvändiga för allt organiserat arbete. Struktur innebär regler, lagar, 
rutiner och det formella rollmönstret, medan procedur innefattar målformulering, 
verksamhetsplanering, beslutsprocesser, problemläsning, arbetsfördelning mm. Det är viktigt 
att behovet av ordning, reda och trygghet balanseras mot behov av frihet och möjlighet till 
variation (Lennéer Axelson och Thylefors 2005).
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Normer

Normer anger vad som är acceptabelt och inte i en grupp. De föreskriver vissa beteenden och 
skapar en grund för ömsesidiga förväntningar bland gruppmedlemmarna. Normer som rör 
mål, metoder, arbetstakt o.s.v. kallas instrumentella normer. Expressiva eller emotionella 
normer rör känslomässiga behov, lojalitet, respekt, bekräftelse, konflikter o.s.v. (Nilsson 
1993). Ömsesidiga förväntningar är viktigt för att gruppen ska bli genuint samverkande: Att 
dels göra klart sin del av uppgiften, men även se till att de andra gör detsamma. En annan 
viktig norm är att varje gruppmedlem känner personligt ansvar för att bidra till gruppens 
gemensamma prestation. Personligt ansvar kan etableras på två sätt: dels genom att 
strukturera arbetet så att ömsesidiga förväntningar uppstår, dels genom att arbetet struktureras
så att varje enskild medlems bidrag kan identifieras och kontrolleras (Gillies & Ashman 
2003). 

Kommunikation 

Kommunikationen i en grupp är på många sätt liktydigt med dess klimat, och utgör det 
viktigaste verktyget i gruppens samspel då den behövs för att kunna lösa problem, förmedla 
information och sköta relationer. Den uppgiftsorienterade kommunikationen sätts ofta i första 
rummet, men den informella, sociala, är också viktig eftersom den håller kanalerna öppna för 
arbetskommunikationen (Lennéer Axelson och Thylefors 2005). Gillies och Ashman (2003) 
kallar kommunikation i samarbetet för promotive interaction, och pekar på att eleverna genom 
att interagera också lär känna varandra som individer, vilket grundar varma och 
omhändertagande relationer.

Grupproller

Grupproller kan vara både formella och informella och definieras vanligen som de beteenden 
som förväntas av en person som innehar en viss position i en grupp. I och med att roller 
beskriver och föreskriver beteenden påminner de om normer (se ovan), men de kopplas till 
individer istället för till hela gruppen. (Thornberg 2004). Roller bidrar till det sociala 
samspelet genom att de ger en viss förutsägbarhet. Detta leder till att samarbetet också löper 
smidigare (Lennéer Axelson och Thylefors 2005). En del forskare menar att man snarare bör 
tala om rollfunktioner eftersom roller som finns i grupper inte är fasta i den bemärkelsen att 
en individ alltid har samma typ av roll oavsett vilken grupp hon befinner sig i (Nilsson 1993).

Granström (2003) urskiljer tre olika rollbegrepp som har betydelse för skolans verksamhet: 
den strukturella rollen, den interaktionistiska rollen och den systemiska rollen. Den 
strukturella rollen är en slags positionsbeskrivning som klargör vilka åtaganden, befogenheter, 
skyldigheter och rättigheter rollinnehavaren har. De interaktionistiska rollerna är 
situationsbundet och humörbundet, i varje möte sker ett sökande och en ”förhandling” där de 
inblandade skapar sina roller, det handlar ofta om makt och underkastelse, inflytande och 
hackordning. Den systemiska rollen utgår ifrån ändamålet i en mål- och uppgiftsstyrd 
organisation, varje rollinnehavare fyller en funktion. Alla handlingar och åtgärder får direkta 
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konsekvenser för de andra i organisationen som måste reagera och agera därefter, vilket 
innebär att rolltagande enligt den systemiska modellen innebär och förutsätter samarbete.

Mål 

Eftersom grupper i regel är skapade för att nå ett resultat eller genomföra ett uppdrag är målet 
avgörande för gruppens framgång. Sambandet mellan effektiva grupper och tydliga mål som 
utmanar har påvisats (Lennéer Axelson och Thylefors 2005). 

Man kan skilja på uttalade mål (en yttre målsättning, en formell uppgift) och outtalade mål
(t.ex. att medlemmarna söker varandras sällskap). Det viktiga för framförallt uttalade mål är 
att målen kan mätas, att det går att observera när de uppfylls, så att man kan utvärdera 
resultatet av arbetet. Konkreta mål gör att gruppmedlemmarna blir motiverade, planering 
underlättas, och de enskilda medlemmarna kan bli mer autonoma. Målet innebär även ett 
värde, en gruppmotivation som gör det värt att ta itu med konflikter och samordningsproblem
(Nilsson 1993).

Nilsson (1993) konstaterar också att när det gäller pedagogisk verksamhet, så verkar uttalade 
mål i högre grad förekomma i kursplaner än i samspelet mellan lärare och grupp.

Övning

Grupparbetets komplexa natur pekar på att eleverna måste få träning i att samarbeta, vilket i 
regel inte sker (Granström 2003). Ashman & Gillies (2003) pekar på att lärarna inte 
underlättar samarbete genom att träna eleverna, grupperna består bara under en kort period
vilket försvårar för eleverna att utveckla färdigheter för samarbete, och lärare verkar överlag 
mer intresserade av att eleverna ska slutföra uppgiften snarare än att följa processen och se 
hur uppgiften blir löst. Forskarparet visar i en undersökning att elever som fått träning i 
grupparbete var mer uppgiftsorienterade, hade utvecklat bättre kommunikation och bättre 
samarbetsstrategier, och också nådde högre kunskapsresultat än de elever som inte fått 
motsvarande träning. De kallar de färdigheter som elever behöver en god interaktion för 
interpersonal skills och menar att tryggheten i det sociala samspelet gör att eleverna kan lägga 
mer energi och lust på att lösa problemen tillsammans.

Förutom de ovanstående faktorerna som kan påverka elevernas samverkan i ett grupparbete 
har ytterligare en framstått som viktig, och som jag utgått ifrån i min undersökning: 
uppgiftstyp.  

2.2.1 Uppgiftstyp

Ivan D. Steiner, professor i socialpsykologi, har utvecklat en effektivitetsteori med fokus på 
vilka förhållanden som leder till en grupps högsta möjliga produktivitet, och belyser främst tre 
faktorer: uppgiftens utformning, resurser och processen. I uppgiftens utformning innefattas 
alla föreskrifter, instruktioner och begränsningar som ingår i en uppgiftsbeskrivning, såväl 
vilket mål som förväntas uppnås, som de regler som omger arbetet med uppgiften. Resurser är 
all relevant kunskap, förmågor, färdigheter och verktyg som står till förfogande för dem som 
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ska utföra uppgiften, och med process menar han hur individen/gruppen går tillväga för att 
lösa uppgiften, vilka resurser de använder sig av, på vilket sätt de använder sina resurser, vad 
de gör och vid vilket tillfälle, o.s.v. Steiners resultat visar att det är uppgiftens utformning
som har störst betydelse för produktiviteten. Han menar att det är uppenbart att det är 
uppgiftens krav som specificerar vilka resurser som behövs, och hur processen ska se ut för 
att resultatet ska bli bra (Steiner 1972).

Att uppgiftens utformning har en väldokumenterad inverkan på gruppens arbete konstateras 
även i andra studier, bland annat hos Hensvold (2006) och Stensaasen & Sletta (2000). Den 
påverkar inte minst in vilken grad eleverna diskuterar med varandra, och vad diskussionerna 
rör sig om. Johnson & Johnson (1989) presenterar resultat som visar att uppgifter med hög
grad av struktur, som t.ex. matematiska problem, inte leder till så stort behov av diskussion 
eftersom det ofta finns ett rätt svar, eller en viss metod att följa. Dessa uppgifter kräver bara 
en låg grad av samarbete eftersom eleverna inte behöver upptäcka något nytt eller diskutera 
fram en gemensam ståndpunkt. I uppgifter med låg grad av struktur, vilka t.ex. kan gå ut på 
att utforska något nytt och där det inte finns något rätt svar eller någon specifik metod att 
följa, blir diskussion mellan medlemmarna nödvändig för att genomföra uppgiften. Eleverna 
måste därför utbyta tankar och information om de ska hitta kreativa lösningar på problemet, 
eller upptäcka generella principer. Prestationen hänger därför på uppgiftsorienterad 
samverkan. 

Gillian & Ashman presenterar studier som har visat att 78 % av interaktionen i uppgifter med 
låg grad av struktur, innefattar tankeprocesser på hög nivå, medan bara 44 % av interaktionen 
i uppgifter med hög grad av struktur innefattar tankeprocesser på hög nivå. Graden av 
tankeprocesser på hög nivå påverkar lärandet, vilket visar på vikten av en genomtänkt uppgift
(Gillian & Ashman 2003). Man har också sett att mer komplexa uppgifter förutom att främja 
samarbete skapar större känslomässigt engagemang och att deltagarna fick ut mer av den 
gemensamma diskussionen (Johnson & Johnson 1989).

Forskningen visar dock inga enhetliga resultat. I en översikt visar Johnson & Johnson (1989) 
att en del studier med syfte att visa att konkurrens är effektivast i enkla övningar, självständigt 
arbete effektivast då det gäller att memorera fakta och samarbete effektivast i problemlösande 
uppgifter, inte kunde påvisa någon tydlig skillnad. Samarbete visade sig vara lika effektivt 
eller mer effektivt än konkurrens och självständigt arbete i samtliga typer av uppgifter. Andra 
studier med liknande syfte visar dock en tydlig skillnad, där konkurrens är klart effektivast i 
enkla uppgifter men drar ner prestationen i mer komplexa uppgifter, medan samarbete 
gynnade de mer komplexa uppgifterna men inte de enkla. Johnson & Johnson har delat in de 
uppgifter som använts i studierna och kategoriserat dem som matematiska (spatial och 
analytisk problemlösning), procedurmässiga (kombination av att teoretiskt lära sig en 
färdighet och sedan utföra den färdigheten) och utantill-inlärning, visar det sig att samarbete 
är överlägset konkurrens framförallt i procedurmässiga uppgifter, och minst i uppgifter som 
kräver utantill-inlärning (Johnson & Johnson 1989).
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Beteckningen grupparbete används i skolan om en rad olika typer av aktiviteter, vilket gör det 
svårt att uttala sig generellt om grupparbetens värde och användbarhet. Därför har forskare 
särskiljt olika typer av arbete utifrån vilken typ av problem som ska lösas (Granström & 
Einarsson 1995). En grov indelning av uppgifter kan göras i sammanhållna vilka är svåra att 
dela upp in mindre delar, och delbara uppgifter vilka kan delas upp i subuppgifter. Man kan 
också särskilja på maximerande uppgifter, vars mål är inriktat på kvantitet och högt tempo,
och optimerande uppgifter, vars mål är inriktat på kvalitet i förhållande till en förutbestämd 
standard, t.ex mål eller normer (Johnson & Johnson 1989, Hammar Chiriac 2003).

Steiners typologi

Steiner har, utöver ovanstående kategorisering i sammanhållna/delbara uppgifter samt 
maximerande/optimerande uppgifter, utvecklat en typologi där han särskiljer fem olika 
uppgiftstyper: additiva, disjunktiva, konjunktiva, kompensatoriska och komplementära. I 
bilaga 1 finner du som läsare en sammanställning av Steiners typologi, baserad på en 
schematisk översikt hos Hammar Chiriac (2003).

Additiva uppgifter: Gruppens produkt kan inte tillföras av någon individuell medlem utan 
resultatet är den direkta summan av allas samtidiga bidrag, t.ex. dragkamp (Steiner 1972).
Allas bidrag värderas lika högt, såväl låg- som högpresterande kan bidra och känna sig 
delaktiga (Hammar Chiriac & Hempel 2008). Det finns få exempel på additiva uppgifter i 
skolans värld, Granström & Einarsson (1995) ger körsång som exempel. ”Brainstormning”,
fri association kring en uppgift, då det gäller att få ihop så många relevanta ord som möjligt 
som utgångspunkt för gruppens arbete är ett annat exempel. Additiva uppgifter kan användas 
för att utveckla samarbetsförmågan i gruppen, men kan kräva en ledare eller koordinator för 
att koordinera processen i gruppen (Hammar Chiriac & Hempel 2008). En additiv uppgift är 
alltid sammanhållen men kan vara antingen maximerande , som en dragkamp, eller 
optimerande, som en brainstorm (Hammar Chiriac 2003).

Disjunktiva uppgifter: Uppgiften är utformad så att det räcker med att en i gruppen hittar en 
lösning, som accepteras som den rätta. De andras bidrag är av mindre betydelse, vilket 
innebär att gruppens produkt egentligen är en individuell sådan. Uppgiften kallas disjunktiv 
eftersom det kräver ett ”antingen-eller”-beslut, gruppen måste acceptera ett svar som 
gruppens produkt genom att förkasta alla andra svar (Steiner 1972). Disjunktiva uppgifter kan 
alltså lösas utan samverkan i gruppen, det räcker med att den duktigaste i gruppen kommer på 
lösningen. Många av gruppuppgifterna som finns i läromedel anses vara av detta slag, vilket 
innebär en risk att gruppen överlåter till den bästa eleven att lösa problemet, och att 
möjligheten för de övriga att lära sig nya kunskaper och färdigheter därmed uteblir. Läraren 
får lätt uppfattningen att alla elever fått med sig de lärdomar som avsågs, medan det i själva 
verket bara är ett fåtal som fått det och de övriga snarare lärt sig inordna sig i den sociala 
ordningen, åka snålskjuts och därutöver fått sin oförmåga bekräftad (Granström & Einarsson 
1995). En disjunktiv uppgift är sammanhållen och antingen maximerande eller optimerande
(Hammar Chiriac 2003).
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Konjunktiva uppgifter: Allas bidrag är nödvändiga, och bygger på varandra så att den 
enskildes bidrag ändå är annorlunda än vad individen kunnat komma fram till på egen hand. 
Till skillnad från en additiv uppgift förväntas medlemmarna skapa något unikt, inte bara 
anstränga sig gemensamt (Sjövold 2008), och till skillnad från den disjunktiva uppgiften är 
den konjunktiva uppgiftens lösning beroende av gruppens svagaste medlem. Uppgiften är inte 
löst förrän den sämste lyckats med sin del och takten sätts efter det. Steiner anger 
bergsbestigning i grupp som exempel och hänvisar också till mer komplexa diskussioner, där 
gruppen inte kan gå vidare till nästa steg förrän alla i gruppen förstått (Steiner 1972).
Granström och Einarsson konstaterar att den konjunktiva uppgiftstypen är ganska ovanlig i 
skolan, såvida inte läraren sätter som villkor att samtliga gruppmedlemmar ska vara klara med 
sina uppgifter innan gruppen anses vara klar (Granström & Einarsson 1995). En konjunktiv 
uppgift är i regel optimerande och sammanhållen, men kan även vara maximerande och 
delbar (Hammar Chiriac 2003).

Kompensatoriska uppgifter: Genomsnittet av medlemmarnas bidrag utgör resultatet. 
Exempelvis en jurys utslag (Sjövold 2008). Granström och Einarsson pekar på den 
kompensatoriska uppgiften som mycket viktig för elevernas personlighetsutveckling och 
karaktärsdaning. En kompensatorisk uppgift föregås i regel av diskussioner där alla får lägga 
fram sina åsikter och argumentera för dem, en viktig övning för ungdomar som söker 
bekräftelse, och kunskap om sig själv (Granström & Einarsson 1995). En kompensatorisk 
uppgift är sammanhållen eftersom gruppen ska enas om ett svar, och optimerande eftersom 
det oftast finns en förutbestämd standard som resultatet ska jämföras mot (Hammar Chiriac 
2003).

Komplementära uppgifter: Resultatet är beroende av allas bidrag, men varje enskild medlem 
kan arbeta självständigt med var sin del, som sedan av gruppens ledare sätts ihop med de 
övriga till en helhet. Ex: en fackbok med separata kapitel som redaktören sätter ihop (Sjövold 
2008). Detta är förmodligen den vanligaste typen av gruppuppgift i skolan, och den förutsätter 
ingen samverkan förutom i början då fördelningen av arbetsuppgifter sker, samt i slutet då 
gruppen samlar ihop de separata delarna. I det slutgiltiga resultatet blir kvalitetsskillnader 
mellan arbetets olika delar tydliga, vilket pekar ut enskilda elever som får stå för mindre 
lyckade prestationer (Granström & Einarsson 1995). Uppgiftstypen är delbar och optimerande
(Hammar Chiriac 2003).

Ett ”verkligt” grupparbete, d.v.s. ett arbete som kräver gemensamma ansträngningar av 
gruppens medlemmar, ett samlat utnyttjande av gruppens kompetens och någon form av 
problemlösning eller kompetens, är av den konjunktiva eller kompensatoriska typen. Ett 
grupparbete kan också ha karaktären av olika uppgiftstyper under olika stadier av arbetet 
(Hammar Chiriac & Hempel 2008).

Uppgiftstypen beskriver inte bara vilken process som är tillåten, utan föreskriver även vilken 
process som måste användas för att gruppen ska nå maximal effekt (Steiner 1972). 
Produktivitetspotentialen är ”det man skulle förvänta sig om all den kompetens, erfarenhet 
och färdighet som gruppens medlemmar innehar kunde kombineras på ett optimalt sätt i 
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förhållande till den uppgift som ska lösas” (Sjövold 2008, s. 27). Grupper klarar dock sällan 
av att utnyttja hela summan av resurser som dess medlemmar besitter och följer en mindre 
optimal process för att nå resultatet. Då når man inte den potentiella produktiviteten med 
uppgiften. Steiner (1972) benämner den produktivitet som kvarstår efter denna 
”processförlust” för faktisk produktivitet. När den faktiska processen är densamma som den 
föreskrivna processen är den faktiska produktiviteten densamma som den potentiella 
produktiviteten.

Att en gruppuppgift är utformad på ett visst sätt, garanterar alltså inte att gruppen hanterar den 
på det sätt det är tänkt. Gruppen kan använda sig av en metod som är additiv, disjunktiv, 
konjunktiv, kompensatorisk eller komplementär, men i ”fel” sammanhang (Hammar Chiriac & 
Hempel 2008). Gruppens val av metod är inte alltid medvetet utifrån vilket resultat man vill 
uppnå, utan kan påverkas av socioemotionella aspekter eller irrationella beteenden, t.ex. att 
vissa gruppmedlemmar med hög status får fatta beslut och komma med lösningar (Hammar 
Chiriac 2003).

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samverkan är ett område som i över ett sekel 
studerats ur olika aspekter, och att resultat och teorier dels visar på en oerhörd komplexitet, 
men också på många positiva effekter, inte minst för kunskapsinhämtning i skolan, något som 
också våra läroplaner tar fasta på. Området är dock långt ifrån fullständigt kartlagt, och 
samarbetets komplexa natur, och dess inverkan på lärande är därför värt att studera närmare.

3 Syfte

Syftet med detta arbete är att, utifrån Steiners typlogi av uppgifter, studera om uppgiftens 
utformning och elevgruppens val av arbetsmetod påverkar hur eleverna når de avsedda 
kunskapsmålen.

4 Metod

Försök och undersökningar särskiljs i det att försöken innebär att en försöksledare utprövar 
något under kontrollerade betingelser, till exempel ett experiment för att pröva en hypotes 
eller teori. Det kan också vara en lärare i verksamheten som genomför och studerar någon 
form av nyordning i den egna verksamheten, vilket kallas aktionsforskning. Undersökningar 
däremot innebär ett utforskande av något redan befintligt, en pågående verksamhet, eller 
opinioner och attityder inom en viss grupp (Stensmo 2002). Min ansats i denna undersökning
är deduktivt då jag tar avstamp i tidigare forskning och teorier, och sedan undersöker om 
dessa är gällande i en praktisk verksamhet. 
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Det problem en vetenskaplig uppsats baseras på måste uttryckas i forskningsfrågor, vilket 
Stensmo (2002) beskriver som en ”äkta” fråga, d.v.s. en fråga man inte har ett givet svar på. 
Forskningsfrågorna ska dessutom vara öppna, alltså ge flera svarsmöjligheter. Deskriptiva 
frågor som när? var?, hur?, vad?, vem? samt den analytiska frågan varför? är exempel på 
öppna frågor. Stensmo avråder dock från att ha fler än tre forskningsfrågor i småskaliga 
studier (däribland examensarbeten). Då den analytiska frågan varför? är komplicerad att ge 
bra svar på, bör den undvikas som forskningsfråga.

Min frågeställning i detta arbete kan inte enkelt kategoriseras som vare sig deskriptiv eller 
analytisk, då jag ställer frågan om uppgiftstypen påverkar uppnående av målen. Att utgå ifrån 
den deskriptiva frågan hur uppgiftstypen påverkar, hade varit att göra ett antagande jag inte 
anser mig ha belägg för.

Jag har i denna undersökning varit tvungen att ta hjälp av en ämneslärare då jag själv inte haft 
möjlighet att vara närvarande för att själv genomföra all datainsamling. Ur ämneslärarens 
perspektiv (och kanske även mitt eftersom jag i grunden utgått ifrån en situation jag uppfattat 
som praktiserande lärare) kan deltagandet i viss mån betraktas som aktionsforskning, d.v.s en 
undersökning som tar utgångspunkt i praktiken, siktar mot förändring i densamma, och är ett 
samarbete mellan forskare och praktiker. Typiskt för aktionsforskningen är mötet mellan det 
generella och det specifika, forskarens allmänna kunskaper om metoder och analys, och 
praktikerns kunskap om det specifika sammanhanget (Rönnerman 2004) Inför denna studie 
var utgångspunkten i praktiken att vi båda, jag som forskare och ämnesläraren som praktiker,
upplevde att grupparbeten i allmänhet inte leder till det samarbete och de kunskapsvinster de 
ämnar till att göra. Siktet i undersökningen är att hitta en nyckel till förändring av detta 
problem, och jag och ämnesläraren samarbetar under detta arbete. Det som i vårt samarbete 
något kan ha skiljt sig från aktionsforskning som metod, är att praktikern i aktionsforskning 
vanligen är mycket delaktig i både förberedelser och analys av undersökningen. I denna 
undersökning har praktikern (ämnesläraren) bara varit aktiv under själva datainsamlingen.  

4.1 Undersökningsmetod
I valet av undersökningsmetod är det många aspekter man måste ta ställning till: ska 
undersökningen göras kvalitativt eller kvantitativt, vilken datainsamlingsmetod ska användas, 
och hur ska en avgränsning vad gäller material och ev. individer göras?

4.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Den kvantitativa metoden innebär mätningar som kan uttryckas i numeriska termer, det vill 
säga beskrivning av mängdförhållanden med hjälp av matematik och statistik. Det kan handla 
om experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär (Backman 2008). En stor mängd fakta 
samlas in och analyseras i syfte att visa på mönster som gäller generellt. Man vill kunna dra 
säkra slutsatser som gäller fler än dem man undersökt, och därför är det viktigt att nå stora 
och representativa urval. Fördelen med kvantitativa undersökningar är att resultaten blir breda 
och generella. Däremot har de ofta svårigheter att bli djupa (Stukát 2005).
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Den kvalitativa metoden uttrycks i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Perspektivet
innebär ett avsteg från det objektiva synsättet i det att man betraktar verkligheten som 
individuell, social och kulturell konstruktion, vilken individen är en del i och uppfattar och 
tolkar subjektivt. Människan studeras i äkta situationer och process, vilket beskriver det 
kvalitativa perspektivets fokusering på skeendet, processen, snarare än ett isolerat resultat
(Backman 2008). Huvuduppgiften är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att 
generalisera, och vanliga datainsamlingsmetoder är öppna intervjuer och ostrukturerade 
observationer, vars resultat analyseras av forskaren. Den kvalitativa metoden beskylls ibland 
vara för subjektiv, att resultatet i hög grad beror på vem som har gjort tolkningen. Kritiker 
menar också att reliabiliteten ofta är osäker, och att det ofta låga antalet 
undersökningspersoner gör det svårt att göra generaliseringar (Stukát 2005).

Eftersom mitt syfte i den här studien är att studera ett skeende för att sedan analysera det
utifrån en specifik teori, anser jag att jag har en kvalitativ ansats i arbetet. Det som i viss mån 
talar emot att min undersökning kan anses vara kvalitativ är att jag i min undersökning inte 
kommer att ta del av individernas egna uppfattningar och tolkningar av skeendet, men jag 
anser ändå att min undersökning ryms inom den kvalitativa snarare än kvantitativa sfären
eftersom jag inte siktar mot att kunna dra generella slutsatser som är allmänt representativa, 
utan vill snarare på nära håll följa en process och tolka den.

4.1.2 Datainsamlingsmetod

I en studie av grupper finns ett flertal datainsamlingsmetoder man kan använda sig av. Det 
som avgör vilken metod som är mest lämplig att användas är förstås forskningsfrågan
(Einarsson & Hammar Chiriac 2002), och ett medvetet metodval är ett viktigt steg i strävan 
mot vetenskaplighet. Ibland kan en kombination av metoder (metodtriangulering) vara det 
mest lämpliga för en komplett datainsamling (Stukát 2005).

Den vanligaste datainsamlingsmetoden är enkäten, en bra datainsamlingsmetod när man har 
en stor undersökningsgrupp, när respondenterna finns utspridda, eller när man vill att frågorna 
ska ställas på exakt samma sätt till alla. Svaren blir standardiserade (främst vid slutna 
svarsalternativ), och metoden innebär att forskaren som person inte påverkar i så hög grad. 
Metoden innebär dock att det kan ta tid från att enkäten distribueras till att man som forskare 
har fått tillbaka svaren och kan börja bearbeta dem. Det finns också risk att man som forskare 
snedvrider resultatet genom att formulera frågorna så att de är fördelaktiga för en själv, eller 
att bortfallsfrekvensen blir hög. I en enkät har man också ofta svårt att kontrollera 
sanningshalten i svaren. (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).

Intervjuer är också en vanlig undersökningsmetod, framförallt då man gör studier på 
individnivå. Då gruppintervjuer ska göras kan man använda sig av fokusgrupper, en 
diskussionsbaserad gruppintervju i syfte att ta reda på människors åsikter och erfarenheter 
kring vissa frågor. Gruppen består av människor som har något gemensamt, och forskaren 
agerar som samtalsledare, moderator, för att hjälpa gruppen att hålla fokus på 
frågeställningarna och se till att alla får talutrymme (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).
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En relativt ny metod, fortfarande under utveckling, är studier med hjälp av gruppdagböcker. 
Man har gjort vissa försök att använda individuellt skrivna dagböcker för att analysera 
grupper, men det finns ännu inget exempel på där gemensamt skrivna gruppdagböcker 
fungerat som datainsamlingsmetod (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).

Observationer är en etablerad metod för datainsamling. En fördel med observation som 
insamlingsmetod är att det är pålitligt, eftersom man studerar vad som faktiskt händer i 
gruppen. Resultatet är alltså inte avhängigt av vad undersökningspersonerna säger att de gör 
eller tänker, eller av deras förmåga att delge information. Därför kan man med större 
reliabilitet studera grupper som annars kanske är svåra att undersöka, t.ex. barn eller andra 
grupper som har svårt att verbalt förklara sitt agerande. Man får också möjlighet att studera 
svårfångade fenomen som icke-verbalt beteende och omedvetna processer, och få svar på 
frågor som antingen är känsliga, eller där det finns ett förväntat ”rätt” svar (Einarsson & 
Hammar Chiriac 2002).

Jag har valt att i detta arbete använda mig av observation som datainsamlingsmetod (vilken 
jag beskriver närmare nedan). Jag anser att det är den bästa datainsamlingsmetoden i detta 
arbete, då fokus inte är elevernas egna uppfattningar, tankar eller känslor inför grupparbetet, 
utan att studera hur de faktiskt agerar. Genom att göra observationer av elever i riktiga 
undervisningssituationer då de löser gruppuppgifter, hoppas jag få en tydlig bild av hur de 
hanterar de uppgifter som tilldelas dem. I t.ex. intervjuer, enkäter eller dagböcker hade jag 
löpt större risk att få mer tillrättalagda svar, då eleverna kanske har en uppfattning om hur 
man ”borde” arbeta i grupp.

Observation

Observation är ju förstås inte en homogen undersökningsmetod, utan utformas och 
struktureras på olika sätt utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Jag beskriver 
nedan några olika varianter för att sedan motivera mina ställningstaganden i utformningen av 
min undersökning.

Den bästa formen av observation är den direkta observationen, d.v.s där forskaren har 
möjlighet att studera vad som händer när det händer. Det finns alltså ingen fördröjning mellan 
händelsen och registreringen. Datainsamlingen sker också, till skillnad mot experimentella 
studier, i verkliga situationer i sina naturliga miljöer, vilket innebär att det som utspelar sig 
skulle ha utspelat sig även om studien inte skulle ha genomförts. Den direkta observationen 
förutsätter att forskaren är på plats och genomför observationen, och det kan i vissa fall vara 
fördelaktigt om flera observatörer gör observationer vid samma tillfälle för att fånga upp 
information t.ex. vid studier av komplexa eller tidigare okända fenomen. Det är också vanligt 
att forskaren använder sig av tekniska hjälpmedel vid observationerna, t.ex. ljud- eller 
bildinspelning. Dock kan närvaron av en bandspelare eller videokamera ha större inverkan på 
informanterna än vad en observatör har (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).

Då jag varit tvungen att ta hjälp av en ämneslärare som medobservatör kan observationerna 
sägas vara indirekta, eller fördröjda. En risk med den typen av observationer är att en del av 
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informationen kan gå förlorad innan den når forskaren (Einarsson & Hammar Chiriac 2002), 
något jag försökt förebygga genom tydliga instruktioner och kontinuerlig kontakt med 
ämnesläraren. Jag har också valt att använda mig av anteckningar som registreringsmetod, för 
att i så liten utsträckning som möjligt störa undersökningsgrupperna. Under grupparbeten är 
eleverna också ofta rörliga med aktivitet i olika lokaler, vilket jag ansåg skulle försvåra 
användandet av teknisk utrustning som skulle ställas i ordning.

Beroende på målet med undersökningen och vilket förhållningssätt man som forskare har till 
den kunskap som produceras, är observationen antingen teoribildande eller hypotesprövande. 
I en teoribildande undersökning är målet att producera ny kunskap med utgångspunkt i 
empirin. Forskaren har inte som syfte att uttala sig om redan befintliga teorier utan vill 
generera ny kunskap om det okända, eller ur empirin lyfta fram aspekter som inte 
uppmärksammats tidigare. Arbetssättet är därför induktivt. I en hypotesprövande 
undersökning är målet att få fram kunskap som antingen bekräftar eller förkastar en redan 
befintlig teori. Utifrån teori och tidigare kunskap skapas vetenskapliga hypoteser, som sedan 
prövas empiriskt. Arbetssättet benämns hypotetisk deduktivt (Einarsson & Hammar Chiriac
2002).

Eftersom jag i detta arbete utgår ifrån framförallt Steiners typologi av gruppuppgifter, och 
teorier kring hur detta påverkar lärandet, är min ansats i arbetet hypotesprövande.

I utformningen av observationsmetod ställs man inför valet om observationen ska vara öppen
eller dold. I en öppen observation är den observerade gruppen informerad om att de deltar i en 
studie och att observatören är där som just observatör. Det är viktigt att observatören skapar 
tillit genom att bygga upp en god relation till gruppen, så att de känner att de i så hög 
utsträckning som möjligt ska kunna bete sig på ett naturligt sätt. En öppen observation gör det 
enklare för forskaren att registrera sina iakttagelser. 

I en dold observation vet inte gruppmedlemmarna om att de är observerade för en studie. 
Eftersom den är dold har observatören möjlighet att fånga upp information som kan vara svår 
att komma åt om gruppmedlemmarna vet om att de är studerade. Förutom den etiska 
problematiken med dold observation (vilket jag återkommer till nedan) innebär metoden 
också att det t.ex. kan vara svårt för forskaren att registrera data utan att det uppmärksammas
(Einarsson & Hammar Chiriac 2002).

Jag har i detta arbete valt att använda mig av öppen observation. Att genomföra en dold 
observation var inte möjligt då lokaler och praktiska omständigheter inte tillåtit det. Jag fann 
det inte heller nödvändigt att låtsas vara undervisande lärare. Jag bedömde att eleverna inte 
skulle störas i alltför hög grad av min närvaro, då jag är bekant för de aktuella elevgrupperna 
(jag jobbar på samma skola, om än i andra klasser, och träffar eleverna under schemabrytande 
aktiviteter och under kortare inhopp som vikarie), och undervisningslokalerna på den aktuella 
skolan är av mycket öppen karaktär med genomströmning och många som vistas i samma 
lokaler under olika aktiviteter. Ämneslärarens närvaro som observatör bedömde jag inte 
skulle störa eleverna alls, då det ur elevernas perspektiv i mycket liten grad avviker från hans 
normala roll som betygsättande bedömare.
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Observationer kan också vara antingen deltagande eller åskådande. I den deltagande 
observationen försöker man fånga en aspekt av social verklighet från insidan, för att på så sätt 
försöka få ta del av deltagarnas eget perspektiv på en verksamhet. För att detta ska vara 
möjligt måste forskaren delta i verksamheten under en längre tid, och på något sätt dela 
aktörernas erfaranden. Detta innebär en svår balansgång, eftersom forskaren inte får förlora 
sitt utanförskap och sin överblick. Den deltagande observationen är treställig, det vill säga att 
forskaren och aktören båda är subjekt med ett gemensamt objekt: sakförhållandet, och 
sinsemellan har en tvåvägskommunikation om detta objekt (Stensmo 2002).  

Den åskådande, eller systematiska, observationen används som datainsamling inom 
behaviorismen, och kännetecknas av ett neutralt och distanserat förhållningsätt i forskarens 
strävan efter objektivitet. Den åskådande observationen är tvåställig, det vill säga att forskaren 
är subjekt med aktören (den observerade) som objekt, medan aktören i sig är subjekt med ett 
sakförhållande som objekt. Forskaren studerar då den andre på distans, med en 
envägskommunikation, där aktören är sändaren av budskap som forskaren ska notera och 
uttolka. Den åskådande observationen genomförs ofta med hjälp av observationsscheman där 
i förväg bestämda beteendekategorier anges, samt hur de ska observeras (Stensmo 2002).

Jag har valt en åskådande/systematisk observationsmetod, då jag av naturliga skäl inte kunnat 
gå in som deltagare i verksamheten. Den distans som kännetecknar den åskådande 
observationen har också varit nödvändig för att kunna studera och följa flera grupper.

Observationer kan också kategoriseras som hög- eller lågstrukturerade. I en observation med 
hög grad av struktur har forskaren i förväg bestämt vilka situationer och kategorier som ska 
studeras. Ett heltäckande observationsschema skapas, så att alla på förhand utvalda fenomen 
och variabler som kan visa sig under observationen kan kategoriseras utifrån det.  
Nackdelarna är att observationsformen kräver mycket omfattande förberedelser och 
utprövning av instrumenten. Dessutom utgår det ifrån antagandet om att samma processer 
visar sig i alla grupper som undersöks och att observationer kan göras på samma sätt och med 
samma metod i alla grupper. Fördelarna med en högstrukturerad observation är att det är 
relativt enkelt att använda, då de beteenden som är relevanta är listade, och observatören bara 
behöver markera respektive beteende då det visar sig. Den höga graden av struktur (med det 
omfattande förarbetet) innebär också att bearbetningen av observationen blir relativt enkel och
resultatet reliabelt. 

En observation med låg grad av struktur är strukturerad i den mån att forskaren har med sig en 
frågeställning, eventuellt nedbruten i delfrågor, vilka observatören avser att få besvarade i 
samband med observationen. Nackdelen är att observationen inte blir lika effektiv då 
datainsamlingen inte i förväg är begränsad i högre grad. Detta gör även efterarbetet mer 
omfattande och komplicerat. Fördelarna är att formen lämpar sig för att studier i utforskande 
syfte, då man vill inhämta så mycket information som möjligt om ett visst problemområde. 
Observatören har i högre grad möjlighet att dokumentera beteenden eller kategorier man inte i 
förväg förutsett, och den insamlade datan kan bli mer detaljrik, inte minst vid användning av 
tekniska hjälpmedel, som ljud- och/eller bildupptagning. De tekniska hjälpmedlen kan dock 
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ytterligare bidra till att mängden insamlad data växer, vilket försvårar bearbetningen
(Einarsson & Hammar Chiriac 2002).

Jag har i detta arbete valt att använda mig av en låg grad av stuktur i min observation, då jag 
inte i förväg kunnat fastställa specifika beteenden eller kategorier som kännetecken på olika 
typer av samarbete. En förundersökning med utprovning av observationsschema har inte varit 
möjligt att utföra. Jag har därför varit rädd att begränsa mig för mycket, eller välja ut 
observationspunkter som inte ger något utslag i observationerna. Genom att göra 
observationen så öppen som möjligt hoppas jag få med även oförutsedda skeenden och 
ageranden i min analys. Genom att under observationer göra skriftliga noteringar av hur 
grupperna agerar, menar jag att jag får goda förutsättningar att sedan analysera data mot den 
teori jag använder mig av. 

Sammantaget kommer jag alltså i denna undersökning att göra en observationsstudie som är 
hypotesprövande (då jag utgår ifrån Steiners teorier för att se om de stämmer i de aktuella 
undersökningsgrupperna), öppen (då undersökningsgrupperna är medvetna om min närvaro 
som observatör), åskådande (då jag inte själv deltar i aktiviteterna utan bara observerar), och 
har låg struktur (då observationerna inte gjorts utifrån i förväg gjorda observationsscheman 
med kategorier som ska observeras).

Observationer i grupperna

Observationerna har gjorts av mig vid två tillfällen i respektive grupp för varje grupparbete
(markerat på tidslinjen som Obs 1/Obs 2 för respektive grupparbete), samt av ämnesläraren 
löpande under arbetet (markerat som Ämneslärarens observationer). Det vill säga, 
ämnesläraren har utifrån ett enkelt frågeformulär (Bilaga 2) lämnat en bild av sina iakttagelser 
av gruppens arbete under veckorna. Jag har i förväg tillsammans med ämnesläraren gått 
igenom Steiners typografi över de olika uppgiftstyperna, och även bifogat en schematisk 
sammanfattning av dem (Bilaga 1) tillsammans med observationspunkterna. Ämnesläraren 
ger i ett samtal (markerat som Samtal ämneslärare på tidslinjen) också ett omdöme om hur väl 
gruppen har lyckats med sin uppgift och nått målen.

Varje observation som genomförts av mig har varat under ett av elevgruppernas 
lektionstillfällen, vilket motsvarat tre timmar. Under dessa tre timmar har 
undervisningsgruppen normalt två pauser på 10 – 15 minuter, men under grupparbetena har 
varje enskild arbetsgrupp själv fått styra över hur arbetstiden ska förläggas. 

Jag valde att lägga mina observationer under elevernas arbetspass, och inte under själva
redovisningstillfället, eftersom mitt fokus för studien är hur eleverna hanterar arbetet med 
uppgiften. Jag försökte att i möjligaste mån störa aktiviteterna så lite som möjligt, genom att 
t.ex. placera mig i ett hörn i undervisningslokalen. När grupperna delade upp uppgifterna och 
spred sig i olika lokaler, fick jag dock ”gå emellan” för att försöka få en bild av all aktivitet.  
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Tidsplan

Uppgift Turism    

Figur 1. Tidsplan över undersökning Uppgift Turism. 

Uppgift Riksdag

Figur 2. Tidsplan över undersökning Uppgift Riksdag.

4.1.3 Avgränsning

Grupparbete är en komplex metod, och naturligtvis finns det många faktorer som påverkar hur 
gruppens arbete fungerar. Jag har valt att fokusera på en faktor: uppgiftens utformning (och på 
vilket sätt gruppmedlemmarna hanterar den). Jag har valt just denna faktor för att den dels är 
något man som pedagog relativt enkelt kan påverka för att förbättra förutsättningarna för att 
grupparbetet ska bli givande, och dels också är möjlig att studera inom ramen för detta arbete. 

För att mängden insamlad data ska bli hanterbart har jag gjort begränsat antalet grupparbeten 
till två. Det är också två elevgrupper som ska följas (se nedan). 

Jag har också gjort en avgränsning i det att jag inte på något sätt påverkat utformningen av 
gruppuppgifterna, eller kunskapsinventeringen av desamma. Eftersom jag inte gör en 
experimentell studie, ett försök, utan snarare en undersökning av redan befintlig verksamhet, 
ser jag detta förhållningssätt som det enda rimliga. Att i så liten utsträckning som möjligt 
påverka eller störa den pågående verksamheten såg jag också som en förutsättning för att alls 
få möjlighet att göra min undersökning. 

4.1.4 Undersökningsgrupp

Studien har utförts i åk 1 på det Estetiska programmet och det Samhällsvetenskapliga 
programmet. Eleverna på skolan är indelade i handledningsgrupper där ca 10 elever från de 
två programmen är blandade. Det totala antalet handledningsgrupper (8st) är sedan indelade i 
två undervisningsgrupper för de integrerade kurserna Samhällskunskap A och Geografi A. 
Inför grupparbetena fick eleverna själva välja arbetsgrupper, med instruktionen om att de 
skulle arbeta i samma gruppkonstellationer under båda grupparbetena.

V2 V3                                        V4                                V 5                             V 6                       V 7                         V8                           V9

Info undervisn.grupper      Obs 1                             Obs2                                                      Redovisningar

Inledande samtal                                     Ämneslärarens observationer                                      Samtal ämneslärare
m.  ämneslärare

V 8 V 9                              V10                                V 11                               V 12                                V13    

Obs 1                                                            Lov                                                            Obs 2                           Riksdagsdebatt

                Ämneslärarens observationer                               Ämneslärarens observationer                                                                 Samtal ämneslärare
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Jag har följt två arbetsgrupper, den ena gruppen bestod av sju elever, den andra av sex. De två 
arbetsgrupper som studerats, Grupp A och Grupp B, är tagna ur vardera undervisningsgrupp. 
Detta för att det skulle var möjligt att göra observationer av respektive arbetsgrupp i de olika 
skedena av arbetet. Inom respektive undervisningsgrupp är valet av studerad elevgrupp helt 
slumpmässigt gjort (genom lottning). 

Grupp A består av sju elever, fem tjejer och två killar. Grupp B består av sex elever, fem tjejer 
och en kille. Eleverna i båda grupperna blev tillfrågade om att delta i studien, och inget 
bortfall har skett.

4.1.5 Gruppuppgifterna 

Grupparbetena utfördes i kurserna Samhällskunskap A och Geografi A. På skolan där 
undersökningen är gjord har man valt att låta dessa kurser löpa tillsammans under ett läsår för 
att underlätta ett ämnesövergripande arbete, och det är samma pedagog som håller i båda 
kurserna. Orsaken till att just de ämnena valdes var att den ämnesansvariga pedagogen i hög 
utsträckning arbetar med gruppuppgifter, och därför bjöds möjligheter för mig att göra denna 
studie just där.

Gruppuppgift 1 handlade om turism, där eleverna fick i uppdrag att kartlägga turismen i
Östersunds kommun. (Se Bilaga 3) Informationen skulle presenteras muntligt med hjälp av 
visuella hjälpmedel. Uppgift Turism pågick under fyra veckor; v 4 - 7, då eleverna hade 
lektionstiden till förfogande. 

Gruppuppgift 2 handlade om riksdagen och varje grupp skulle representera ett parti. 
Grupperna skulle först lära sig mer om ”sitt” parti och sedan skriva tre motioner inom tre i 
förväg bestämda områden: kultur, utbildning och justitium. Efter det följde ett utskottsarbete 
innan arbetet slutligen redovisades i form av en riksdagsdebatt. (Se Bilaga 4) Uppgift Riksdag 
pågick under drygt tre veckor, då eleverna förutom lektionstid på torsdagar hade måndag 
förmiddag (båda undervisningsgrupperna tillsammans) och handledningstid, en halvtimme 
tisdag och torsdag, till förfogande. 

Ett problem med denna uppgift, sett ur undersökningens perspektiv, är att en del av arbetet 
(utskottsarbetet i Uppgift Riksdag) ska utföras i tvärgrupper, vilket innebär att jag under den 
fasen inte kan samla information om hur de två undersökningsgruppernas respektive 
samarbete fungerar. En del av observationerna går alltså om intet.

4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validiteten i en undersökning kan säkerställas ur två aspekter: innehållsvaliditet, då man 
genom att logiskt analysera innehållet i instrumentet för att se om det motsvarar 
undersökningens syfte, och samtidig validitet, då man t.ex. genom att använda flera 
mätmetoder kan bekräfta resultat och därmed säkerställa validiteten. (Patel & Davidson 2003) 
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I min undersökning anser jag att jag säkerställt innehållsvaliditeten genom att jag mot 
bakgrund av min genomgång av Steiners typologi gör en observation av elevernas faktiska 
agerande, och sedan analyserar detta mot de olika kategorierna som Steiner ställer upp. 
Genom att ha fokus på hur eleverna hanterar gruppuppgifterna anser jag mig ha studerat det 
jag syftar till att göra. Jag har dock inte kunnat säkra validiteten utifrån samtidig validitet
eftersom jag bara använt mig av en datainsamlingsmetod, och inte kunnat jämföra de 
resultaten med t.ex. intervjuer eller enkäter.

Studiens reliabilitet, instrumentets tillförlitlighet, anser jag vara mer problematisk. Visserligen 
var en fördel med ämneslärarens aktiva roll i studien att jag till viss mån har kunnat 
säkerställa en interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson 2003) då våra observationer 
överensstämt. Tyvärr kan jag inte lägga alltför stor vikt vid detta, då ämnesläraren inte fullt ut 
kunnat agera som likvärdig observatör. 

I och med att jag valt att inte göra bild-/eller ljudupptagningar under observationerna har jag 
ingen lagrad information som jag kan kontrollera i efterhand. Eventuell videoupptagning hade 
dock riskerat att störa undersökningsgrupperna i högre grad, vilket i sin tur hade påverkat 
reliabiliteten i undersökningen. 

Att studera fler grupper, utifrån fler gruppuppgifter hade naturligtvis gett ett utslag med större 
reliabilitet, men inte heller detta var möjligt i detta arbete. En kontroll av 
gruppsammansättningarna hade däremot varit bra, för att ha med som faktor vid analysen: Är 
gruppmedlemmarna hög- eller lågpresterande i övrigt? Detta påverkar självklart utfallet. 

I ljuset av de ovan nämnda aspekterna kan jag kanske inte påstå att resultatet i denna studie är 
generaliserbart. Urvalet av undersökningsgrupper är därtill för litet, och för ”smalt” (fler 
gymnasieprogram hade kanske t.ex. behövt vara representerade, eller flera olika ämnen). Att 
på ett kvantitativt sätt nå generaliserbarhet har inte heller varit min avsikt i detta arbete. Jag 
kan dock tänka mig att det resultat jag fått fram inte är specifikt för just de grupperna, den 
skolan eller den regionen, utan att liknande mönster skulle framträda vid en större 
undersökning, och att det därför i någon mån finns en relaterbarhet (Stukát 2005).

4.3 Etiska överväganden
Inför utformningen av en undersökning ställs forskaren inför en rad etiska ställningstaganden. 
Forskningskravet, där samhällsmedborgarna kan kräva att forskning av hög kvalitet bedrivs, 
inriktad på väsentliga frågor för att gynna vår individuella och kollektiva utveckling, ställs 
mot individskyddskravet, vilket innebär att möjliga risker med negativa konsekvenser för de 
som deltar i studien måste tas i beaktande. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet (Einarsson & 
Chiriac 2002). Jag beskriver dem nedan, för att sedan redogöra för mitt ställningstagande och 
agerande angående respektive huvudkrav. 
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Informationskravet innebär att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare måste informeras 
om vilken uppgift de har i projektet. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad, men 
syftet med studien, och en beskrivning av hur studien ska genomföras bör tas upp. Deltagarna 
bör också informeras om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt 
deltagande om de så önskar. Det ska framgå att information som insamlas bara kommer att 
användas i forskningssyfte, och eventuella risker eller obehag som kan komma som 
konsekvens av deltagande ska lyftas fram (Einarsson & Chiriac 2002).

Enligt samtyckeskravet bör forskaren få uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares 
samtycke till att delta i studien. De medverkande ska ha rätt att bestämma om, och på vilka 
villkor de deltar, och de ska kunna avbryta sin medverkan utan att riskera negativa följder. 
Information som inhämtats innan eventuellt avbrott får dock användas i studien (Einarsson & 
Chiriac 2002).

Konfidentialitetskravet är speciellt viktigt vid känsliga frågor. Kravet innebär att alla uppgifter 
som kan leda till att personer som ingår i undersökningen kan identifieras ska förvaras å ett 
sådant sätt att det är omöjligt för utomstående att få tag på det. Alla uppgifter om 
identifierbara personer ska antecknas, lagras och rapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
individer inte kan identifieras. Man ska som forskare vara medveten om att alltför detaljerad 
beskrivning av data kan medföra att enskilda personer identifieras, och avväga det mot det 
förväntade kunskapstillskottet det kan medföra (Einarsson & Chiriac 2002).

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer som samlats in i 
forskningsändamål inte får användas till annat än forskning. Det får alltså inte användas till 
t.ex. marknadsföring, eller som underlag för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde 
individen. Personer som ingått i studier har dock rätt att åberopa forskningsresultat i eget 
syfte, för att exempelvis få vård eller socialhjälp (Einarsson & Chiriac 2002).

I planeringsstadiet av mitt arbete hade jag några samtal med den ämneslärare vars grupper jag 
studerat och vars hjälp jag fått i observationerna. Även om denne ämneslärare inte deltar som 
undersökningsobjekt i min studie anser jag att de ovanstående etiska kraven berör honom på 
olika sätt. En grundlig information om undersökningens syfte och den metod jag tänkt 
använda var förstås oumbärlig, då jag skulle få hjälp med observationerna. Vi diskuterade 
även riskerna med att utföra en sådan här undersökning i en undervisningsgrupp: Skulle det få 
negativa konsekvenser för undervisningen? Skulle det kunna få negativa konsekvenser för 
ämnesläraren själv, t.ex. genom att han skulle känna sig granskad, kritiserad, och kanske börja 
ifrågasätta sin egen metod och pedagogroll? 

Angående nyttjandekravet diskuterade vi, förutom mitt sätt att använda informationen, även 
ämneslärarens nyttjande av information för att garantera att eleverna inte skulle drabbas av 
negativa konsekvenser. Utifrån konfidentialitetskravet diskuterade vi former för anteckningar 
i samband med observationer, och jag påtalade att även ämnesläraren helt skulle avidentifieras 
i allt material jag presenterade. Efter dessa samtal gav ämnesläraren sitt fulla samtycke till att 
samverka i undersökningen.
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Innan jag sedan påbörjade min undersökning besökte jag de undervisningsgrupper där jag 
gjort min studie. Alla elever fick information om att jag till ett examensarbete gjorde en 
undersökning om grupparbetens utformning. Eleverna fick veta att jag tillsammans med 
ämnesläraren ämnade göra observationsstudier under två grupparbeten, och att jag skulle följa 
två grupper. Jag valde att inte närmare gå in på det exakta syftet med min studie, d.v.s. att 
även studera hur eleverna utformade arbetet, då jag var rädd att eleverna skulle bli 
”onaturligt” medvetna om hur de planerade och utförde arbetet i gruppen. Det var inte heller 
någon som frågade efter närmare information kring det. Eleverna fick information om att 
ingen skulle kunna bli identifierad i min rapportering, och att undersökningsresultatet inte 
skulle användas i annat syfte, varken av mig eller ämnesläraren, inom eller utanför skolan. 

Jag påpekade noggrant att det var helt frivilligt att delta i studien, och att de närsomhelst 
kunde hoppa av. Eftersom mitt syfte inte varit inriktat på att följa enskilda individers 
agerande, har jag i både mina egna anteckningar och i rapporteringen kunnat skala bort all 
information som kunnat innebära risk för enskilda elever att bli identifierade. Det har bland 
annat inneburit att jag har gjort smärre ändringar i uppgiftsbeskrivningen för Uppgift Turism 
(bilaga 3), för att t.ex. inte röja vilken ort studien är gjord i. Slutligen kommer den 
information jag samlat inte att användas i något annat sammanhang än i detta examensarbete. 
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5 Resultat

I min presentation av uppgifterna och elevernas arbete har jag valt att presentera varje uppgift 
var för sig, först uppgift Turism, sedan uppgift Riksdag. Jag börjar med att beskriva själva 
uppgiften och min analys av den i ljuset av Steiners typologi, som jag presenterat ovan. Sedan 
redogör jag observationerna av elevernas arbete, med efterföljande analys, först för grupp A, 
sedan för grupp B. Sammanfattande scheman hoppas jag förtydligar mina resultat. Sist i
avsnittet ger jag en redogörelse för hur eleverna har klarat kunskapsmålen i respektive 
uppgift. 

Jag har valt att låta redovisningstillfället – riksdagsdebatten – ingå i uppgiftsbeskrivningen 
och analysen för Uppgift Riksdag eftersom det är en redovisningsform som är interaktiv och 
bjuder till samverkan på ett annat sätt än en ”vanlig” muntlig redovisning, likt den i Uppgift 
Turism.

5.1 Uppgift Turism
Första grupparbetet kan delas in i tre delar:

I den första delen ombeds gruppmedlemmarna besvara frågor där det finns ”facit”. De ska 
kartlägga turismen i sin hemkommun genom att besöka anläggningar, göra intervjuer och på 
olika sätt dokumentera informationen. Även om det är faktasvar eleverna ska ta reda på, kan 
dessa svar dock utformas på olika sätt, t.ex. genom att styra vilken mängd information som 
ska presenteras, eller vilka delar som ska stå i fokus. Det finns alltså inte ett enda rätt svar, 
som i ett matematiskt problem, utan eleverna förväntas snarare presentera olika svar på 
uppgiften. Den första delen kan betraktas som komplementär, det är ganska naturligt att 
eleverna delar upp de olika turistanläggningarna mellan sig och undersöker dem parallellt på 
varsitt håll, för att sedan sammanfoga resultaten.

I den andra delen ska eleverna även resonera kring miljömässiga konsekvenser av respektive 
verksamhet. Det förutsätts att eleverna ska diskutera, och i en första fas av denna del kan en 
brainstorming vara bra, vilket är en additiv uppgiftstyp. Att de ska komma fram till ett 
gemensamt beslut innebär att uppgiftsdelen är kompensatorisk.

I den tredje delen ska gruppen ge förslag på hur turismen kan förbättras i framtiden, och också 
ha med miljömässiga konsekvenser i resonemanget. Här finns inget ”rätt” svar, utan elevernas 
egna åsikter och reflektioner efterfrågas. Detta löses bäst i en diskussion som med fördel är 
additiv och kompensatorisk, då alla ska delta och gruppen ska komma fram till gemensamma 
förslag och ståndpunkter.

I sin helhet är uppgiften delbar (den går att dela in i subuppgifter) och i vissa delar 
optimerande (eftersom det finns en norm mot vilken resultatet kommer att jämföras). 
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Sammanfattningsvis ser analysen av uppgift Turism ut som följande:

             

Figur 3. Sammanfattande schema uppgift Turism.  Uppgiftstyp.

5.1.1 Gruppernas arbetssätt - Uppgift Turism

Under observationerna (av mig vid två tillfällen, löpande av ämneslärare) gjordes följande 
noteringar:

Grupp A

Observationstillfälle 1

Gruppen samlas efter att anvisningen för uppgiften delats ut och läser den tillsammans. 
Eleverna börjar omgående diskutera vilka anläggningar man vill undersöka och hur de ska gå 
tillväga för att hitta information. Diskussionen har i detta skede karaktären av brainstorming 
där alla bidrar med förslag, även om tre av gruppmedlemmarna är något mer dominerande. 
Gruppmedlemmarna är ense om att fördela anläggningarna mellan sig, och diskuterar sedan 
hur den fördelningen ska se ut. Fem anläggningar fördelas i gruppen, och den sjätte 
gruppmedlemmen får i uppdrag att söka mer övergripande information, statistik osv. Fyra av 
medlemmarna väljer att arbeta tillsammans parvis om två anläggningar. Alla verkar vara 
nöjda med det uppdrag de fått. Gruppen kommer överens om vad informationen om varje 
anläggning ska innehålla och börjar fundera över hur de ska redovisa uppgiften, även denna 
fas har karaktären av brainstorming. Det är också tydligt att de mest pådrivande får bromsa in 
då och då för att säkra att alla gruppmedlemmar ”är med på tåget”, vissa punkter repeteras och
förtydligas. Det verkar viktigt för gruppen att det ska råda konsensus i de beslut som fattas, 
man samtalar t.ex. en bra stund kring redovisningsformer. Gruppen delar sedan upp sig för att 
börja samla information.

Observationstillfälle 2

Gruppen har nu samlat information, och medlemmarna presenterar kortfattat informationen 
från sin respektive anläggning för varandra. Tre av eleverna har redan infogat reflektioner 
kring miljömässiga konsekvenser. Ingen vidare diskussion förs kring dessa anläggningar. 
Eleverna med de övriga anläggningarna tar upp frågan och en kort diskussion med olika 
förslag på miljökonsekvenser lyfts fram av de övriga. Den ansvarige eleven gör anteckningar 
för respektive anläggning, och det står klart att ansvaret att skriva ner reflektioner vilar på 
dem. 

Del   Karaktär

I        Komplementär

II Additiv, 
Kompensatorisk

III Additiv, 
Kompensatorisk
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Arbetet med att sammanfoga de olika delarna till ett informationshäfte påbörjas. Ingen 
diskussion kring alternativa sätt att presentera materialet förs (de funderingar de hade vid det 
första tillfället tycks ha lagts åt sidan). Gruppen diskuterar däremot hur de enskilda delarna 
ska utformas för att bättre framstå som en enhet. Här pekas en av medlemmarna tydligt ut som 
den som ska leda det arbetet (”du gör ju allt så snyggt”). Alla är överens och försöker 
övertyga den utvalda, som accepterar uppdraget. Man kommer överens om att ett omslag ska 
göras, och att var och en muntligt ska presentera sin anläggning med inledning av den 
medlem som fått i uppdrag att göra den mer allmänna informationssökningen. Arbetet 
påbörjas.

Ämneslärares löpande observationer

Gruppmedlemmarna diskuterar mycket tillsammans, och spontana samtal kring uppgiften sker 
både i och utanför undervisningssituationerna. Eleverna upplevs som positivt inställda till 
uppgiften, inspirerade och ”verkar trivas tillsammans”. När gruppen ska enas om vilka förslag 
på nya anläggningar o.s.v. som ska läggas fram går de åter in i brainstorming. Ämnesläraren 
noterar här att gruppens färdigheter i brainstorming har utvecklats, det organiseras snabbt med 
ett ark på bordet där en av eleverna (samma som fått redaktörsrollen i sammansättningen av 
turistinformationen) antecknar allas idéer. Ämnesläraren uppfattar det också som att det är ett 
bättre flöde med idéer, samtliga elever är aktiva i ungefär samma grad. Några idéer 
utkristalliserar sig som realistiska och ”seriösa”, och därefter inleds en diskussion där 
förslagen omformuleras och kombineras, så att eleverna ganska snart enas om två förslag som 
de ska ta med i sin presentation. Två av eleverna träder fram som något mer kreativt 
dominerande i denna sista fas av diskussionen, men alla elever är aktiva med bifall eller 
invändningar, ingen uppfattas vara ”utanför”. 

Analys av arbetet i Grupp A

I den första delen tillämpar gruppen ett additivt arbetssätt då de ”brainstormar” kring 
uppgiften, kring vilken information man ska ta med och hur redovisningen ska gå till.
Diskussionen som följer har också inslag av konjunktiva drag, då det är viktigt att alla 
gruppmedlemmar inte bara förstår vad som ska göras, utan även klarar av att utföra det. 
Gruppen beslutar sig för att använda sig av ett komplementärt arbetssätt då de fördelar 
anläggningar mellan sig, för att på var sitt håll söka information. 

I den andra delens diskussioner kring miljökonsekvenser har ett par elever redan hittat en 
lösning, som omgående accepteras av de övriga i gruppen, ett disjunktivt arbetssätt. En kort 
diskussion kring de övriga anläggningarna är till viss del additiv, men gruppen bestämmer sig 
snart för ett komplementärt sätt att lösa deluppgiften.

Den tredje delen av arbetet är fortsatt komplementärt, då varje gruppmedlem bidrar med sitt 
avgränsade avsnitt. En ”redaktör” utses, med ansvar för att slutresultatet ska bli enhetligt. På 
ett sätt får detta ett disjunktivt drag, då det är den ”bäste” eleven som ska göra den delen av 
arbetet, och de övriga gruppmedlemmarna står utanför. Inför det sista skedet av arbetet där 
gruppen diskuterar fram förslag för framtiden, arbetar de åter additivt för att sedan gå över i 
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en diskussion som kan betecknas som kompensatorisk, då alla gruppmedlemmars inlägg och 
förslag beaktas och vägs för att sedan resultera i en produkt. 

Värt att notera är att gruppens additiva arbetssätt i brainstorming utvecklas med bara lite 
övning, och att det gynnar arbetet, precis som Gillies och Ashman (2003) konstaterar. 
Gruppen visar också genomgående på en god kommunikation, både uppgiftsorienterat och 
informellt, vilket också tydligt gynnar samarbetet.

Grupp B

Observationstillfälle 1

Gruppen samlas och läser uppgiftsanvisningen tillsammans. De pratar om vilka anläggningar 
som ska undersökas, och i diskussionen är några elever mycket dominerande. Två av eleverna 
uttalar sig knappt alls. Tre gruppmedlemmar uttalar tydliga önskemål om vilken anläggning 
de vill ha. Ingen av de övriga medlemmarna protesterar. De medlemmar som inte tagit en 
uppgift väljer ut något bland de anläggningar som nämnts, och de övriga engagerar sig inte 
alls i detta val. Gruppen delar upp sig för att börja söka information. De tre som tidigt valt 
anläggning är ivriga att komma igång och lämnar lokalen snabbt. De övriga tre dröjer sig kvar 
något, någon uttrycker en fundering kring hur gruppen ska sammanställa materialet, men får 
ingen respons av de övriga.

Observationstillfälle 2

Samtliga gruppmedlemmar är klara med kartläggningen av respektive turistanläggning. 
Gruppen samlas för att sammanföra de olika delarna och förbereda redovisning. Fyra av 
eleverna har några förslag på miljömässiga konsekvenser för ”sin” anläggning, de övriga 
tycks inte ha reflekterat över den frågan alls. En kort diskussion inleds, där framförallt de fyra 
som redan haft förslag är aktiva. Diskussionen avstannar och man kommer överens om att var 
och en infogar reflektioner kring miljön i sin del av arbetet, och tar hjälp av de andra om det 
behövs. 

Ingen tar initiativ till att skapa ett gemensamt dokument (inte heller eleven som tidigare visat 
sig ha funderingar kring det), utan gruppen planerar, utan att diskutera det närmare, att lägga
ihop de enskilda arbetena utan redigering. Gruppen bestämmer sig också ganska snabbt för att 
var och en också har ansvar för ”sin” anläggning under den muntliga redovisningen. 

Inför den sista delen av uppgiften då gruppen ska ge förslag på nya anläggningar i 
kommunen, kommer två av medlemmarna med förslag. Dessa accepteras utan diskussion, och 
ingen annan tar initiativ till ytterligare förslag, eller förändringar i de redan föreslagna.

Ämneslärares löpande observationer

Gruppen tar sig an uppgiften och ser till att få den gjord, men de jobbar inte så mycket 
tillsammans. Det hade varit svårt att se att de jobbade i samma grupp om man inte visste det i 
förväg, ”vilket är förvånande i och med att de fått välja grupper själva”.



33

Arbetet med att färdigställa turistinformationen fortsätter genom att de som kommit med 
förslagen till förändringar skriver ner sitt respektive förslag, vilka kopieras ihop och 
sammanfogas till den övriga informationen. Det tycks vara underförstått att de även ska ha 
infogat miljöresonemanget. Någon närmare diskussion kring den muntliga redovisningen förs 
inte. Gruppen bestämmer sig ganska snabbt för den ordning i vilken man ska göra sina 
respektive presentationer, och de tre som tidigt valt anläggningar tar initiativ till att inleda, 
medan de övriga tre mer tveksamt sinsemellan kommer överens om de senare platserna. Ingen 
visar initiativ till att ta ett övergripande ansvar, samtliga gruppmedlemmar fokuserar på sin 
separata del av arbetet. 

Analys av arbetet i Grupp B

Den första delen har till viss mån karaktär av brainstorming, eftersom gruppen 
förutsättningslöst lägger fram förslag på anläggningar att undersöka, men då inte alla 
medlemmar är fullt aktiva, så kan det bara med tveksamhet kallas för ett additivt arbete. 
Gruppen går sedan snabbt över till ett komplementärt arbete då de delat upp anläggningarna 
sinsemellan. Detta tydligt komplementära arbetssätt fortsätter då gruppmedlemmarna på var 
sitt håll färdigställer sina avgränsade delar och förbereder redovisningen, utan diskussioner 
inom gruppen om det totala resultatet. 

Den andra deluppgiften, att hitta miljömässiga konsekvenser av respektive anläggning, leder 
till en kort diskussion där en del förslag läggs fram. Det är framförallt fyra i gruppen som är 
aktiva i diskussionen, så den kan inte fullt ut noteras som additiv. Diskussionen mynnar snart 
ut i ett komplementärt arbete, då varje elev tar ansvar för att hitta miljömässiga konsekvenser 
för en anläggning.

I den tredje delen blir arbetet tydligt disjunktivt. Två av eleverna hittar snabbt lösningar och 
får också ansvar för att presentera dessa lösningar, med miljöaspekt.

I arbetet märks tydliga skillnader mellan vilka roller gruppmedlemmarna får/tar på sig. Tre 
medlemmar är mycket aktiva, medan två är påfallande passiva genom hela arbetet. Som 
likvärdiga medlemmar i gruppen har alla samma strukturella roll från början, men de 
systemiska och interaktionistiska rollerna blir väldigt ojämna. Detta drabbar även gruppens 
kommunikation, vilken i stunder är obefintlig, en del medlemmar i det närmaste ignoreras. 
Gruppen lider också av brister i strukturen, och då ingen är villig att ta på sig en systemisk 
roll som initiativtagare eller arbetsledare faller arbetet.
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Sammanfattningsvis ser analysen, utifrån Steiners typologi, av gruppernas arbete med Uppgift 
Turism ut som följande. Att några karaktärsdrag i gruppernas val av arbetssätt står inom 
parentes markerar att gruppen bara under en kort stund tillämpat det arbetssättet, eller inte 
gjort det fullt ut. 

Figur 4. Sammanfattande schema uppgift Turism. Uppgiftstyp och valt arbetssätt Grupp A/Grupp B 

5.2 Grupparbete 2 – Uppgift Riksdag
Riksdagsuppgiften går att dela in i fyra mindre delar:

Först ska grupperna ta reda på vad det tilldelade partiet står för. De uppmanas att diskutera, 
men det rör sig inte om brainstorming eftersom det inte finns utrymme för fria associationer, 
det finns ett rätt svar. Det naturliga är att uppgiftsdelen får en komplementär karaktär, 
eftersom det finns flera tydliga områden som ska kartläggas.

I nästa del ska grupperna skriva motioner. I denna fas ska alltså gruppen gemensamt komma 
fram till vilka motioner som ska lämnas in till utskottet. Uppgiftstypen är kompensatorisk.

I följande del ska gruppen representeras av två medlemmar i varje utskott. Uppgiften är klart 
komplementär då den delas upp på olika medlemmar. Arbetet i utskotten däremot, där 
motionerna ska diskuteras och eleverna ska komma fram till vilket ämne som ska diskuteras 
under riksdagsdebatten, är av kompensatorisk karaktär. Däremot görs detta arbete i 
tvärgrupper, varför jag inte kommer att ta med denna del i analysen av gruppernas arbetssätt.

När debattämnena är utvalda, ska respektive grupp läsa in sig på ämnena, och förbereda sig på 
debatt. För att partiet ska vara så starkt som möjligt bör uppgiften tacklas på ett additivt sätt –
alla i gruppen är med och framför tillsammans partiets ståndpunkt på ett starkt sätt. Det är 
däremot lätt att den får komplementär (där ämnena delas upp mellan gruppmedlemmar) eller 
disjunktiv karaktär (där en eller ett fåtal medlemmar har ”svaret” på hur gruppen ska 
argumentera i debatten, och därmed tystar de andra).

Även denna uppgift går att dela upp i mindre uppgifter, och resultatet förväntas vara på 
(ungefär) ett visst sätt utifrån en förutbestämd norm, vilket gör uppgiften delbar och 
optimerande i sin helhet.

Del Karaktär Grupp A Grupp B

I Komplementär Additiv (konjunktiv), (Additiv)
Komplementär Komplementär

II Additiv/Kompensatorisk Disjunktiv (Additiv)
(Additiv) Komplementär
Komplementär

III Additiv Additiv Disjunktiv
Kompensatorisk Kompensatorisk
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Sammanfattningsvis ser analysen av uppgift Riksdag ut som följande:

Figur 5. Sammanfattande schema uppgift Riksdag. Uppgiftstyp.

5.2.1 Gruppernas arbetssätt - Uppgift Riksdag

Grupp A

Observationstillfälle 1

När gruppen tog sig an riksdagsuppgiften, så inleddes detta inte med någon omfattande
diskussion kring det parti som gruppen blivit tilldelat. Kommentarer som ”nej, inte 
(partinamnet)!”, ”ska man stå i talarstolen inför hela klassen?” o.s.v. yttrades medan eleverna 
läste igenom uppgiftsanvisningarna. Därefter följde en kort diskussion kring uppgiften som 
helhet där eleverna hjälpte varandra att klargöra och förtydliga hur uppgiften var upplagd (”vi 
ska först ta reda på fakta, sedan ska vi skriva en motion om något vi vill ändra” o.s.v.). 
Samtliga elever var aktiva i denna diskussion, men två elever tycktes ha tolkningsföreträde 
och stod för de flesta förklaringarna medan de övriga ställde frågor, eller hade allmänna 
kommentarer. Gruppen bestämde sig snabbt för att dela upp ämnesområden sinsemellan och 
på varsitt håll samla information om partiets ställningstagande i de frågorna. Fördelningen 
skedde tämligen enkelt, några hade önskemål om vilket område de skulle få arbeta med, de 
övriga hade inga preferenser alls. Tjugofem minuter efter att grupperna fått veta vilket parti de 
representerade och fått uppgiftsbeskrivningen var medlemmarna i Grupp A på väg ut till 
andra lokaler för att söka information.

Ämneslärares löpande observationer

Ämnesläraren berättar att gruppen vid lektionstillfället redovisat den information de hittat 
inom respektive ämnesområde för varandra. Skriftliga sammanfattningar delades ut i gruppen. 

Gruppen förde sedan en gemensam diskussion kring vad motionerna skulle handla om. En 
brainstorming inledde diskussionen innan man sedan under samtal enades om vilka motioner 
som skulle skrivas. Under diskussionen var samtliga gruppmedlemmar aktiva i någon grad, 
men en av medlemmarna tog mer plats och fick större utrymme för sina argument än de 
andra. Motionen inom ett av utskottsområdena fick röstas fram, då det fanns två jämnstarka 
alternativ. 

Del Karaktär

I Komplementär

II Kompensatorisk

III Komplementär, 
(Kompensatorisk)

IV Additiv 
(Komplementär/Disjunktiv)
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Gruppen delade sedan upp sig i tre grupper, med ansvar för respektive motion. Uppdelningen 
skedde genom gemensam diskussion, utan några större konflikter. Respektive motionsgrupp 
skulle också utgöra utskottsrepresentanter.

I utskotten fördes sedan diskussioner kring de olika motionerna. Ämnesläraren uppfattade att 
samtliga representanter närvarande från Grupp A var pålästa och aktiva under diskussionerna. 
En av gruppens medlemmar var frånvarande på grund av sjukdom. I utskotten valdes 
debattämnena ut. I två av fallen togs de fram genom omröstning, i det sista var alla i utskottet 
eniga. Observationerna under utskottsarbetet var väldigt kortfattade, eftersom detta arbete 
hölls i båda undervisningsgrupperna samtidigt. Denna del av arbetet har jag dessutom valt att 
inte ta med i min analys, eftersom eleverna arbetar i tvärgrupper, och jag därför inte kan 
samla data om de två undersökningsgruppernas respektive samarbete.

Observationstillfälle 2

Vid mitt andra observationstillfälle var utskottsarbetet klart, och gruppen hade fått veta vilka 
debattämnen som skulle behandlas under riksdagsdebatten. Uppgiften var nu att läsa in sig 
extra mycket på dessa ämnen för att kunna övertyga i debatten. Gruppen hade beslutat att 
utskottsrepresentanterna skulle ta ansvar för att samla information om sina respektive ämnen, 
och hela gruppen sedan skulle samlas för att tillsammans gå igenom och diskutera allt, vilket 
de gjorde under tillfället då jag träffade dem. Under det gemensamma samtalet kring ämnena 
då eleverna delgav varandra information och ”drillade” varandra, så tog tre elever på sig att 
föra gruppens talan i talarstolen under debatten. De tre eleverna hade tidigare varit 
utskottsrepresentanter inom respektive ämne. Stämningen var mycket positiv bland alla i 
gruppen och jag uppfattade att de såg fram emot riksdagsdebatten.

Analys av arbetet i Grupp A 

Elevernas arbete inleds konjunktivt med en diskussion kring uppgiften där 
gruppmedlemmarna klargör och förtydligar olika frågor för varandra tills man anser att alla 
uppfattat och förstått uppgiften på samma sätt. Ett par elever har tolkningsföreträde, men jag 
anser att det inte är fråga om ett disjunktivt arbete, då det är en diskussion som pågår, inte ett 
accepterande av deras idéer och förslag. Gruppen fortsätter sedan med ett komplementärt 
arbete, då de delar upp de olika frågeställningarna sinsemellan. 

I nästa del av arbetet inleder gruppen med en brainstorming kring ämnen att motionera om, ett 
additivt arbetssätt. I kompensatoriska diskussioner kommer gruppen sedan fram till vilka 
motioner som gruppen ska ta med sig till respektive utskott. Diskussionen får återigen ett 
disjunktivt drag, då en av gruppmedlemmarna är dominerande. En av motionerna röstas fram, 
vilket är ett typiskt kompensatoriskt tillvägagångssätt. När motionerna är utsedda delar 
gruppen upp sig för att lösa själva författandet av motionerna komplementärt, om än parvis. 

Under den sista delen av arbetet, då gruppen ska förbereda sig för riksdagsdebatten, inleder 
gruppen med ett komplementärt arbete, då de tre utskottsgrupperna samlat extra information 
om de debattämnen som valts ut i utskottsarbetet. En konjunktiv del fortsätter, då målet är att 
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alla medlemmar ska lära sig så mycket som möjligt om varje debattämne. Man försöker alltså 
inte bara få fram experter, utan även höja lägstanivån i gruppen. Gruppen visar under 
riksdagsdebatten ett gott prov på samarbete, där alla är aktiva. Eftersom alla bidrar med något, 
och gruppens/partiets styrka i debatten är summan av allas insatser, är arbetssättet additivt. 

Gruppen har fortsatt god kommunikation och stämningen är påfallande positiv. Det är tydligt 
att gruppen hittat arbetsformer som fungerar, det finns en struktur för hur beslut fattas och 
arbetet löper smidigt.

Grupp B

Observationstillfälle 1

Inte heller Grupp B förde någon djupare diskussion kring det tilldelade partiet. Eleverna tog 
sig genast an uppgiftsbeskrivningarna, som lästes under tystnad, och bara vid ett tillfälle 
ställdes en fråga från en gruppmedlem till en annan (”Vad var motion nu igen?”). Gruppen 
beslutar också att fördela ämnesområden mellan gruppmedlemmarna, men här pågår en längre 
diskussion om vem som ska få jobba med vilket område, eftersom ämnesområdena uppfattas 
som olika avancerade och omfattande. Ingen elev verkar ha företräde, utan problemet löses till 
slut genom lottning (att lösa det genom lottning är ett gemensamt beslut). Efter ca 30 minuter 
går eleverna ut för att söka information. 

Ämneslärares löpande observationer

Arbetet med att samla information om partiet går sämre i Grupp B. Vid lektionspasset v 9 har 
ett par ännu inte något att presentera för resten av gruppen, vilket skapar irritation bland de 
övriga. Eftersom motionerna ska skrivas nästföljande lektion (det är sportlov v 10) diskuterar 
man vilka som ska ansvara för motionerna. De två elever som inte är klara med sin 
grundläggande informationssökning hamnar utanför denna diskussion, tar inte själv initiativ 
till att delta och förs inte heller fram som kandidater till att skriva motionerna. De övriga 
eleverna fördelar ansvaret för motionerna sinsemellan, utan att gruppen diskuterat fram vad 
motionerna ska innehålla. Ansvarig för respektive motion får bestämma det själv. Man 
kommer överens om att sprida grundinformationen om partiet och de tre färdiga motionerna 
via e-post, och går sedan iväg för att jobba. De två som inte blivit klara med sin 
grundinformation dröjer sig kvar, upplevs som vilsna och lite osäkra på vad de ska göra, men 
beslutar sig för att samarbeta med att slutföra den inledande delen av uppgiften. 

Gruppen samlas i början på följande lektionspass. Två av motionerna är inte klara. Respektive 
ansvarig berättar kort om sina funderingar kring innehållet, men det förs ingen diskussion. 
Gruppen beslutar att de som ansvarat för motionerna också ska vara gruppens representanter i 
respektive utskott. De två elever som inte haft ansvar för någon motion fördelar sig på de två 
motioner/utskott som bara har en representant.

I utskotten fördes sedan diskussioner kring de olika motionerna. Ämnesläraren uppfattade att 
de två elever som kommit in väldigt sent i motionsarbetet var påfallande passiva under 
utskottsdiskussionerna. Debattämnena valdes ut genom enhetliga beslut i utskotten. 
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Observationerna under utskottsarbetet var väldigt kortfattade, eftersom detta arbete hölls i 
båda undervisningsgrupperna samtidigt. 

Observationstillfälle 2

När Grupp B skulle utse vilka som skulle föra gruppens talan i talarstolen i debatten fördes en 
het diskussion. Flera i gruppen sade sig vägra göra det för att de inte vågade (bland annat de 
två eleverna som inte blivit klara med informationssökningen i tid) och diskussionen blev 
stundtals ganska hätsk med kommentarer som ”jag har ju redan gjort så mycket” och ”jag 
tycker det är er tur att göra något”. Två av medlemmarna var dominanta i diskussionen (de 
som ansåg sig redan ha gjort merparten av arbetet), och det var också de som till slut 
motvilligt tog på sig rollen att föra talan. Den ena skulle representera gruppen i talarstolen 
under två av debatterna. Ansvaret för att läsa in sig på debattämnena diskuterades inte, utan 
tycktes automatiskt falla på dem som skulle föra gruppens talan. Man diskuterade inte alls 
huruvida hela gruppen skulle ta del av informationen. 

Analys av arbetet i Grupp B – Riksdag

Det inledande momentet i arbetet är att fördela arbetsområdena, vilket gruppen gör genom 
lottning. Jag kan tyvärr inte föra lottning till någon av Steiners typologier, såvida man inte 
kan se det som ett disjunktivt sätt att lösa problemet då de övriga gruppmedlemmarna 
accepterade förslaget om lottning som lösning på problemet. Arbetet struktureras därefter upp 
komplementärt då gruppmedlemmarna får ansvar för att hitta information om de olika 
frågorna.

I nästa del, då motionerna ska författas, fördelas arbetet också mellan medlemmarna enligt det 
komplementära arbetssättet. Eftersom gruppen inte alls diskuterar innehållet i motionerna, 
utan de som utsetts att skriva dem helt får lösa deluppgiften är denna fas även disjunktiv. 

Utskottsarbetet utförs komplementärt eftersom gruppmedlemmarna parvis får ansvar för 
varsin del (även om två av gruppens medlemmar inte tycks ha en likvärdig roll).

Inför riksdagsdebatten är det upp till två av medlemmarna att föra gruppens talan, de övriga 
intar en helt passiv ställning och förväntas inte ta del av informationen eller delta aktivt i 
debatten. Så blir det också, gruppens totala insats vilar på två (med viss hjälp av ytterligare 
en) av gruppens medlemmar. Hela slutskedet av arbetet kan därför beskrivas som disjunktiv. 

Det är intressant att notera det normbrott som sker i Grupp B. Ett par medlemmar är inte klara 
med sin anvisade uppgift inom utsatt tid, vilket leder till konflikter i gruppen.
Kommunikationen fungerar inte så bra, och stämningen blir hårdare. Det är också tydligt att 
ett par av gruppens medlemmar upplever att de fått axla roller de egentligen inte vill ha (men 
ändå fortsätter ta på sig under resten av arbetet).
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Sammanfattningsvis ser analysen, utifrån Steiners typologi, av gruppernas arbete med Uppgift 
Riksdag ut såhär. Att några karaktärsdrag i gruppernas val av arbetssätt står inom parentes 
markerar att gruppen bara under en kort stund tillämpat det arbetssättet, eller inte gjort det 
fullt ut. 

Figur 6. Sammanfattande schema uppgift Riksdag. Uppgiftstyp och valt arbetssätt Grupp A/Grupp B 

5.3 Kunskapsinventering
Ämnesläraren återger följande kring hur eleverna nått de uppsatta målen för arbetena.

5.3.1 Uppgift Turism

Grupp A

Grupp A presenterar sin turism-inventering i muntlig och skriftlig form. Redovisningen inleds 
med fakta om det allmänna läget för turismen i länet och kommunen, och en historisk 
tillbakablick. Varje enskild gruppmedlem presenterar sedan kortfattat en anläggning, med 
några punkter om dess miljömässiga konsekvenser. Därefter presenteras några förslag på hur 
turismen i kommunen kan utvecklas, också detta med korta reflektioner kring miljön. Dessa 
förslag presenteras av gruppmedlemmarna parvis. En skriftlig rapport lämnas också in.

Ämnesläraren kommenterar att ”det är ju alltid trevligt med muntlig redovisning. Man får en 
bra indikation på hur mycket de lärt sig”. Den muntliga redovisningen var sammanhängande, 
en PowerPoint-presentation användes, och varje anläggning presenterades efter samma 
mönster. Presentationen av gruppens förslag på utveckling av turismen upplevdes som 
entusiastisk. Reflektionerna kring miljökonsekvenser hade dock kunnat utvecklas mer. 

Det skriftliga arbetet var enhetligt i utseende, och ämnesläraren säger även att ”det var 
initiativrikt att inleda med en allmän information om turismen, och dessutom ha med lite 
historik. Det ingick ju egentligen inte i uppgiften, men berikade den”. Avsnitten om de olika 

Del Karaktär Grupp A Grupp B

I Komplementär Konjunktiv/(Disjunktiv) ? Lottning
Komplementär Komplementär

II Kompensatorisk Additiv Komplementär/
Kompensatorisk Disjunktiv
(Disjunktiv)

III Komplementär Komplementär Komplementär
(Kompensatorisk)

IV Additiv Komplementär Disjunktiv
(Komplementär/Disjunktiv) Konjunktiv

Additiv
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anläggningarna skiljde sig något i omfång, men följde samma disposition och hade liknande 
lay-out. Miljöresonemanget var mer utvecklat i skrift, framförallt för två av anläggningarna. 

Ämnesläraren bedömer att gruppen med marginal har uppnått målen med uppgiften. 

Grupp B

Grupp B väljer att presentera sitt arbete endast i skriftlig form.

Ämnesläraren kommenterar att rapporten innehöll allt som efterfrågats, information om olika 
anläggningar, med punkter om miljön, och några förslag på förbättringar, även de med några 
punkter om miljön. Informationen om de olika anläggningarna skiljde sig åt en hel del, både i 
omfång, innehåll och i utseende, och det fanns inget gemensamt avsnitt, eller omslag som 
band ihop det. ”Det kändes nästan som sju olika arbeten som de häftat ihop”. Ämnesläraren 
bedömer dock att gruppen uppnått målen med uppgiften.

5.3.2 Uppgift Riksdag

Grupp A

Alla gruppmedlemmar är aktiva i debatten, inte bara de som för gruppens talan i talarstolen. 
Samtliga ger intryck av att vara pålästa och gruppen som helhet upplevs som sammansvetsad, 
inte minst genom enhetlig klädsel. Kommunikationen mellan gruppmedlemmarna är god, 
deras argument går i samma linje och de hjälper varandra med kompletterande kommentarer, 
utan att avbryta varandra eller tala i mun på varandra. Ämnesläraren kommenterar att ”det 
syntes att deras insats i debatten var genomtänkt”, att de i förväg tillsammans hade diskuterat 
frågorna. 

Ämnesläraren bedömer att samtliga medlemmar i gruppen nått målen för uppgiften med god 
marginal.

Grupp B

I grupp B ser man en tydlig skillnad i engagemang i debatten. De två elever som för partiets 
talan i talarstolen är också de som aktivt gör inlägg i diskussionen, med viss hjälp av en tredje 
gruppmedlem som också gör ett par inlägg. De övriga tre gruppmedlemmarna är passiva och 
tysta under debatten. Ämnesläraren kommenterar att de gruppmedlemmar som är aktiva visar 
både kunskap och engagemang, och för fram partiets talan på ett bra sätt, vilket gör att 
partiet/gruppen som helhet gör bra ifrån sig i debatten.

Eftersom de elever som är aktiva och engagerade i debatten också är de som deltagit mest 
aktivt i diskussioner under utskottsarbetet, beslutar ämnesläraren att de eleverna har nått 
målen med uppgiften på ett bra sätt. Den elev som inte deltog i debatten, men varit mer aktiv 
under utskottsarbetet får också ”godkänt”, medan det är mer tveksamt med de två elever som 
varit passiva genom hela arbetet. 
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5.4 Sammanfattning och slutsatser
Sammanfattat visar resultaten att Steiners teori, om att gruppens resultat påverkas positivt om 
gruppen väljer en arbetsmetod som i så hög grad som möjligt korrelerar med uppgiftens 
karaktär, ser ut att stämma. Grupp A som under både Uppgift Turism och Uppgift Riksdag 
överlag valt arbetsmetoder som överensstämt med uppgifternas karaktär, visar också det bästa 
resultatet i respektive arbete. Resultatet visar också att samverkan gynnar resultatet i 
grupparbeten, då grupp A som genomgående visat högst grad av samverkan inom gruppen
också har visat de bästa resultaten. Grupp B, som genom att regelbundet välja ett disjunktivt 
arbetssätt och därmed i högre grad avvikit från uppgiftens karaktär, och dessutom visat
svårigheter i samverkan i gruppen, presterar också sämre enligt ämneslärarens bedömning. 

På grund av brister i kunskapsinventering kan dock inte några långtgående slutsatser dras om 
enskilda elevers lärande. Ämneslärarens kommentarer kring resultatet av Uppgift Turism 
handlar i stort om gruppens resultat, med stort fokus på presentationernas form snarare än 
innehåll. Någon enstaka kommentar om enskilda elevers avsnitt lämnas, dock inte tillräckligt
för någon slutledning, och ingen information talar om vad eleverna lärt sig. De individuella 
prestationerna i redovisningen av Uppgift Riksdag blir visserligen tydligare, då ämnesläraren 
urskiljer elever som varit mer respektive mindre aktiva. Också här ligger alltså fokus i 
bedömningen på yttre faktorer (verbal förmåga och aktivitet), snarare än att mäta om eleverna 
nått de mål som föreskrivs i kursmål och betygskriterier. Detta visar vikten av att även i 
grupparbeten ha tydliga, mätbara kunskapsmål på individnivå, där varje enskild medlems 
bidrag ska kunna identifieras och kontrolleras.
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6 Resultatdiskussion

I analysen av uppgifterna konstaterar jag att båda uppgifterna är delbara. Det går alltså att 
urskilja delmoment i dem, vilka har olika karaktär. I Uppgift Turism finns tre delmoment, och 
utifrån Steiners typologi ser jag att första delen är av komplementär karaktär, den andra är 
additiv och kompensatorisk, vilket den tredje också är. Uppgift Riksdag består av fyra 
delmoment – varav ett är redovisningen – där två av momenten karaktäriseras som 
komplementära, ett som kompensatoriskt och den avslutande delen som additiv. Steiners åsikt 
om att det är de kompensatoriska och konjunktiva uppgifterna som leder till verkligt 
samarbete (Hammar Chiriac & Hempel 2008), ger oss bilden av att utformningen av båda
uppgifterna till viss del kräver ett samarbete i gruppen för att lösas, men till stor del är 
uppbyggda så att samverkan inte främjas. Det finns dock inga uppgiftsmoment som är 
disjunktiva i sin karaktär, vilket är positivt.

Båda uppgifterna hade en låg grad av struktur, då det inte fanns någon specifik metod att 
följa, och till största delen inte heller ett förväntat svar. Lågstrukturerade uppgifter kräver 
diskussion mellan medlemmarna för att lösas och leder till tankeprocesser på hög nivå, vilket i 
sin tur främjar både samarbetet och lockar fram större känslomässigt engagemang (Gillies & 
Ashman 2003, Johnson & Johnson 1989), detta talar för att grupperna skulle använda sig av 
en hög grad av samverkan för att lösa uppgifterna.

Även om uppgiftens utformning ligger till grund för produkten av ett grupparbete, så är det 
dock, enligt Steiner (1972) gruppens val av arbetsmetod som avgör om de uppnår uppgiftens 
produktivitetspotential. Om gruppen väljer den arbetsmetod som är föreskriven i själva 
uppgiften, så lyckas de bäst. I analys av undersökningsgruppernas val av arbetssätt ser jag att 
grupp A överlag i det närmaste har följt karaktären i delmomenten (se Figur 4 och 6), med 
några tillskott av additiva och komplementära faser, de har alltså gjort ”rätt”. De
komplementära faserna tror jag inte har påverkat gruppens samverkan negativt i alltför hög 
grad, eftersom gruppen har fördelat mindre arbetsuppgifter sinsemellan och sedan lagt vikt 
vid delge resultat till varandra, och diskutera dem. Endast vid två tillfällen (under Uppgift 
Riksdag) visar grupp A tendenser till ett disjunktivt arbete, dock inte fullt ut.

Grupp B har däremot genomgående valt komplementära eller disjunktiva arbetsmetoder. 
Endast i inledningsfasen till Uppgift Turism kunde en tendens till additivt arbetssätt skönjas. 
Detta innebär i praktiken att de inte har utfört grupparbeten, enligt definitionen att det ska 
vara ett aktivt samspel mellan personer som löser en uppgift tillsammans (Stenaasen & Sletta 
2000), utan någon/några person/er har gjort arbetet, en strategi som i undersökningar visat sig 
vara vanlig i svenska skolor (Hensvold 2006).

Sammantaget har grupp A har många fler inslag av additiva, konjunktiva och 
kompensatoriska arbetsfaser än Grupp B, arbetsfaser som främjar samarbete (Steiner 1972, 
Sjövold 2008). Gruppen brainstormar, diskuterar och kommer gemensamt fram till beslut, och 
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löser den lågstrukturerade uppgiften gemensamt. Grupp B har däremot, både i Uppgift Turism 
och i Uppgift Riksdag inslag av disjunktiva arbetsfaser, som snarare motverkar samarbete. 

Det ovanstående resultatet borde ju i enlighet med Steiners beskrivning av de olika 
uppgiftstypernas inverkan på samarbetet innebära att eleverna i grupp A samarbetat i mycket 
högre grad än grupp B. Detta stämmer. Observationerna visar enstämmigt att grupp A 
genomgående har god kommunikation och är måna om att alla i gruppen ska ”hänga med”, ett 
konjunktivt förfarande, medan kommunikationen och samarbetet i grupp B brister vid ett 
flertal tillfällen. Då samverkan med andra enligt sociokulturell teori (Dysthe 2001, Lindqvist 
1999), och många studier (Johnson & Johnson, Gillian & Ashman 2003, m.fl), främjar 
lärandet, så leder detta mig till antagandet att grupp A nått höga kunskapsresultat medan 
grupp B misslyckats totalt. Blev det så?

Ämnesläraren bedömer i Uppgift Turism att alla eleverna i grupp A uppnått målen med 
marginal. Alla elever i grupp B har enligt ämnesläraren nått målen, om än inte med någon 
marginal. I Uppgift Riksdag upplever ämnesläraren att han ser en tydligare skillnad mellan 
grupperna, men också inom dem (främst grupp B). Dock får båda grupperna godkänt på 
uppgiften, även om ämnesläraren är tveksam när det gäller ett par medlemmar i grupp B. 

I och med den tydliga skillnaden mellan grupperna i arbete och samverkan hade jag, utifrån 
min teoretiska utgångspunkt, förväntat mig en tydligare skillnad i utlåtande kring 
kunskapsnivåer. Jag ställer mig dock tveksam till att dra klara slutsatser, för något jag ser som 
problematiskt, och som också får konsekvenser för undersökningens reliabilitet, är 
bedömningen av kunskapsnivåer hos eleverna. Ämnesläraren gör ingen individuell 
kunskapsinventering hos eleverna, och då det i Uppgift Turism förelåg risk att arbetet utfördes 
disjunktivt (vilket också blev fallet i grupp B), kunde resultatet presenteras av gruppen som 
ett kollektiv utan att alla medlemmar deltagit aktivt. Ämneslärarens omdömen om elevernas 
kunskaper innehåller också en hel del värderingar kring arbetets utseende o.s.v., faktorer som 
kanske kan indikera en högre grad av engagemang i uppgiften, och kanske till viss del 
samverkan, men inte säger något om individuella kunskapsvinster. 

Jag ställer mig också frågande till om det råder kongruens mellan de kunskapsmål och 
kriterier som eleverna förväntas uppnå, och uppgifternas utformning. I kursmålen och 
betygskriterierna som är kopplade till Uppgift Turism ligger tyngdpunkten på att eleverna gör 
analyser av miljöförstörande faktorer, vilket jag inte tycker framgår av uppgiften.  I Uppgift 
Riksdag ska eleverna enligt kursmål och kriterier bl.a. visa kunskap om det politiska 
systemets funktion samt hur politiska system påverkar vår vardag, vilket jag också är tveksam 
till om uppgiften syftar till. Ämnesläraren berättar att man på skolan arbetar mycket med att 
eleverna själva ska medvetandegöra sig om vad som står i kursplanen och att de utifrån det 
ska styra sitt eget arbete, en syn som förvisso överensstämmer med bl.a. Vygotskijs syn på 
eleven som aktör i skolan (Dysthe 2001, Lindqvist 1999). Kanske hade dock gruppernas 
arbete sett annorlunda ut med tydligare målformuleringar, något som Lennéer Axelson och 
Thylefors (2005), samt Nilsson (1993) påpekar vikten av.  Det är dock inte mitt huvudsyfte i 
denna undersökning att studera lärares tolkning av kursplanerna. 
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Att skillnader i kunskaper inom grupp B blir tydligare i Uppgift Riksdag tror jag kan bero på 
att ämnesläraren endast i den uppgiften har en möjlighet att skapa sig en bild av om varje 
enskild gruppmedlem engagerat sig i arbetet och lärt sig något (även om jag ställer mig 
frågande till om eleverna har fått de kunskaper kursmålen syftar mot). I den examinerande 
debatten hade de som genom att delta aktivt i arbetsprocessen lärt sig något om partiets 
ståndpunkt och om sakfrågorna möjlighet att visa det. Därför kunde det i Uppgift Riksdag 
vara lättare att identifiera individuella insatser, något som både Gillies & Ashman (2003) och 
Nilsson (1993) poängterar som viktigt för att alla gruppmedlemmar ska ta sitt personliga 
ansvar och inte ”åka snålskjuts” på någon annan. Under redovisningen i Uppgift Riksdag blev
det tydligare vilka av medlemmarna i grupp B som inte bidragit till arbetet i så hög grad. Det 
finns dock en risk att elever som engagerat sig under arbetsgången och läst på inför debatten, 
ändå t.ex. var för blyga för att aktivt delta muntligt. Hur hade det påverkat ämneslärarens 
omdöme om deras kunskapsnivå? Att grupp A hade ett mer uttalat bättre resultat än grupp B i 
den mer avancerade Uppgift Riksdag kan dock stärka ståndpunkten att god samverkan och 
kommunikation blir mer gynnsamt ju mer komplex uppgiften är (Johnson & Johnson 1989).

I mitt syfte med undersökningen ligger också att undersöka om uppgifters olika utformning 
påverkar en grupps prestation i olika arbeten. Med två uppgifter av helt olika karaktär skulle 
man enligt Steiners teori kunna utgå ifrån att gruppens arbetsprocess skulle bli olika i 
respektive uppgift, och därmed också resultatet. I denna undersökning var uppgifterna inte 
tillräckligt olika varandra för att en tydlig skillnad skulle kunna förväntas. Både Uppgift 
Turism och Uppgift Riksdag var till stor del av kompensatorisk och komplementär karaktär. 
Båda grupperna valde också liknande arbetssätt i de båda uppgifterna, och fick likartade 
utlåtanden om sina resultat vid båda uppgifterna.

6.1 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden
Som jag nämnt i metodavsnittet anser jag själv att det finns en del tveksamheter i studiens 
reliabilitet. Jag kan konstatera att det är svårt att göra studier som denna, då man inte har 
kontroll över alla delar. I detta arbete har jag fått studera de grupparbeten som fanns 
tillgängliga under den aktuella perioden, och för att så lite som möjligt störa i den ordinarie 
undervisningen (och därmed riskera att inte få tillgång till undersökningsgrupper och 
studiematerial) fått acceptera de omständigheter som rått. 

Det har varit svårt att göra åskådande observationer där jag inte alls ska ha kontakt med 
eleverna, inte minst eftersom jag inte kunnat följa dem löpande vid varje arbetspass och 
grupperna har kommit en bit framåt i processen mellan mina observationstillfällen, fattat 
beslut o.s.v. Jag tror att jag genom att ha tätare och mer kontinuerlig kontakt med 
ämnesläraren och på så sätt varit mer uppdaterad med vad som hänt sedan jag senast träffade 
gruppen hade kunna förmildra denna svårighet. Observationerna har dock varit mer 
heltäckande under Uppgift Turism. Det arbetet sträckte sig över färre lektioner, vilket gjorde 
att jag kunde vara närvarande vid en större andel av dem. Samtidigt var det arbetet mycket 
svårare att observera eftersom eleverna spridde sig utanför skolans lokaler. 



45

Kanske hade intervjuer varit bättre, där eleverna fått berätta om processen, men å andra sidan 
är det inte elevernas egen uppfattning om arbetet som ligger i fokus för detta arbete. Jag 
vidhåller att observationer var den datainsamlingsmetod som var mest lämpad för uppgiften. 
Klart är dock att som utomstående observera alla undervisningstillfällen i ett arbete som är 
koncentrerat i både tid och rum ger de mest idealiska förutsättningarna.

Att använda ämnesläraren som observatör var ett av omständigheterna påtvingat beslut, som i 
flera aspekter gjorde undersökningen mer komplicerad och osäker. När flera gör 
observationer föreligger risk att man t.ex. använder begrepp på olika sätt. Observationerna 
inte heller fullt ut direkta, utan får en indirekt karaktär, vilket inte är idealiskt. Det är också 
problematiskt att som undervisande lärare även fungera som observatör, då man har fullt upp 
med att styra och överblicka lektionerna, och inte har möjlighet att fullt fokusera på 
observation. Även om hög grad av struktur i observationer generellt anses bidra positivt till 
reliabiliteten, anser jag att observationens låga grad av struktur i detta fall i viss mån 
förmildrar problemet med den undervisande läraren som observatör. Med den strukturerade 
observationens detaljerade observationsschema tror jag att bristerna i ämneslärarens möjlighet 
att fokusera på observation hade blivit mer påtagliga. En mer strukturerad observationsmetod 
hade dock minimerat risken att jag och ämnesläraren iakttagit olika saker under 
observationerna, gjort noteringar på olika sätt kring olika företeelser. Detta hoppas jag dock 
ha förebyggt genom att under våra samtal i förväg förklara studiens syfte, teoretiska 
bakgrund, och gå igenom det mycket enkla observationsformulär som använts, och dessutom 
grundligt gå igenom Steiners typologisering av uppgiftstyper, för att medvetandegöra de 
faktorer som karaktäriserade de olika typerna (diskussion, uppdelning av uppgiften osv). 

En annan brist jag ser i min undersökningsmetod är att jag inte på något sätt påverkat 
utformningen av uppgifter, eller av kunskapsinventeringen. Detta ser jag i efterhand som 
problematiskt. Att de i Turism-uppgiften t.ex. gjort ett snyggt och enhetligt arbete säger inte 
så mycket om vad de individuella eleverna lärt sig. I Riksdags-uppgiften fick man visserligen 
en något större inblick i vilken kunskapsnivå en del av eleverna låg på, men tydligare 
kunskapsmål som är lättare att utvärdera och koppla till varje enskild individ hade varit 
önskvärt. Kanske borde jag till och med i min undersökning lagt in en kunskapskontroll, för 
att så exakt som möjligt kunna ta reda på vad individerna lärt sig, för att kunna dra mer exakta 
slutsatser av arbetet i grupperna. Att kunskapsbedömningen gjordes relativt översiktligt utan 
att gå in djupare på vad varje enskild individ lärt sig påverkar naturligtvis både reliabilitet och 
validitet negativt, inte minst vad gäller mitt syfte att se om sättet att tackla uppgiften påverkar 
i vilken mån man når målen.

Jag har också i min analys insett hur komplext det är att kategorisera uppgifter och 
arbetsmetoder. Det är förstås inte så att man använder sig av antingen den ena eller den andra 
typen av metod, och det har varit svårt att kunna diskutera variationer eller kombinationer, 
något jag känner att jag inte tillräckligt stor kunskap att göra. 

Vad gäller etiska överväganden har jag i efterhand reflekterat över om inte min studie i någon 
mån strider mot samtyckeskravet, då elever som kanske mitt under arbetets gång känt att de 
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ville lämna studien inte upplevt sig helt fria att göra det, då det samtidigt skulle innebära att 
de lämnade grupparbetet. Eleverna kan ha upplevt att de i en sådan situation svek sina 
kamrater och/eller försatte sig själv i en svår situation vad gäller måluppfyllnad i kursen. 
Någon plan för hur en sådan situation skulle lösas ur undervisningsperspektiv hade jag och 
ämnesläraren inte gjort upp i förväg, och jag kunde därför inte presentera en dylik för 
eleverna under informationen. Även ämnesläraren kan ha känt sig förhindrad att hoppa av 
studien, av rädsla att det skulle orsaka mig problem.

Ämneslärarens roll som observatör ställer också undersökningen inför ett etiskt dilemma i och 
med att detta kan ha inneburit att elever i de grupper som inte deltog i undersökningen 
åsidosattes, eller att ämnesläraren i värsta fall missade att notera aktiviteter bland dessa elever 
som hade lett till uppfyllnad av kursmål eller betygskriterier. Detta är svåra frågor som kanske 
är oundvikliga i all forskning, t.ex. aktionsforskning, där undervisande lärare är involverad i 
undersökningsprocessen. 

De etiska aspekterna har också involverat min relation som forskare till ämnesläraren. Jag har 
varit medveten om att ämnesläraren kanske upplevt en känsla av maktasymmetri, då en aspekt 
av undersökningen har varit att granska hans uppgifter, och försökt motverka detta med ett 
ödmjukt och försiktigt förhållningssätt. Jag inser dock att det blir ett problem, eftersom jag i 
min analys av uppgifter och arbete varit tvungen att belysa både positiva och negativa 
aspekter, och problematisera det hela. Att inte utsätta inblandade för obehag, och samtidigt 
vara noggrann och ärlig i granskningen är en svår balansgång som jag fått tampas med. 

6.2 Inför framtiden
Komplexiteten i grupprocesser och samverkan gör området intressant som objekt för en 
oändlig flora av frågeställningar. Förutom att utveckla denna studie med tydligare kontroll av 
kunskapsnivåer o.s.v., enligt det jag diskuterar ovan är det också intressant att ta reda på vad 
det är som gör att grupperna tacklar samma uppgift på olika sätt? Vilka andra faktorer spelar 
in? De faktorer jag nämnt under rubriken ”Vad krävs för att ett grupparbete ska lyckas?” vore 
intressanta att studera, andra faktorer kan vara gruppsammansättning, tid, motivation, m.m. 

Dessutom: De uppgiftstyper som enligt Hammar Chiriac & Hempel (2003) kräver 
gemensamma ansträngningar, utnyttjar gruppens kompetens och innebär någon form av 
problemlösning, är av den konjunktiva eller kompensatoriska typen. Kompensatoriska 
uppgifter, eller deluppgifter, finns representerade i denna undersökning. Frågan är hur man 
ska utforma ett grupparbete så att det är fullt ut konjunktivt?

Jag och ämnesläraren upplevde samstämmigt att vi under denna undersöknings gång kan ha 
hittat åtminstone någon nyckel till gåtan om varför grupparbeten så sällan leder till de 
kunskapsvinster vi hoppas på. Arbetet belyser tydligt att grupparbeten är en komplex 
arbetsmetod som kräver en medvetenhet och kompetens som jag misstänker kanske stora 
delar av lärarkåren idag saknar. Kanske borde formuleringarna i våra läroplaner ännu 
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tydligare förorda samarbete i grupp som metodik, så att lärarutbildningarna ger djupare 
kunskaper i hur man strukturerar arbete i grupp och vilka faktorer som främjar samverkan?

Det är lätt att bli skrämd av svårigheten att utforma givande gruppuppgifter, och därtill ta i 
beaktande alla andra faktorer som påverkar elevernas möjlighet till god samverkan. Jag tror 
att det är viktigt att hålla fokus på att metoden erbjuder möjligheter att nå så många av de mål 
som står uttalade i våra styrdokument, att hjälpa våra ungdomar att utvecklas till aktiva, 
ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare med kunskaper som förbereder dem 
för livet efter skolan. Jag anser att mitt arbete påtalar vikten av att inte bara själv vara 
uppmärksam på uppgifternas utformning, utan också medvetandegöra eleverna om vilka 
effekter olika val av arbetsmetoder kan få. Jag är också, i enlighet med Gillies och Ashman 
(1997, 2003), övertygad om att eleverna gynnas av att få öva samarbete och därmed få 
utveckla de färdigheter som krävs för det. Detta känns som en inspirerande utmaning inför 
framtiden, och ett givet område att försöka förkovra mig inom.

Lika överväldigande komplext som grupparbetet visar sig vara vid närmare studier, lika 
omfattande är de rikliga vinster som kan göras. Kanske ska vi till och med se riktig samverkan 
i skolan, elevers aktiva samarbete i grupp, inte bara som ett medel, utan snarare som ett mål i 
sig? Lyckas vi nå det målet har vi kanske redan vunnit mer längs vägen än vi idag vågar 
drömma om.



48

7 Källor 
Ashman AF & Gillies RM. (1997) Children´s Cooperative Behavior and Interactions in 
Trained and Untrained Work Groups in Regular Classrooms. Journal of School Psychology. 
Vol 35, Nr 3, sid 261-279. Society for the Study of School Psychology.

Backman J. (2008) Rapporter och uppsatser. Andra utgåvan. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 
978-91-44-04826-0

Dysthe O. (1996) Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-
61631-7 

Egidius H. (1999) Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN: 
91-27-07307-6

Einarsson C & Hammar Chiriac E. ((2002) Gruppobservationer. Teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01851-7

Forssell A. (2005) Boken om pedagogerna. Stockholm: Liber AB. ISBN: 47-05230-9

Gillies RM & Ashman AF. (2003) Co-operative Learning. The social and intellectual 
outcomes of learning in groups. London: RoutledgeFalmer. ISBN: 0-415-30340-0, 0-415-
30341-9

Granström K (2003) ”Förändring av roller och arbetsrelationer”. Ur: G. Berg & H-Å Scherp 
(red). (2003) Skolutvecklingens många ansikten, Myndigheten för skolutveckling, Liber 
Distribution Stockholm. S 179 - 208

Granström K & Einarsson C (1995). Forskning om liv och arbete i svenska klassrum. 
Skolverket. ISBN: 91-88372-69-3

Hammar Chiriac E (2003) Grupprocesser i utbildning. En studie av gruppers dynamik vid 
problembaserat lärande. Linköping: Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings 
Universitet. ISBN:91-7373-756-9

Hammar Chiriac E & Hempel A (2008) Handbok för grupparbeten – att skapa fungerande 
grupparbeten i undervisning. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-
01751-8

Hensvold I (2006) Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan. En 
kunskapsöversikt. Forskning i fokus, nr 30. Myndigheten för skolutveckling. ISBN: 91-
85589-18-7

Johnson DW & Johnson RT (1989). Cooperation and competition. Theory and Research. 
Edina, Minnesota, USA: Interaction Book Company

Kroksmark T (red) (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-
01564-X



49

Lennéer Axelsson B & Tylefors I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Fjärde utgåvan. 
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN: 91-27-09571-1 

Lindqvist G. (red) (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev Vygotskijs ”Pedagogisk 
psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-
00794-9 

Nilsson B (1993) Individ och grupp. En introduktion till gruppsykologi. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-37461-5

Olsson E. (1998) På spaning efter gruppens själ. Gruppen i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-00422-2

Patel R & Davindson B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Tredje upplagen. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-
02288-8

Rönnerman K. (red) (2004) Aktionsforskning i praktiken – erfarenheter och reflektioner. 
Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03419-9

Sjövold E. (2008) Teamet. Utveckling, effektivitet och förändring i grupper. Malmö: Liber 
AB. ISBN: 978-91-47-08737-2

Skolverket. (2006) Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. ISBN: 978-91-85545-14-8

Steiner I D. (1972) Social Psychology. A Series of monographs, treatises, and texts. New 
York: Academic Press, Inc.

Stensaasen S & Sletta O. (2000) Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i grupp.
Stockholm: Natur och Kultur. ISBN: 91-27-00703-9

Stensmo C. (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i 
Uppsala AB. ISBN: 91-89040-44-9 

Strandberg L. (2006) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Nordstedts 
Akademiska Förlag. ISBN: 91-7227-463-8

Stukát S. (2005) Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
ISBN: 91-44-0365-9

Thornberg R (2004) Grupprocesser och social påverkan. Linköping: Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings Universitet. ISBN: 91-7373-938-3



50

                Bilaga 1

Sammanfattning av Steiners typologi

Typ av arbete Karaktär

Additiv * Hela gruppens prestation behövs
* Resultatet är den adderade summan av alla 

"Alla samtidigt" gruppmedlemmars individuella prestation.
* Exempel: Dragkamp, brainstorming

Disjunktiv * Gruppmedlemmarna behöver inte samarbeta
för att lösa uppgiften.

"En löser uppgiften" * Den bästa medmellan finner lösningen.
* "Antingen-eller"-beslut
* Exempel: Knepig problemlösning

Konjunktiv * Samarbete för att lösa uppgiften
* Gruppen är inte klar förrän alla förstått eller 

"Alla ska med" klarat uppgiften.
* Gruppens prestation är beroende av den sämsta

medlemmen.
* Exempel: bergsbestigning, komplexa diskussioner

Kompensatorisk * Väga samman alla medlemmars uppfattningar
och bidrag.

"Gruppens genomsnitt" * Gruppens genomsnittliga medelvärde utgör 
resultatet

* Exempel: Att utse Lucia i en klass 

Komplementär * Hela gruppens prestation behövs.
* Grupparbetet bygger på arbetsdelning

"Var och en gör sin del" där var och en gör sin avgränsade del.
* Resultatet blir summan av alla medlemmars delar.
* Exempel: Antologi

Källla: Hammar Chiriac (2003)
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Observationspunkter – övergripande frågor                                             Bilaga 2

 Hur organiserar gruppen arbetet i varje del av uppgiften? 

 Hur fattar gruppen beslut? 

 Generell bild av gruppens arbete?

Uppgift Turism: delmoment

I. Söka information om olika turistnäringar i kommunen (hur organiseras arbetet?)

II. Ge exempel på turistattraktioner som saknas/önskas i kommunen.

Uppgift Riksdag: delmoment

I. Diskutera uppgiften generellt. Söka fakta om partiet utifrån ämnesområden. 

II. Skriva tre motioner.

III. Besluta vilka som ska vara med i utskotten. Utskottsarbetet.

IV. Läsa in sig på debattämnen. Fatta beslut om vilka som för partiets talan i talarstolen i 
resp. debattämne. Genomföra debatten som ett parti.
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Bilaga 3

UNDERSÖK OCH KARTLÄGG TURISTSTRÖMMAR I DIN HEMKOMMUN

Vilka naturområden och kulturanläggningar är mest besökta i kommunen? Vilken service finns för den 
besökande? Hur kan turisters olika intressen tillgodoses? Vad görs för att minska slitage och skador på 
välbesökta platser och områden? Vilka miljömässiga konsekvenser får den anläggning/typ av turism ni 
undersökt? Kan man utveckla verksamheten för att minska effekten på miljön?

Ge ett eller flera förslag på områden/anläggningar som kan locka turister till kommunen i framtiden. Vad tycker 
ni saknas idag? Resonera även kring de miljömässiga konsekvenser en sådan anläggning skulle få.

För att lösa ert uppdrag ska ni ge er ut i fält och besöka olika naturområden och kulturanläggningar i kommunen. 
Intervjua gärna både turister och de som arbetar med turism. Dokumentera i form av foton, kartor, bilder m.m. 

Ni redovisar ert uppdrag genom att lämna in en skriftlig rapport där ni presenterar de anläggningar ni valt, och 
era förslag till framtida turistattraktioner. Det är frivilligt också göra t.ex. en muntlig redovisning, en mässmonter 
där ni representerar de olika anläggningarna, eller något annat. Använd er fantasi och glöm inte visuella 
hjälpmedel!

Torsdag 18/2 är det redovisning!

TIPS: Kommunen har en fantastisk turistbyrå som säkert kan hjälpa er på traven. Ta chansen att bli turister i er 
egen kommun!

Lycka till!

Kursmål och betygskriterier som är kopplade till uppgiften:

Mål

Du skall:

 kunna analysera och diskutera (…) ökad resursförbrukning och omvandlingen av landskapet och se 
konsekvenserna därav för miljö och levnadsvillkor i olika områden.

 kunna redovisa och analysera faktorer som kan leda till miljöförstöring av mark, luft och vatten
Betygskriterier:

G

Eleven visar med exempel på samband mellan ökad resursförbrukning, omvandling av landskapet och 
miljöpåverkan och reflekterar över långsiktiga konsekvenser därav.

VG

Eleven redogör för hur människors verksamheter på olika sätt påverkar naturgivna förhållanden och processer 
lokalt och globalt.

MVG

Eleven analyserar samspelet mellan flera faktorer såsom naturgivna förutsättningar (…), ekonomiska aktiviteter 
och resursförbrukning och använder vanliga geografiska begrepp.
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            Bilaga 4

Riksdagsspelet

Ärade riksdagsledamöter… Ni ska nu få möjlighet att få känna på hur det kan vara att arbeta i 
riksdagen. Varje grupp kommer få representera ett riksdagsparti; Centern, folkpartiet, 
kristdemokraterna, moderaterna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet. Ni kommer att få 
använda ansvarsgruppstid, måndags förmiddagarna (tidigare ESV-tid) och samhällslektionerna.

      Vecka 8 och 9
Torsdag v 8: Den första uppgiften är att ni ska undersöka det parti som ni kommer att tillhöra. Börja med att 
diskutera i er grupp! Ni ska ta reda på vad partiet står för. Försök att vara ganska heltäckande (t.ex. ekonomi-, 
sociala-, arbetsmarknads-, miljö-, utrikes-, försvars-, utbildnings-, ”lag och rätt”-, och invandrarfrågor.) 
Materialet till undersökningen kan ni bland annat skaffa från riksdagen.se, regeringen.se, partiernas egna 
hemsidor.

Vecka 11
Måndag, tisdag, torsdag: Gruppen skriver tre partimotioner – en till vardera av de tre utskotten. Justitie-, 
utbildnings- och kulturutskottet. Motionerna ska skrivas på dator och lämnas in/mailas till Pernilla Magnusson 
senast fredag v. 11Bestäm i gruppen vilka som ska vara med i respektive utskott. Varje utskott ska ha minst 2 
representanter från varje parti! Meddela Pernilla vilka som sitter i vilka utskott.

Vecka 12
Måndag 22/3. Utskottsarbete 9.45-11.30. Respektive utskott samlas för att diskutera motionerna som kommit in. 
Beslut fattas i utskotten om vilket ämne som ska tas upp i Riksdagsdebatten v. 13. Besluten mailas till Pernilla 
Magnusson. Till tisdagens handledning kommer alla grupper/partier få reda på vilka ämnen som ska debatteras. 
Partierna läser in sig på de olika ämnena och förbereder sig för debatten! Torsdag: Grupperna/partierna skriver 
upp sig på en talarlista som finns i Garbo. Varje parti måste tala i varje sakfråga/ämne. Förbered och kolla att 
alla i partiet har passande kläder för en Riksdagsdebatt. Låna av föräldrar och varandra…  

Vecka 13 (Måndag utgår)
Torsdag: Riksdagsdebatt. Samtliga partier är väl förberedda och redo för att föra fram sina åsikter i de tre
sakfrågorna/ämnena. Replik kan man begära spontant under debattens gång. Talmannen leder debatten och håller 
ordning på talarlistan.

Kursmål och betygskriterier som berör denna uppgift:

Mål

Du ska:
(…)  kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt,
ha kunskaper om det politiska systemets funktion på (…), nationell (…) nivå,
kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på (…)nationell nivå, (…),

Betygskriterier

G
Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur politiska beslut kan påverkas på (…), nationell, (…) 
nivå.
Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor.
VG
Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka politiska beslut nationellt, (…)
Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv.
MVG
Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på (…) nationell (…) nivå påverkar vår vardag.
Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor.
Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt arbete ett 
kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar.


