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Abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka varför elever väljer att arbeta i grupp, då de har möjlighet att välja
arbetsform, vad de har för uppfattning om samarbete, samt hur eleverna organiserar arbetet inom grupperna.
  Den litteraturstudie som ligger till grund för den empiriska undersökningen berör grupparbete som metod,
undersökningar i och om grupparbete, samt utvecklings- och motivationsteorier. Den empiriska undersökningen
består av intervjuer av 10  elever i en klass och observationer av 2 klasser vid några tillfällen då de arbetat i grupp.
Intervjuer och observationer har sedan analyserats ur ett kvalitativt perspektiv och redovisas i form av löptext.
  Resultatet tyder på att eleverna väljer grupparbete av anledningar som kan ses ur olika perspektiv. De värdesätter
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inom grupperna,  dels vad eleverna tycker är viktigt när man arbetar i grupp.
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Bakgrund

Vid olika praktikskolor har jag tagit del av ett flertal skilda sätt att arbeta. Eleverna
har fått prova olika arbetsformer och det har förekommit grupparbeten, eget arbete,
traditionell katederundervisning mm. Många gånger har jag upplevt att eleverna tycker
det är tråkigt och jobbigt med grupparbete och kommentarer som ”Måste vi arbeta i
grupper?” och ”Kan vi inte få jobba på egen hand?” har inte varit ovanliga. Jag har
upplevt det som att eleverna inte riktigt har förstått vitsen med att arbeta i grupp.
Man har snabbt delat upp arbetsuppgifterna mellan sig och något samarbete har inte
förekommit  och var och en har redovisat ”sin” del.

Ett flertal undersökningar har visat att elever ofta löser grupparbetsuppgifter på
samma sätt som individuella uppgifter. Det har också visat sig att läroböcker ofta är
utformade så att uppgifter som ska lösas i grupp, enkelt kan utföras av en eller ett
par elever i gruppen. Det krävs alltså inget samarbete.

Vid min senaste praktikskola har eleverna i år 4-6 inom ett arbetslag haft möjlighet att
själva välja olika vägar för lärande och jag har då uppmärksammat att många väljer att
arbeta i grupp. Eftersom eleverna själva väljer både arbetsform och
gruppsammansättning ställs det stora krav på att kunna organisera arbetet i
grupperna. Då jag inte tidigare mött denna positiva inställning till grupparbete tyckte
jag det var intressant att följa upp varför eleverna, när de har valfrihet, väljer
grupparbete som form, hur de klarar att organisera arbetet och hur de jobbar inom
gruppen i ett arbetssätt med frihet under ansvar.

Redan i förskoleklassen som är integrerad med år 1-3 har eleverna vissa
valmöjligheter. De har då möjligheter att välja olika vägar för sitt lärande genom
arbete i olika verkstäder, men grupparbete är inte för de mindre barnen någon uttalad
arbetsform.

Arbetssättet är sk ”bifrostinspirerat”, dvs man har hämtat inspiration från
Bifrostskolan i Danmark och jag gör en kort redogörelse för detta i resultatavsnittet.
Då den valfrihet barnen möter delvis är avhängig arbetssättet och därför är av
betydelse för min studie kommer även en kort presentation av skolan och det
”bifrostinspirerade” arbetssättet att finnas med. Under rapportskrivningen använder
jag mig av några olika benämningar för arbetssättet, vilka är  ”temaarbetet”, ”temat” ,
”bifrosttemat” och ”bifrostarbetet” beroende på att det är begrepp som eleverna
använder.
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Litteraturgenomgång

Inledningsvis i litteraturavsnittet redogör jag kort för vad läroplanen uttrycker om
undervisning och arbetsformer. Därefter gör jag en redogörelse för litteratur som
behandlar några olika arbetsformer i skolan med betoning på grupparbete, samt olika
undersökningar som genomförts i och om grupparbeten. Avslutningsvis behandlar
jag litteratur kring några utvecklings- och motivationsteorier som skulle kunna ha
betydelse för mina frågeställningar.

Läroplanen

Enligt Lpo 94 skall undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov. Den ska förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet och bedrivas
i demokratiska arbetsformer. Genom att delta i planering och utvärdering samt välja
kurser, ämnen, teman och aktiviteter kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva
inflytande och ta ansvar.

Det ska finnas en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och
arbetsformer och skolan skall bl a sträva efter att varje elev
”-utvecklar sitt eget sätt att lära
  -lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
  -lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som
   redskap”
   (Lpo 94, s 11)

Arbetsformer i skolan

Individuellt arbete

Den klassiska modellen i skolan är individuellt arbete, där alla elever har samma
uppgift att utföra (Dahlgren 1995). Eleverna använder faktaböcker med
arbetsuppgifter och instuderingsfrågor. Läraren strävar efter att alla elever ska arbeta
med samma sak vid samma tillfälle, dvs ”ligga lika”. Dahlgren menar att denna
modell ej ska underkännas, men att den inte bör användas ensidigt eller då den ställer
till problem. Dessa kan exempelvis vara att eleverna behöver olika tid till sitt
förfogande, samt att alla barn inte har samma mognads- och kunskapsprofil. För att
motverka sådana problem förordar läroplanen att undervisningen ska
individanpassas. Eleverna får olika uppgifter som är anpassade till deras mognads-
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och kunskapsnivå. Dahlgren (a.a.) pekar här på vikten av att tydliggöra för eleven
vad som ska uträttas, hur uppgiften ska utföras, när arbetet ska vara slutfört, hur
redovisning och kontroll ska ske, samt vad som är en fullgod prestation, dvs en
tydlig målformulering. Denna typ av individuellt arbete kan också delges i grupper.
Det är då inte frågan om grupparbete, utan individuellt arbete som delges i grupp,
som en tidsbesparing för läraren i själva instruktionen.

Grupparbete

Arfwedson (1992) beskriver grupparbete som en arbetsform som har tydliga inslag
av samarbete. Samtal  och diskussioner, samt jämförelser av varandras insatser och
åsikter skall förekomma under arbetets gång. En förutsättning för detta är att varje
gruppmedlem måste kunna något om ämnet för att kunna bidra vid gruppens arbete.
Alla i gruppen bör också i ett tidigt skede veta vad syftet med arbetet är och hur
resultatet skall redovisas. Även Dahlgren (1995) menar att grupparbete är ett arbete
där alla gruppmedlemmar har gemensamt ansvar för arbetet och gemensamt ansvar
för att man ska nå ett bestämt inlärningsmål. Vidare beskriver han olika typer av
grupparbeten, där varje typ har sitt speciella syfte. De grupparbeten han presenterar
är: inlärningsgrupp, undersökande grupparbete, projektgrupp, överläggningsgrupp
och samtalsgrupp. Jag har valt att redogöra för två av dessa:

I en inlärningsgrupp arbetar man med en gemensam uppgift och arbetet bygger på
kommunikation mellan medlemmarna. Syftet är att eleverna genom att lyssna,
diskutera och samarbeta ska tillägna sig både faktakunskaper och sociala
färdigheter. Inlärning genom samarbete kännetecknas av liten grupp (3-5 st), styrd
arbetsgång med genomtänkta arbetsuppgifter och tydliga instruktioner med en
mycket tydlig målformulering.

I undersökande grupparbete  får eleverna lång tid för arbete under frihet och
tanken är att de ska söka kunskaper inom ett speciellt intresseområde. Det är vanligt
att redovisning av arbetet sker genom bilder, utställningar mm. Undersökande
grupparbete tillämpas främst då man arbetar med något tema eller kunskapsområde.
Arbetsgången kan enligt Dahlgren (a.a.) se ut på följande sätt: Eleverna erbjuds en
känslomässig upplevelse som har anknytning till det tänkta området (dikt, film mm).
Därefter antecknar eleverna associationer, utan krav på struktur. Sedan sker
gruppindelning, där medlemmarna får i uppgift att berätta för varandra om
upplevelsen och vad man antecknat. Ett gemensamt underlag med idéer om vad
man vill fördjupa sig i tas fram av gruppen och redovisas för läraren. Varje grupp
ska nu välja ett område och får därefter instruktioner av läraren om tidsramar och
vad som ska uträttas under en viss tid. Det är viktigt att läraren är tydlig angående
hur mycket tid man har till förfogande för, dels faktasökande, dels redovisning.
Elevernas planering som ska göras nu ska vara skriftlig och det ska tydligt framgå
vilka som gör vad, samt var man arbetar och när. Faktainsamlingen sker så som
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gruppen planerat och stor del av tiden måste avsättas till redovisningsproduktion.
Detta är en fas i arbetet då eleverna som regel behöver hjälp av läraren menar
Dahlgren (a.a.). Gruppen behöver veta i exakt vilken form redovisning ska ske för
att kunna förbereda sig på ett bra sätt. Till sist sker redovisning och arbetet
utvärderas.

Österlind (1998) har genomfört en studie om elevers planering av eget arbete, där
hon kom fram till att elever genom sin planering får ett visst inflytande kopplat till
ansvar och att ur elevers perspektiv står planeringen i skolan för effektivitet och att
man ser planeringen som ett redskap, eller rättesnöre.

För eleverna innebär grupparbete enligt Arfwedson (1992) att de självständigt skall
ha skaffat sig kunskaper som gruppen kan ha nytta av. Under grupparbetets gång
ska varje elev delta aktivt genom att dela med sig av kunskaper och åsikter samt
lyssna till och diskutera det som andra gruppmedlemmar bidrar med. Eleverna ska
tillsammans i gruppen planera, genomföra och redovisa arbetet. Trots att elever får
möjlighet att kommunicera och samarbeta i grupparbeten, vilket ger möjligheter till
språkutveckling och inlärning genom social interaktion menar Inger Gröning (1996)
att grupparbete är den arbetsform som används minst i grundskolan.

Arfwedson (1992) påtalar att om klassen är van vid grupparbete som arbetsform kan
man som lärare låta eleverna fatta beslut om processens innehåll och utformning.
Grupperna får då större frihet, men samtidigt ställs det också större krav på
gruppmedlemmarna att kunna organisera, leda och fördela arbetet på egen hand.

Undersökningar i och om grupparbete

Hur elever organiserar och fördelar arbetet inom grupper har bl.a. Granström och
Einarsson (1995), samt Sjödin (1991) undersökt. De redogör för Steiners (1972)
klassifikation av problemtyper och hur grupparbete på olika sätt kan organiseras av
eleverna genom, exempelvis  additiva uppgifter, vilket innebär att resultatet är en
produkt av gruppmedlemmarnas gemensamma bidrag. Man lägger alltså ihop sina
bidrag till ett gemensamt resultat. Ju fler gruppmedlemmar desto större slutprodukt.
Vidare kan gruppuppgiften lösas disjunktivt, dvs utan samverkan i gruppen. Det är
en elev, den snabbaste eller duktigaste som utför hela uppgiften och risken att några
åker snålskjuts är överhängande. För läraren kan det vara svårt att upptäcka vem eller
vilka som deltagit aktivt. En konjunktiv uppgift  innebär att alla i gruppen ska ha
lyckats med en prestation innan uppgiften anses slutförd. Man blir då beroende av
att även den sämsta i gruppen klarar sin uppgift. Konjunktiva grupparbetsuppgifter
är ovanliga i skolan menar Granström & Einarsson (a.a.) och läraren måste i sådana
fall ställa som villkor att uppgiften inte är genomförd förrän alla i gruppen är klara.
En kompensatorisk uppgift har stor betydelse för formandet och utveckling av
elevernas personlighet och karaktär genom att man gemensamt ska göra en
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bedömning eller komma fram till en slutsats. Olika åsikter och uppfattningar tas
tillvara och den genomsnittliga bedömningen leder till resultatet. Komplementära
uppgifter är enligt Granström och Einarsson (a.a.) sannolikt den vanligaste
grupparbetsformen i skolan. De bygger på arbetsuppdelning och inget gemensamt
arbete behöver utföras annat än när arbetsuppdelningen sker och när uppgifterna
ska samlas ihop. Resultatet blir inte gruppens utan enskilda elevers resultat som
lagts samman. Sjödin (1991) håller med om att detta är en mycket vanlig problemtyp
och menar att om gruppen skall ägna sig åt denna problemtyp måste eleverna tränas i
både individuellt arbete och i samarbete för att kunna genomföra en arbetsfördelning
som tar tillvara de totala resurserna inom gruppen.

Ett flertal undersökningar har gjorts om grupparbete med olika utgångspunkter.
Forskning har visat att elever uppfattar och organiserar arbetet i grupper på diverse
skilda sätt. Kerstin Bergqvist tar i sin avhandling, Doing schoolwork (1990) upp hur
elever uppfattar skolan och sina uppgifter. Hon menar att elever har problem med
att tolka förutsättningar för skolarbete och att de inte känner till vad målet med
aktiviteter i skolan är, eftersom de upplever dem otydliga eller outtalade. Eleverna
behöver mer aktiv ledning för att kunna bli delaktiga i sitt eget lärande, speciellt i en
induktiv, elevcentrerad undervisningsideologi.

Ur ett socialt perspektiv, vilket Granström & Einarsson redogör för i Forskning om
liv och arbete i svenska klassrum (1995) påtalar författarna att om eleverna inte är
tränade för samarbete kan de dominerande eleverna få fritt spelrum och andra får då
underkasta sig ett negativt ledarskap. Detta kan i sin tur leda till att
inlärningssituationen blir negativ för de flesta i gruppen, varför man inte kan räkna
med att eleverna då ska samarbeta och samverka på ett jämlikt sätt. Det har även
Stymne (1992) uppmärksammat i en undersökning av elevers interaktion under
grupparbete. Undersökningen gjordes med hjälp av videokamera och hon kunde vid
studier av videobanden se att vissa grupper löste sina uppgifter disjunktivt, dvs utan
samarbete. Några grupper samarbetade och diskuterade tillsammans hur man skulle
lösa uppgiften och fördelade arbetet i samråd. Stymne pekar på att grupparbete inte
alltid ger en positiv inlärningssituation och att  träning i arbetsformen måste ske,
framförallt då det gäller att gemensamt planera, analysera och fördela arbetet.

Bergqvist (1990) pekar på att elever ofta inte förstår vad uppgifterna går ut på. Ett
genomgående drag hon upptäckte i sin undersökning var att man i skolan förutsatte
att eleverna skulle förstå eller genom egna experiment skulle komma på vad målet
med uppgiften var. Förklaringen till sådana svagt styrda uppgifter var att man inte
ville hämma elevernas initiativ och kreativitet, men detta kunde då leda till elevernas
egna tolkningar om vad skolarbete är. Eleverna menade att lärande var att ”göra
något”. Fria diskussioner omvandlades till skoluppgifter av eleverna själva för att de
skulle få möjlighet att slutföra uppgiften inom begränsade tidsramar. Istället för att
använda sina egna erfarenheter som en möjlighet blev nu dessa ett hinder för att
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utföra uppgiften, eftersom eleverna  ansåg att man ”inte gjorde eller lärde sig
någonting”.

Utvecklingsteorier och motivation

Vygotskij

Bråten och Thurmann-Moe (i Bråten 1998) beskriver Vygotskijs teori om ”den
närmaste utvecklingszonen”. Vygotskij menade att barn genom samspel och
samarbete med vuxna eller andra barn, kan nå högre nivåer i utvecklingen. Det barnet
kan klara med hjälp idag, kommer det senare att klara på egen hand.  Vygotskij hade
en optimistisk syn på människan och han menade att hon kunde utvecklas genom
aktivitet, handling och sökande. Vygotskij menade att undervisning var nödvändig
för tänkandets utveckling. Lärandet skulle ske genom socialt samspel tillsammans
med en vuxen eller äldre/mer kompetenta barn för att kunna internaliseras och för att
kunskaperna skulle kunna användas i nya sammanhang.

Författarna beskriver också motivationsbegreppet enligt Vygotskij och tolkar det så
att drivkraften är den meningsfulla undervisning som genom internalisering kan
nyttjas i nya sammanhang. Metodiskt sett skall undervisning ske till stor del genom
dialog mellan lärare och elev eftersom språket har en avgörande betydelse i lärandet
för att barnet skall nå ”den närmaste utvecklingszonen”. Arfwedson (1998)  påpekar
att Vygotskijs grundtanke var att relationen i ”egentlig undervisning”
(Undervisningens teorier och praktiker 1998 s 144) var mellan en vuxen och ett
barn, men eftersom inget samhälle har ekonomisk möjlighet till detta, får kamrater
inta den rollen i stället. Detta har sedan utvecklats till att gälla elevsamarbete och
grupparbeten där språket och den sociala interaktionen ska utveckla barns förståelse
menar Arfwedson (a.a.). Madsén (1999) pekar på lärarens betydelse i sammanhanget
och menar att man i skolan kan skapa situationer som utgår från den utvecklingsnivå
som barnet befinner sig. Därigenom kan läraren i en handledande roll och i ett
socialt samspel stödja barnet  som då kan utvecklas mot den närmaste
utvecklingszonen.

Piaget

I motsats till Vygotskijs teori om att människan utvecklas från socialt mot
individuellt står Piagets stadieteori. Den beskrivs av Carlson (1987) som menar att
enligt Piaget utvecklas barnet såväl intellektuellt som själsligt enligt en viss ordning.
Utvecklingen sker från egocentriskt till socialt och varje stadium är förberedande för
nästa. Även Jerlang (1999) förklarar utvecklingen från egocentriskt till socialt  med
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att barnet inte föds socialt men genom erfarenheter utvecklas den sociala
förståelseformen som kännetecknas av inlevelseförmåga, förståelse för andra,
hänsynstagande osv. Språket är en produkt av tänkandet och även det är från början
egocentriskt och efterhand som förståndet utvecklas sker också en utveckling av
språket från egocentriskt till socialt och kommunikativt.

De olika stadierna i Piagets teori är: Det sensomotoriska stadiet (från 0-2 år), det
preoperationella stadiet (från 2-7 år), de konkreta operationernas stadium (7-12 år)
och de formella operationernas stadium (från 12 år). Åldrarna är ungefärliga och
genom handlingar skaffar sig individen erfarenhet och går igenom stadierna på sitt
eget sätt. Varje stadium förutsätter det tidigare och går inte att hoppa över eller
påskynda (Jerlang a.a.). Den kognitiva utvecklingen sker genom assimilation och
ackommodation och drivkraften är att nå en jämvikt mellan dessa. Först i de
konkreta operationernas stadium kan barnet enligt Elkind (1983) sätta sig in i en
annan människas ståndpunkt och delta i  verklig kommunikation. I det här stadiet
kan barnet också göra jämförelser och bedöma vad som är sant och falskt. Genom
förmågan att sätta sig in i andra människors  ståndpunkt och genom
kommunikationsförmågan kan barnet lättare smälta in i kamratkulturen menar Elkind
(a.a.).

Maslow

I Piagets teori tar inte den sociala gemenskapen någon central plats, medan den hos
Vygotskij  har en avgörande betydelse. Enligt Maslows behovsteori är trygghet och
social gemenskap ett av människans grundläggande behov. Halse (1999) beskriver
sambandet mellan motiv och behov som så, att det är det aktuella behovet som
motiverar till en speciell handling.
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Behovshierarkin tydliggörs bäst grafiskt och kan ses som en pyramid enligt
nedanstående figur.

Själv-
förverkligande:

Behov av att uttrycka
sig själv, vara skapande
Personlighetsutveckling:

Kunskap, estetisk upplevelse,
problemlösning, utforskning

Besvarande av frågorna: Vem är jag,
vad kan jag, hur fungerar jag tillsammans med andra?

Sociala behov: Accepterande och status, kontakt,
behov av att tillhöra sociala sammanhang mm.

Fysiologiska behov: Upprätthållande och försvar av organismen.

(Maslows behovshierarki enligt Halse i
 Utvecklingspsykologiska teorier, 1999 s 217)

Liksom Vygotskij och Piaget, såg Maslow människan som en sökande varelse, men
i sin behovsteori menade han att vissa behov måste vara tillfredsställda för att man
ska kunna tillgodogöra sig behoven som finns högre upp i hierarkin. Först då de
fysiologiska behoven som hunger och törst är tillfredsställda känner människan
behov av trygghet, säkerhet, kontakt mm. Enligt Halse (1999) skiljer Maslow också
på bristbehov och växtbehov. Bristbehov är de fysiologiska som genom att man
tillför dem, ger en tillfredsställelse, medan växtbehoven är sådana som inte finns
någon slutlig gräns för, exempelvis självförverkligande. För att motiveras till
växtbehoven måste individen  fått bristbehoven tillfredsställda. Det är alltså det
aktuella behovet hos en individ som motiverar till en bestämd handling. Carlson
(1987) kritiserar Maslows teori och menar att det inte finns något stöd i
undersökningsresultat och att det faktiskt förekommer att människor som lever i
stor otrygghet, trots detta ägnar sig åt exempelvis skapande arbete. Carlson (a.a.)
påpekar att Maslows behovsteori ger en alltför summarisk bild av
behovsutvecklingen.

Sammanfattning av litteraturavsnittet

I litteraturen poängteras vikten av inskolning och träning i samarbete för ett väl
fungerande arbete i grupp. Den tar också upp betydelsen av att tydliggöra målet med
grupparbetet för eleverna. Undersökningar som gjorts tyder dels på att elever ofta



                                                                                                                                         13

inte förstår vad som skall göras och dels att de också löser grupparbetsuppgifter
som individuella uppgifter istället för gemensamt. De flesta forskare är överens om
att grupparbeten inte alltid leder till samarbete, men att det förekommer. Vygotskijs
och Piagets tankar om barns utveckling och motivation kan ha betydelse för
grupparbetets mening ur såväl ett elev- som lärarperspektiv. Dessa två kan sägas stå
mot varandra eftersom Vygotskij menar att människan från början är social och
språket har en avgörande betydelse för utvecklingen. Piaget däremot menar att
genom sina erfarenheter och handlingar blir människan social från att ha varit
egocentrisk, vilket också gäller språket. Maslows behovshieraki vill visa sambandet
mellan behov och motivation, vilket har betydelse för människans handlingar.
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Syfte och problemformulering

Enligt läroplanen skall skolan fostra eleverna till självständiga, kritiskt tänkande och
ansvarstagande individer. Genom olika arbetsformer och möjligheter för eleverna att
välja vägar för sitt lärande, kan man som lärare sträva mot detta.  Detta stämmer
också väl överens med det ”bifrostinspirerade” arbetssättets tankar, men hur väl
stämmer detta med elevernas egna uppfattningar?

Med detta som bakgrund vill jag med min undersökning försöka ta reda på vad
elever tycker är viktigt när man arbetar i grupp. Hur ser de på begreppet samarbete?
Vad har det för innebörd? Vad är det som gör att dessa elever är så positiva till att
arbeta i grupp när de har friheten att välja arbetsform i det ”bifrostinspirerade”
arbetssättet? Eller är det inte grupparbete i egentlig mening man utför? Hur har man
uppfattat sin uppgift och hur hanterar man sitt ansvar?  För att få olika infallsvinklar i
studien har jag valt att göra både elevintervjuer om och observationer i grupparbetet.

Undersökningen gör inte anspråk på någon generalisering, eftersom den är liten.
Avsikten är att belysa en arbetsform ur ett elevperspektiv i en situation, där valfrihet
råder.

Utifrån syftet med undersökningen utgår jag från följande frågeställningar:

-Varför väljer eleverna grupparbete som arbetsform?

-Vad är elevernas uppfattning om begreppet samarbete?

-Hur organiserar eleverna arbetet i gruppen?
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Metodgenomgång

Metodgenomgången inleds av en redogörelse för hur jag har gått tillväga i min
undersökning, dvs mitt val av metoder. Därefter redogör jag för förberedelser och
genomförandet. Avsnittet avslutas med uppföljning av metoderna.

Metodval

Jag valde att göra en kvalitativ studie, genom intervjuer och observationer, eftersom
min målsättning var att söka efter variationer i en företeelse. I det här fallet,
variationer i hur man ser på grupparbete/samarbete. Med observationerna hade jag
avsikten att se om elevernas handlande stämde med deras intervjusvar (Bell 1993).

I en kvalitativ studie vill man beskriva egenskaperna hos någon företeelse och man
använder frågor utan fasta svarsalternativ som t ex  ”vad innebär det?” ”vad
kännetecknar denna händelse?” Denna typ av frågor ger ett stort svarsutrymme och
ger möjlighet till en kvalitativ analys. Målet i en kvalitativ studie är att identifiera och
bestämma icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och
innebörder med avseende på variationer, strukturer och/eller processer (Starrin &
Svensson 1994).

Förberedelser inför intervjuerna

Inför datainsamlingen utarbetade jag en stomme med öppna intervjufrågor (Bell
1993), som inte hade några i förväg givna svarsalternativ. Detta ger en större bredd i
svaren. Frågorna utgick från elevernas förförståelse och tankar kring grupparbete. Jag
valde att använda mig av ett delvis strukturerat underlag, vilket innebär i förväg
bestämda ingångsfrågor, men där följdfrågor kan väljas under intervjuns gång
beroende på svaren.

Tillträde till fältet hade jag på ett naturligt sätt eftersom jag under min slutpraktik
byggt upp en bra relation till både klassen och läraren. De flesta eleverna tyckte det
var spännande att få delta, men av 29 elever avböjde 6. Jag hade en vecka innan
genomförandet skickat hem brev till föräldrarna om att jag tänkte intervjua deras
barn, att intervjuerna skulle spelas in och att de hade möjlighet att avstå från att delta.
Jag nämnde också i brevet att intervjuerna skulle ske helt anonymt och att inga
enskilda svar skulle redovisas.

Jag försökte också förbereda mig genom att läsa litteratur om intervjuer med barn,
bl.a. Doveborg och Pramlings bok Att förstå barns tankar, Metodik för
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barnintervjuer (1985) och J K Jacobsen, Intervju. Konsten att lyssna och fråga
(1993).

I god tid innan det var dags för genomförande av intervjuerna gjorde jag en
provintervju med en elev i år 5 för att testa hur frågorna uppfattades. Jag märkte att
en del frågor kändes abstrakta och jag fick utveckla dem och ibland konkretisera
med exempel. Detta var en nyttig erfarenhet innan själva genomförandet. Jag
behövde inte omarbeta frågorna men jag blev förberedd på att snabbt kunna utveckla
frågorna beroende på vilken elev jag hade framför mig och jag insåg vikten av att vara
flexibel och följa upp barnens svar på varierande sätt (Doverborg&Pramling 1985).
En annan erfarenhet jag hade med mig var att jag själv deltog i en bandad intervju
dagarna innan mina egna skulle genomföras och detta gav mig stor förståelse för hur
eleverna skulle känna sig med mikrofon och bandspelare framför sig.

Förberedelser inför observationerna

Avsikten med observationerna var att följa upp intervjusvaren för att se hur dessa
stämde med verkligheten (Bell 1993). Jag beslutade mig för att i första hand
koncentrera mig på hur eleverna organiserade arbetet inom grupperna, eftersom det
framkommit under intervjuerna att det är viktigt att alla bidrar och ”inte åker
snålskjuts” när man arbetar i grupp.

Jag utarbetade ett observationsschema för att underlätta arbetet i själva
observationsskedet. Idéer till detta fick jag genom J Bells bok Introduktion till
forskningsmetodik (1993).

Min tanke var att genomföra observationerna som ickedeltagande observatör, men
jag var förberedd på att det kunde bli vissa problem. Eftersom jag varit lärarkandidat
i klassen, ville troligtvis eleverna prata en hel del med mig och de hade säkerligen
mycket frågor. Kanske skulle de se mig som ”lärare” eller att jag bara var där för att
besöka dem?

Genomförande av intervjuerna

Intervjuerna omfattade 10 st elever, åtta elever i år 6, en i år 5 och en i år 4. Urvalet
hade jag försökt grunda på hur pratsamma och oblyga eleverna varit under min
praktik, för att jag skulle få så uttömmande svar som möjligt. För att få variation i
svaren ville jag också få en jämn fördelning mellan de som jag visste arbetade i grupp
och de som arbetade enskilt (Starrin & Svensson 1994). Jag intervjuade dem en och
en och jag hade ordnat innan så att vi fick sitta ostört under samtalen. En lugn och
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trygg plats är viktigt för eleverna (Doverborg &Pramling 1985). Varje intervju pågick
ca 20-35 minuter beroende på hur talföra eleverna var. Jag märkte att en del var
spända och fåordiga, vilket jag inte hade väntat mig eftersom jag var väl känd för
dem. Men, efter min egen erfarenhet av att bli intervjuad med bandspelare hade jag
som jag tidigare nämnt förståelse för detta och jag förklarade för dem att jag var den
enda som skulle lyssna på bandet och att det var för att jag skulle slippa sitta och
anteckna under intervjuns gång. Jag hade även ett annat syfte med att spela in
intervjuerna, vilket var att jag skulle kunna koncentrera mig på elevernas kroppsspråk
och vad de sade. På det viset var det enklare att ställa följdfrågor, samt att få
möjlighet att göra en första tolkning av intervjuerna (Starrin & Svensson 1994).

Genomförande av observationerna

Jag var med i klassen vid två tillfällen då man arbetade med ”bifrostarbetet”. Man
arbetar varje fredag förmiddag i ett enda långt pass från kl 8.10-11.30 med enbart
detta. Jag hade också samlat noteringar och reflektioner från min praktiktid i klassen.
När jag väl påbörjade observationerna märkte jag att jag nästan omedelbart fick
förkasta tanken om icke-deltagande observation med ett schema som utgångspunkt.
Jag fick istället snabbt tänka om och cirkulera hos grupperna och göra
fältanteckningar över det jag kunde observera. Vid första tillfället kunde jag ägna
relativt mycket tid till observationer och eleverna var mest nyfikna på varför jag var
på skolan och hälsade på. Däremot vid andra observationstillfället, ställde de mycket
frågor som rörde deras skolarbete och det var svårt att inte hamna i lärarrollen. Jag
lyckades ändå göra en del iakttagelser som kändes viktiga för undersökningen.

Uppföljning  och analys av intervjuerna

De inspelade intervjuerna transskriberades så ordagrant och så nära talspråket som
möjligt. Mitt (intervjuarens) tal markerades med fet stil för att lätt kunna urskiljas ur
texten. Jag försökte också få med pauser och mumlanden för att vid tolkningen
kunna se hur den intervjuade förstått frågan och kommit fram till svaret (Starrin &
Svensson 1994). Jag tog också bort sådant som kunde avslöja vem den intervjuade
var, eftersom jag lovat anonymitet.

Jag läste sedan intervjuerna i sin helhet, dvs inte fråga för fråga, ett flertal gånger och
antecknade likheter och skillnader i svaren. I en kvalitativ analys går man från helhet
till del (Starrin & Svensson 1994). För att hitta likheter och skillnader och tolka
innebörden av svaren, ställde jag frågor till materialet, (Starrin m fl. 1991),
exempelvis ”Vad är det egentligen eleverna uttrycker om grupparbete?” Eftersom
jag hade använt mig av ett delvist strukturerat intervjuunderlag kunde
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frågeställningarna i intervjun skilja sig något åt och jag fick göra tolkningar utifrån hur
jag uppfattade att eleven förstått frågan.

Uppföljning av observationerna

Jag läste noggrant igenom mina anteckningar flera gånger och försökte finna
beskrivningar för hur eleverna organiserade arbetet inom grupperna och jag
upptäckte också olika rollfunktioner i grupperna. Detta hade betydelse för hur
arbetet fortlöpte i grupperna och påverkade samtidigt hur arbetet organiserades
mellan eleverna inom grupperna.
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Resultatredovisning
I detta avsnitt redogör jag för resultaten i min undersökning. I intervjuresultaten utgår
jag från yttranden som är indelade i tre områden. Dessa är: yttranden som gäller
valmöjlighet, yttranden som gäller innebörden av samarbetsbegreppet, samt
yttranden som gäller arbetets organisation. Under varje sådan rubrik presenteras de
kategorier jag kom fram till i analysen i fet stil och beskrivs i form av löptext och
citat ur intervjumaterialet för att ge uttryck åt elevernas egna ord från intervjuerna.
Kategorierna skall inte rangordnas, utan skall ses var för sig som en beskrivning av
vad som kan ligga bakom elevernas uttryck. Efter resultatredovisningen från
intervjuerna redogör jag för resultaten från mina observationer, vilka jag presenterar i
form av löpande text. Resultatavsnittet inleds dock med en beskrivning av skolan
och arbetssättet.

Beskrivning av skolan och det ”bifrostinspirerade arbetssättet”

Skolan där undersökningen är gjord, arbetar åldersintegrerat i år f-3 och 4-6. Enligt
den lokala arbetsplanen väljer man undervisning, innehåll och arbetsform med den
enskilde eleven eller gruppen som utgångspunkt. Man prioriterar också resurser till
verksamhet med anknytning till de estetiska ämnena, bild, slöjd, drama, musik, färg
och form.

Vid denna skola, som så många andra arbetar i lag, har ett av arbetslagen sedan 1995
arbetat s.k. ”bifrostinspirerat”. Man har alltså hämtat inspiration ifrån Bifrostskolan i
Danmark. Jag har inte för avsikt att beskriva Bifrostskolans pedagogik och metodik,
men helt kort vill jag nämna att man i läroprocessen utgår från en gemensam
upplevelse. Därefter följer dialogen, det viktiga samtalet, där kärnan är
meningsutbyte och meningsmotsättningar. Den jämbördiga dialogen leder sedan till
det goda arbetet som i sin tur innehåller, beslut, planering, utförande, och evaluering
(Johansen, m fl.1997). Bifrostpedagogiken beskrivs som eklektisk av Jirénius
(1998). Hon har i sitt examensarbete gjort en analys av ovan nämnda pedagogik och
presenterar den som en blandpedagogik, där man hämtat inspiration från
Frankfurtskolan, Marcuse, Vygotskij, Daghemmen i Reggio Emilia, samt Howard
Gardner.

I det ”bifrostinspirerade” arbetssättet utgår man från en gemensam upplevelse som
inspiration och därefter arbetar man vidare utifrån elevernas egna tankar och
frågeställningar. Upplevelsen har föregåtts av en planering och diskussion mellan
lärarna i arbetslaget som har att ta hänsyn till skolans 3-års plan som man följer i ett
åldersintegrerat undervisningssystem. Som exempel kan nämnas att man inom
SO/NO  arbetar ett år med Sverige, nästa år med Europa och året därefter med
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världen. Den gemensamma upplevelsen skall inspirera till att arbeta vidare med det
aktuella området i olika verkstäder och en viktig del av redovisningen sker musiskt.
Arbetet sträcker sig över så gott som hela läsåret och jag skall kortfattat beskriva
arbetsgången; Lärarna i arbetslaget diskuterar fram ett tema med hänsyn till
kursplanen och man samlar material, t ex böcker och filmer, samt drar upp riktlinjer.
Över sommaren får eleverna en enkel inspirationsläxa inför kommande läsår, vilket
inleds med en upplevelse - happening.

Det här läsåret har man ”upptäckter” som tema (världen i 3-årsplanen) och den
gemensamma upplevelsen innebar att lärarna spelade upp en dramatisering för
eleverna kring olika upptäcktsresande, såsom Columbus, Marc o Polo mfl. Efter
denna skrev eleverna ned tankar som de fått kring upplevelsen och man samtalade i
klassen om denna. Därefter följde en inspirationsfas för eleverna under 2-3 veckor.

Under denna tid hade eleverna möjlighet att fundera och man arbetade även i andra
ämnen med sådant som skulle inspirera deras tankar. Man erbjöd också eleverna att
titta på filmer med anknytning till temat för att ytterligare ge dem inspiration och
idéer. När eleverna fått tid till sina funderingar hade man en gemensam
”brainstorming”. Båda 4-6:orna i arbetslaget samlades för att ”brainstorma”.
Eleverna fick efter diskussion i grupper komma med idéer och förslag hur de skulle
arbeta vidare, vilka ämnen man kunde arbeta med och vilka verkstäder som var
lämpliga att arbeta i. De verkstäder som kom upp som förslag i år var
forskarverkstad, dramaverkstad, ateljé, serieverkstad och modellverkstad.
Redovisning kommer sedan att ske, dels musiskt, dels genom skrivning.

Eleverna fick nu utifrån sina egna förslag välja fritt vad man ville arbeta med, samt
hur man ville arbeta, dvs ensam eller i grupp och under en stunds ”organiserat kaos”
grupperade sig de allra flesta eleverna. Några valde att arbeta på egen hand , men de
allra flesta valde grupparbete som form. Som planering gjorde alla elever en
tankekarta med upplevelsen som utgångspunkt och vad man tänkte arbeta vidare
med, vad man ville söka mer om. Denna fungerar som underlag för att se att man
uppfyller kursplanens mål och att eleven själv samt läraren ska kunna kontrollera vad
man genomfört.

Resultat från intervjuerna

Yttranden som gäller valmöjlighet

• Val med fokus på sociala relationer
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 Att prata och diskutera framkom i intervjun som viktigt för eleverna när de arbetade
i grupp. De tycker också att de lär av varandra just genom detta.
 

 Så här uttalade sig några elever i intervjun:
 

 ”Grupp är roligast, jag vet inte varför, jo för man pratar istället för att tänka.”
 

 ”Man slipper jobba själv. Om det är nånting så har man andra att fråga och man
kan diskutera saken och inte sitta där och grubbla.”
 

 Även konflikter försöker man lösa genom att prata med varandra, men ibland kan
det vara svårt:
 

 ”Det kan bli kaos. Man pratar i munnen på varandra..det beror på vilken grupp
man är i. Det slutar med att nån säger STOPP så en i taget får prata.”
 

 Jag kunde ur materialet också utläsa att eleverna överlag tyckte att de kunde få hjälp
och stöd genom att diskutera med varandra och att man lär av varandra. Det
framkom också att man åtminstone försöker att lösa konflikter genom, samtal och
diskussioner, även om det inte alltid lyckas. När man får välja gruppsammansättning
arbetar man med kompisar, vilket de i intervjun visar  ambivalens inför.
 

 ”Det ska va blandat tjejer och killar och olika åldrar. Om man väljer själv blir det
oftast kompisarna och det kanske inte alltid är så bra. Det är bättre när man är
blandat. Därför är det bättre när läraren bestämmer.”
 

 Eleverna menar att läraren ska välja gruppsammansättning i större utsträckning, så
det blir en blandning av flickor och pojkar och olika åldrar, för då man själv ska
välja, blir det nästan alltid kompisarna man arbetar ihop med.
 

 

• Val ur effektivitetsperspektiv
 

 Det är mycket som ska hinnas med i skolan. Det är eleverna medvetna om och
därför löser man det problemet på olika sätt.
 

 Så här uttalar sig en pojke om detta:
 

 ”Vi brukar dela upp. Vi börjar väl prata..om vad vi ska göra. Vad varje person
ska göra..och sen börjar vi arbeta och sen hjälper vi varandra om vi behöver
hjälp och så. Forska är inte så roligt att göra ensam, det blir så lite också. Det är
svårt att hinna med”.
 



                                                                                                                                         22

 Jag fann det starkt uttalat i materialet att man sparar tid genom att arbeta i grupp.
Eleverna anser att det gynnar dem individuellt och att man hinner mer då man är fler
som hjälps åt. Det fanns mycket som pekade på att eleverna anser att mycket ska
hinnas med på kort tid  i skolan och vill man göra ett bra arbete är det bra att vara
flera som delar på bördan och samtidigt få ta del av andras kunskap.
 

 

• Ämnets betydelse
 

 Olika ämnen är olika lämpade för grupparbete anser eleverna.
 

 Följande citat får belysa detta:
 

 ”I matten är det bra för då kan man diskutera och hjälpa varandra, men i
engelskan är det inget bra för där förstår man inte vad man ska göra.”
 

 ”I matten är det för mycket ensamarbete. Skulle va mer grupparbete så man kan
hjälpa varandra.”
 

 ”I till exempel historia och temat passar det bra, men vissa arbeten passar bättre
att man arbetar ensam med. Där man ska sitta och fundera och så.”
 

 Det framkom att några ämnen var mer lämpade för grupparbete än andra. Det fanns
olika orsaker till detta, vilket citaten visar på. Matematik var ett ämne som ansågs var
mycket lämpligt för grupparbete. Detta kan tyda på att ”tala matematik” är något
eleverna efterfrågar. En tolkning man kan göra utifrån dessa citat är att vissa elever
har problem med matematiken och därför anser det var bra att få hjälp av dem som
är duktiga i ämnet. ”Bifrostarbetet”  nämndes också som mycket passande, medan
engelska sågs som mindre lämpligt.
 

 

• Arbete under frihet
 

 Att själv få bestämma hur, med vad och dessutom med vem, man ska arbeta sågs
som positivt och eleverna kopplade detta till ”bifrostarbetet.”
 

 Här följer ett par citat ur intervjumaterialet:
 

 ”I temat får vi bestämma själva. Det tycker jag är jätteroligt. Då är det ingen som
bestämmer vad man ska göra - inte i teatern i alla fall. Det blir som en helt egen
sak. I NTA är allt redan uppskrivet vad man ska göra. Där är det redan bestämt
och man kan inte pröva olika saker som man själv vill.”
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 ”I en del grupparbeten är det redan bestämt vad man ska göra och man är
kanske bara två eller tre i gruppen och man grupparbetar inte så mycket fast man
är i grupper. Det är ju så att man pratar med varandra om allt och så men det är
så mycket bestämt så det blir..på temat får man ju bestämma själv vad man ska
göra och hur man ska arbeta och så.”
 

 Friheten värdesätts och är i första hand kopplad till ”bifrostarbetet”. I
dramaverkstaden arbetar eleverna med pjäser som de själva sätter upp och de får
själva bestämma både roller och handling. Detta ingår som en viktig del i
undervisningen eftersom någon form av musisk redovisning skall göras, samt att
drama är prioriterat enligt skolans lokala arbetsplan. Tydligast uttalat i materialet var
just att man har en stor frihet i ”bifrostarbetet” och speciellt i dramaverkstaden, men
även i forskarverkstaden är friheten stor. Eleverna kan själva välja hur de ska gå till
väga, med vad och vem de vill arbeta tillsammans med.
 
 

 Yttranden som gäller innebörden av samarbetsbegreppet
 

• Man arbetar enligt majoritetsbeslut
 

 Det fanns olika uppfattning om vilka regler som ska gälla, men det gick att utläsa en
enighet om att det var betydelsefullt att alla får säga sin åsikt och komma med
förslag. Följande citat tyder på insikt om att majoritetsbeslut ska gälla i gruppen även
om man inte alltid får som man vill:
 

 ”Man kanske inte alltid får som man vill och hade tänkt sig och sådär. Och man
kanske kommer på en jättebra idé och sen vill inte de andra det och då får man inte
göra det.”
 

 ”Det går av sig självt..Någon kanske säger ett förslag och sen kommer man
överens om det. Om man har flera förslag tar man det som flest tycker låter bäst.”
 

 

 

• Man fördelar arbetet
 

 Att man delar upp arbetet inom gruppen är mycket tydligt i analysmaterialet. För
eleverna är detta ett smidigt sätt att samarbeta på. Huvudsaken är att man hjälper
varandra och delar med sig till varandra. Eftersom man sitter tillsammans och
inlärningsmålet är gemensamt upplever eleverna att de samarbetar trots uppdelning
av arbetsuppgifter.
 

 Så här säger några elever om detta:
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 ”Ja, man delar upp arbetet kanske. Någon skriver om en person och nån om nån
annan och så lägger man ihop det.”
 

 ”I temat forskar jag i grupp med tre andra. En person tar det landet och två det
landet och jag tar Canada och sen skriver vi ut varandras papper på dator och på
det viset lär vi oss av varandra.”
 

 ”Man pratar med varandra. Man kan dela upp uppgifterna och alla samarbetar
och bestämmer lika mycket och bidrar lika mycket då är det ett riktigt samarbete.”
 

• Man kommer överens
 

 Att komma överens är en mycket viktigt i begreppet samarbete. Det uppstår ibland
konflikter när man ska samarbeta och de flesta går att lösa genom samtal och
diskussioner, men inte alltid. Eleverna har förstått att i vissa fall är det ur detta
perspektiv inte tal om vare sig grupparbete eller samarbete.
 

 Här följer ett utdrag ur intervjun:
 

 ”När jag och F grupparbetade om Småland var jag tvungen och skriva allt för
han sprang bara omkring och pratade med sina kompisar. Det hjälpte inte att
jag sa till honom. Vi samarbetade inte alls.
 -Pratade du med F om det då?
 Ja men det hjälpte inte.
 -Hur gjorde du då?
 Jag pratade med läraren och då hjälpte det ett tag, men sen blev det likadant
igen. Sen jobbade jag själv istället.”
 

• Man pratar mycket med varandra
 

 Samarbete kräver att man diskuterar och samtalar anser de intervjuade eleverna.
 Man hjälper varandra, man lär av varandra och de uttrycker också att de har roligt
tillsammans genom att man pratar med varandra.
 

 Ett citat belyser detta:
 

 ”Vi skulle jobba vid borden med någon sak. Sen skulle vi tala om vad vi kom fram
till. Det som var roligt var att alla var med och pratade.”
 
 
 
 

• Alla bidrar med jobb och idéer
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 I begreppet samarbete lägger eleverna stor vikt vid att ingen ”åker snålskjuts”. Det är
för dem en förutsättning för ett väl fungerande samarbete. Vad jag kunnat utläsa ur
intervjuerna har de grupper där någon inte bidragit, splittrats eller omstrukturerats.
Detta avser ”bifrostarbetet”, i andra fall är omgrupperingar inte tillåtna.
 

 Så här slutade ett arbete:
 

 ”Jag och en kompis skulle forska och jag fick göra allt och han satt bara och lata
sig och det löste jag genom att forska själv istället.”
 

 Eleverna är mycket noga med att det ska vara rättvist. Detta är också något som
läraren i klassen är noga med och det är viktigt för eleverna att känna sig rättvist
behandlade.
 

 Yttranden som gäller arbetets organisation
 

• Man gör allt tillsammans
 

 Av intervjumaterialet framgick det att eleverna tycker att man ska organisera arbetet
så som det passar bäst för olika arbetsuppgifter och i olika sammanhang.
 

 ”Man hjälper varandra med att hitta fakta om det man jobbar med och alla gör
samma sak.”
 

 ”Vi ska måla..det blir ett skepp på kartong, det gör vi tillsammans och sen…”
 

• Man delar upp arbetet

Eleverna uttryckte i intervjuerna att man samarbetar och fördelar arbetsuppgifterna i
samråd med varandra.

”…ska vi göra forskning men det tror jag vi gör enskilt eller så gör vi det två och
två och sen/…/så kanske hon forskar om maten och jag om religionen och sen får vi
varandras texter.”

Man arbetar i demokratisk anda och alla i gruppen ska vara delaktiga. I vissa
uppgifter gör man allt tillsammans och i andra delar man upp, allt efter uppgifternas
beskaffenhet och hur det passar.

Sammanfattning av intervjuresultaten
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Intervjusvaren tyder på att eleverna ser på grupparbete ur olika perspektiv. Många
tycker det är en fördel att man får välja vem man ska jobba ihop med, men samtidigt
faller man för grupptrycket och arbetar nästan alltid med sina kompisar. De är eniga
om att man kan dra nytta av varandras kunskaper och att man därigenom vinner tid.
Vissa ämnen anses som mer lämpliga än andra för grupparbete, bl a matematik för
då kan man hjälpa varandra genom diskussioner. Fördelningen av arbetsuppgifter
löser man i samråd och man är noga med att alla bidrar. Ibland är det svårt att
komma överens och det händer att man blir ovänner och gruppen splittras.

Resultat från observationerna

Det som hade framkommit mycket tydligt i intervjuerna var vikten av att alla bidrog
och inte drog nytta av andras arbete utan att själv bidra. Jag kunde nu utläsa ur mina
anteckningar att i de allra flesta grupperna fanns ett väl fungerande samarbete och
arbetet fortlöpte utan några stora problem. Några saker jag lade märke till var dock
att ett par grupper hade splittrats och någon grupp hade fått tillskott i form av en ny
medlem. Detta hade skett ca tre veckor efter första grupparbetstillfället, då jag var
med och iakttog gruppbildningen. En av grupperna som splittrats hade från början
bestått av tre elever som var för sig i helklass intagit roller som ”clowner” och även
bibehållit denna rollfunktion i den lilla gruppen. Svedberg (1997) beskriver olika
standardroller som man kan finna i grupper och clownrollen är en av dessa, vilket
jag återkommer till i resultatdiskussionen. En annan grupp hade fått tillskott av en ny
gruppmedlem, som tidigare arbetat individuellt, men upptäckt fördelen av att arbeta
tillsammans med andra. Den här gruppen bestod nu av två flickor och två pojkar
som alla är ambitiösa och anses som duktiga. Precis som det framgick av intervjun
hade de ett bra samarbete med arbetsfördelning och diskussioner. Vad jag kunde
observera hade de inga problem med att komma överens.

Det förekom en hel del privat kommunikation under grupparbetstiden. I en grupp
jag observerade, var den  emellertid inte något hinder för att arbetet skulle fortskrida.
Eleverna, en grupp om två flickor och tre pojkar, var alla igång med att måla bilder till
sin pjäs och till sin forskning. Under arbetets gång förekom det privat
kommunikation, dock varvad med prat kring arbetet med bilderna. Vid
observationstillfällena har den här gruppen dels skrivit och övat på en pjäs, dels gjort
bilder. Då det gäller arbetsfördelningen i den här gruppen såg det olika ut beroende
på vilket arbete man utförde. I pjässkrivandet har man arbetat tillsammans och alla
har bidragit med förslag till roller och repliker. I arbetet med bilderna arbetade var
och en med sin bild, men med gemensamt inlärningsmål. Den här gruppen arbetade
sedan vidare i forskarverkstaden och forskade om var sitt land. Detta skulle de
sedan dela med sig till varandra av, så att de på det sättet kunde dra nytta av
varandras arbete. Det förekom en hel del diskussioner som rörde arbetsuppgifterna
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och de hjälpte varandra mycket under arbetets gång, trots att de inte forskade om
samma land.

I en annan grupp, bestående av tre flickor och en pojke, var det så gott som enbart
privat kommunikation som förekom. De fick nästan inget uträttat som hörde till
grupparbetet. I den här gruppen kunde man även se de tydliga roller som Svedberg
(1997) beskriver. Den allra tydligaste rollen var ”Monopol-på-uppmärksamheten”,
som är aktiv och talför och dominerar gruppen. Även i den här gruppen fanns en
elev i clownrollen. Den här gruppen upptäckte själva att de måste göra något åt sin
situation och delade på sig. De arbetade därefter i två grupper och vad jag kunde
observera fördelade de arbetet rättvist mellan sig och arbetet fortlöpte utan
komplikationer i grupperna.

En intressant iakttagelse jag gjorde vid sista observationstillfället var, att eleverna
sökte upp varandra i de olika grupperna för att få respons på sina arbeten. Det kunde
t ex vara ett spel man hade gjort och som man vill testa på någon utomstående om
det fungerade, eller att man ville visa sina bilder och få gensvar på dem. Även pjäser
förekom att man tränade inför en liten publik för att få feed-back och för att känna
om det ”bar”.

Jag noterade också att även de som arbetade individuellt satt tillsammans och
diskuterade en del kring arbetet de höll på med. På frågan varför de inte arbetade i
grupp svarade de att de helst arbetar på egen hand. De tyckte det var enklast så,
”man får bestämma själv och det blir mindre tjafs”.

Sammanfattning av observationsresultaten

Observationerna gav mig tillfälle att se hur eleverna arbetade inom grupperna. Det
mesta stämde bra överens med vad de sagt i intervjuerna. De fördelade arbetet så
som de svarat och de flesta kom bra överens inom gruppen. Jag upptäckte också de
rollfunktioner som kan påverka gruppens arbete och som i de här fallen ledde till
splittring av grupperna. Att eleverna söker upp varandra utanför den egna gruppen
för respons var en intressant iakttagelse som jag inte hade väntat mig. För övrigt
pratar eleverna mycket med varandra, både kring arbetet och privatsaker.

Metoddiskussion
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Diskussionen förs genom att jag reflekterar över mitt metodval. Detta gör jag genom
att redogöra för fördelar och nackdelar, samt svårigheter och risker jag kan se med
metoderna.

Intervjuer i kombination med observationer har varit ett bra sätt att kunna ta del av
elevers uppfattning och tankar kring att arbeta i grupp, samt hur de i verkligheten
utför arbetet. Eftersom inte allt framkommer i intervjuer, dels på grund av att
eleverna gärna vill svara ”rätt” och dels med ett relativt litet intervjuunderlag, hade
jag möjligheter att upptäcka en del företeelser genom observationer istället.

I intervjusituationen var det ibland svårt att hålla samma ordningsföljd på frågorna,
eftersom jag använde ett delvis strukturerat underlag med öppna frågor (Bell 1993).
Ibland uppfattade inte eleverna frågan på det sätt jag hade tänkt och det fanns då en
risk att följdfrågorna blev ledande. Då det gäller urvalet, valde jag ut de som var mest
pratsamma och oblyga. Risken jag kan se med detta är att det kanske är just de
eleverna som är mest sociala och söker sig till kamrater och kanske också genom
detta är mer positiva till grupparbete. Eftersom några elever avböjde finns också en
risk för att det inte blev den jämna fördelning man skall sträva efter för att få
variation i svaren enligt Starrin och Svensson (1994).  Antalet intervjuade elever var
också litet, varför jag inte heller gör några anspråk på generalisering, men med tanke
på min studies omfattning ansåg jag det lagom att intervjua 10 elever. En fördel var
att jag var känd för eleverna och att jag hade en bra relation till dem. Möjligtvis fanns
en risk med att de såg mig i lärarrollen och gärna ville svara ”rätt.” Därför var det bra
att efter intervjuerna kunna göra kompletterande observationer.

Vid observationstillfällena hade jag möjlighet att cirkulera i grupperna, dels som
lärare under praktiktiden, dels som observatör vid två senare tillfällen. Fördelen var
att jag då kunde titta närmare på hur eleverna verkligen organiserade sitt arbete inom
gruppen, men en risk fanns i och med min närvaro att de inte ”gjorde som vanligt”,
åtminstone vid de två senare tillfällena. Jag hade också tänkt mig att följa ett
observationsschema, vilket jag insåg att det inte fanns någon möjlighet alls att följa.
Jag blev en stor del av tiden uppsökt av elever som ville prata en stund vid mitt
besök. I stället cirkulerade jag hos flera olika grupper och antecknade så mycket jag
hade möjlighet till. En risk finns att jag missat betydande händelser i grupperna,
vilket kan leda till feltolkningar av gruppernas arbete och organisation. Jag var inte
förberedd på de rollfunktioner (Svedberg 1997) jag upptäckte och att de skulle vara
så tydliga i grupperna. Det var något jag inte hade haft tid och möjlighet att reflektera
över under min praktiktid i klassen. Jag blev därmed en erfarenhet rikare genom att
jag fick möjlighet att se klassen ur ett annat perspektiv än lärarens.
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Resultatdiskussion

I detta avsnitt för jag en diskussion utifrån mina frågeställningar i undersökningen.
Jag inleder med att diskutera kring varför eleverna väljer grupparbete som
arbetsform. Därefter för jag en diskussion om hur de ser på begreppet samarbete.
Avslutningsvis förs diskussionen kring hur eleverna organiserar sitt arbete i
grupperna.

Varför eleverna väljer grupparbete som arbetsform

Jag kunde tydligt se att kamraterna spelar en stor roll i den ålder eleverna i
undersökningen befinner sig, 10-12 år och enligt Elkinds (1983) tolkning av Piaget,
är det i denna ålder som barnet kan sätta sig in i andra människors ståndpunkt.
Eftersom barnet enligt Piaget utvecklas från egocentriskt till socialt, skulle detta
kunna ses som en anledning till att man söker sig till kamrater. De sociala
relationerna var betydande för val av arbetsform och eleverna tyckte det var roligt
att prata och att man lärde sig av varandra. Detta skulle kunna tolkas som det
Vygotskij avsåg med meningsfull undervisning, och som Bråten & Thurmann-Moe
(1998) även beskriver som motivationen hos människan enligt Vygotskijs teori. I
grupperna för eleverna en dialog och de lär av varandra och hjälper varandra. Precis
som Arfwedson (1998) beskriver har Vygotskijs tankar utvecklats och i det här
arbetslaget arbetar man till stor del med elevsamarbete och grupparbeten, vilket
tycks mottagas positivt av eleverna. Att man söker sig till kamrater för trygghet och
social gemenskap ses av Maslow enligt Halse (1999) som ett av människans
grundläggande behov och det är behovet i sig som motiverar till en bestämd
handling. I sådana fall skulle elevernas behov av trygghet och social gemenskap vara
avgörande för om de skulle kunna utföra något arbete om de inte fick arbeta i grupp.
Jag ställer mig tveksam till detta.

Man arbetar ofta i klassen i grupper med olika sammansättningar och olika typer av
uppgifter. Det som av Dahlgren (1995) beskrivs som inlärningsgrupp tillämpas minst
en gång i veckan under matematiklektioner, då man har ”verklighetsmatte” och
samtalsgrupper, sk bikupa förekommer ännu oftare. Eftersom man regelbundet
arbetar i grupper, blir eleverna vana vid denna arbetsform, vilket Stymne (1992)
också påpekar  är viktigt för ett väl fungerande grupparbete. Beträffande klassen i
min undersökning kan jag inte hålla med Inger Gröning (1996) om att grupparbete är
den minst förekommande arbetsformen.
Det har framkommit i undersökningen att eleverna tycker vissa ämnen är mer
lämpliga än andra för grupparbete. För att återknyta till matematiken kan man se att
eleverna vill ”tala matematik” och jag vill även ta upp Vygotskijs tankar om dialogen
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som central för en meningsfull undervisning (Bråten & Thurmann-Moe 1998).
Genom social interaktion tycker många att det är både enklare och roligare med
matematiken.

En del elever uppfattar speciellt ”bifrostarbetet” som stort och kravfyllt. Eftersom
man arbetar med detta under lång tid, har eleverna kanske svårt att greppa innehållet.
För att arbeta så effektivt som möjligt väljer man därför grupparbete och man
fördelar arbetsuppgifterna och löser dem som framförallt komplementära uppgifter i
enlighet med Granström & Einarsson (1995) och Sjödin (1991). Man ser en vinst
med att vara fler som bidrar och samarbetar. Men eftersom man är mycket noga
med att alla bidrar och man diskuterar både fördelning och upplägg för att alla ska
vara överens skulle jag vilja påstå att det blir en blandning av komplementärt och
kompensatoriskt (a.a.). Om man ska göra en jämförelse med vad Dahlgren (1995)
beskriver om olika grupparbeten, kan man närmast likna arbetsgången i
”bifrostarbetet” med ett undersökande grupparbete. Men vad Dahlgren menar med
lång tid är ca 5 lektionstimmar och i ”bifrostarbetet” handlar det om i stort sett ett
läsår. Det är därför svårt att göra några direkta jämförelser, men det kan ge en
förståelse för vidden av arbetet.

Min undersökning tyder på att eleverna inte vill ha styrda uppgifter, utan att man
hellre arbetar i frihet. ”Bifrostarbetet” bygger på detta genom att eleverna utifrån sina
egna frågeställningar gör en planering i form av tankekarta. Denna arbetar man utifrån
och den används av eleverna så som Österlind (1998) beskriver. Eftersom man
redan i lägre åldrar arbetar med valmöjligheter och efter planering är eleverna tränade
i detta och de flesta elever kan hantera frihetssituationen. Problemen jag har kunnat
se är hos de elever som vill arbeta i frihet, men som inte vet hur de ska gå tillväga
eller har förstått vad målet med arbetet är, i likhet med vad Bergqvist (1990)
beskriver. Dessa elever hamnar till sist i ett styrt individuellt arbete, vilket kanske
passar dem bättre. Det är ändå bra att olika möjligheter finns utifrån elevernas egna
förutsättningar och skolans resurser.

Elevernas uppfattning om begreppet samarbete

Det märktes i elevernas olika uppfattningar om samarbete att de flesta är tränade i att
samarbeta och i likhet med Stymnes (1992) undersökning fungerade de flesta
grupper bra genom att de samarbetade och löste uppgifterna kompensatoriskt,
komplementärt eller en blandning av dessa. I de grupper där uppgifterna löstes
disjunktivt accepterades inte detta av eleverna, och istället splittrades dessa grupper.
Att splittra grupperna är inte något som tillåts då läraren har satt samman grupperna.
Då får läraren stötta och hjälpa så att ingen splittring sker.
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I samstämmighet med Arfwedson (1992) visade flera elever i intervjun att de har en
klar uppfattning om vad samarbete innebär och menar att man arbetar i samråd. Det
var också vad jag upptäckte vid observationerna. Alla klarar dock inte att leva upp
till detta i verkligheten. Elevernas insiktsfulla uttalanden om att majoritetsbeslut ska
gälla tyder på att man i klassen arbetar i demokratisk anda, såsom läroplanen (Lpo
94) föreskriver. Man ser det inte som något hinder att man delar upp
arbetsuppgifterna eftersom man har ett gemensamt inlärningsmål i gruppen och detta
överensstämmer med vad Sjödin (1991) menar ska gälla för att gruppens totala
resurser ska tas tillvara. Både Arfwedson (1992) och Dahlgren (1995) menar att
samtal och utbytande av åsikter ska gälla, vilket eleverna också uttryckte i min
undersökning. De uttrycker också att de har roligt när de pratar med varandra, vilket
enligt min egen åsikt är viktigt för att underlätta inlärning.

Det framkom också i undersökningen att eleverna många gånger tycker det är svårt att
komma överens, men de anser att det är viktigt för att arbetet ska kunna fortlöpa.
Ibland kan man diskutera sig fram till en lösning, men ibland fungerar det ändå inte
och oftast verkar det bero på att någon inte bidrar till gruppens gemensamma arbete.
Detta överensstämmer med Granström & Einarssons (1995) synpunkter,  men
intressant är att här väljer man istället att arbeta på egen hand då inte samarbetet
fungerar. I ”bifrostarbetet” har man ju möjlighet till detta, medan man i andra
grupparbeten inte har möjlighet att göra dessa val. Kanske ger man upp lättare då
man får välja.

Hur eleverna organiserar arbetet i grupperna

I enlighet med undersökningar som gjorts om grupparbeten, exempelvis Granström
och Einarsson (1995) löser eleverna ibland uppgifterna som individuella uppgifter.
Det jag har noterat är att de trots detta lär av varandra genom att de delar med sig till
övriga i gruppen och hjälper varandra så gott de kan. En del elever har svårt att få
något uträttat och de vet inte hur de ska gå tillväga. Detta har Bergqvist (1990)
uppmärksammat och menar att elever behöver mer aktiv vägledning i skolarbetet,
vilket för vissa grupper hade varit betydande. Eftersom ”bifrostarbetet” bygger på
att man själv eller i grupp utifrån sina egna frågeställningar tar ansvar för sitt lärande
är det viktigt att eleverna själva, har den förmågan för att arbetet ska kunna fortlöpa.
Enbart aktiv vägledning är kanske inte tillräckligt, eftersom alla elever ändå inte har
förmågan att driva arbetet framåt. Detta kan ju ha olika orsaker, som t ex att man
som Halse (1999) beskriver Maslows behovshierarki inte är motiverad för uppgiften
p.g.a. att man inte tillgodosett de lägre stående behoven först. Om man ser till hur
eleverna löser arbetsfördelningen i grupperna, kan man se att precis som de sa i
intervjun, delar de upp arbete mellan sig, men jag upptäckte vid observationerna att
man diskuterar och hjälper varandra i större utsträckning än vad jag hade förväntat
mig. Detta överensstämmer med Bråtens & Thurmann-Moes (1997) tolkning av
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Vygotskijs teori om den meningsfulla undervisningen för att nå den närmaste
utvecklingszonen. Om man ser till de mindre väl fungerande grupperna skulle en
påverkansfaktor till att de inte fungerar kunna vara att eleverna i gruppen befinner sig
på samma nivå och därför inte kan föra en meningsfull dialog med varandra för att nå
den närmaste utvecklingszonen.

I enlighet med både Stymne (1992) och Granström & Einarsson (1995), har jag
iakttagit att inlärningssituationen varit på väg att bli negativ för en del elever. Jag
kunde under mina observationer upptäcka en del rollfunktioner i några grupper som
påverkade hela gruppens arbete. Den grupp med tre personer, alla i clownrollen
enligt min tolkning av Svedberg (1997) kunde inte fortsätta i grupparbetet. Clownen
beskrivs av Svedberg som den socialt osäkra som skämtar och får alla att skratta,
men som till slut blir irriterande för gruppen p.g.a. att han förhindrar ett seriöst
arbete. Med tre clowner i en och samma grupp finns inte goda förutsättningar för att
arbetet ska fortskrida och leda till gott resultat. Det fanns ingen i gruppen som på ett
seriöst sätt drev arbetet framåt. Läraren var redan från början uppmärksam på att det
skulle kunna bli problem, men ville ge dem en chans att klara situationen. Detta
kunde nu lösas på ett bra sätt, och i ett tidigt skede, så att de inblandade ändå kände
sig nöjda och tillfreds. För den här gruppen innebar det att man splittrades och
eleverna fick arbeta individuellt istället. Dessa elever verkade trivas med det
individuella arbetet; De visste vad som skulle göras och vad som förväntades av
dem och de behövde heller inte spela ut mot någon. För en annan grupp har
rollfunktionen Monopol-på-uppmärksamheten även den tolkad utifrån Svedberg
(1997)  inneburit en uppdelning till nya gruppkonstellationer. I den här gruppen
handlade det om en elev som var aktiv, talför och dominerande och ville ha all
uppmärksamhet riktad mot sig. Dessutom fanns i samma grupp en elev i
clownrollen, som lockade de andra i gruppen till skratt och kommentarer, vilket
hindrade att något arbete blev utfört. Den här gruppen delade på sig i två nya grupper
som sedan har kunnat föra arbetet vidare enligt de premisser som ska gälla enligt
exempelvis Arfwedson (1992).

Det var intressant att se den respons eleverna sökte av såväl läraren som av
varandra utanför den egna  gruppen. Detta skulle kunna tolkas så som Halse (1999)
beskriver sambandet mellan behov och motiv enligt Maslow. I så fall  skulle detta
kunna innebära att eleverna söker uppskattning och att behovet av detta då skulle
leda till själva handlingen. Eftersom de samtidigt för en dialog med kamraterna och
visar vad de har gjort och kommit fram till i sitt arbete, kan de i ett sådant samspel
lära av varandra så som Vygotskij tolkas av såväl Madsén (1999), som Bråten (1998)
m fl. Samma sak skulle också kunna gälla för de elever som arbetade individuellt,
eftersom de under arbetets gång förde samtal och ställde frågor till kamraterna och
även läraren om det arbete de höll på med.



                                                                                                                                         33

Avslutning

Undersökningens resultat tyder på att de flesta elever finner det positivt att arbeta i
grupp och att man inser att man kan dra nytta av varandras kunskaper genom
arbetsformen. Eleverna väljer grupparbete av anledningar som kan ses ur olika
perspektiv. De värdesätter friheten de har genom att kunna välja både
gruppsammansättning och hur man ska gå tillväga utifrån sina frågeställningar.
Kanske är det bl a denna frihet som gör att de också är positiva till grupparbeten
som styrs av läraren. På ett effektivt sätt hjälper eleverna varandra under arbetets
gång och de är mycket noga med att alla bidrar. I de grupper där samarbetet inte
fungerar försöker man  på egen hand att lösa problemen, men det är inte alltid det
lyckas. Då finns läraren till hands för att stötta och hjälpa. Under mina observationer
upptäckte jag också betydelsen av de olika rollfunktionerna inom grupperna. Det var
inte min avsikt från början att undersöka grupprocesserna, men eftersom rollerna var
tydliga och påverkade samarbetet kändes det angeläget att föra fram det.

Studien har gett mig en inblick i hur viktigt det är att som lärare vara uppmärksam på
vad som sker inom grupperna. Vidare har jag fått förståelse för vikten av inskolning i
att arbeta i grupp, för att eleverna ska kunna dra fördel av arbetsformen. Genom att
ge eleverna frihet, där de kan vara med och påverka sitt eget lärande, kan de växa
med uppgiften och så småningom också  ta ansvar.
Jag har under mina observationer också iakttagit de elever som arbetat på egen hand
och alltså inte valt grupparbete som arbetsform i ”bifrostarbetet”. Det vore intressant
att undersöka vad som ligger bakom deras val och varför de valt att arbeta på egen
hand istället för tillsammans med andra.
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