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1. Inledning

Under de senaste åren har jag jobbat i många olika grupper där jag funderat över min egen
ställning och vad jag själv bidragit med. I vissa grupper har jag mest suttit tyst, för att i andra
ha rollen som ledare och vara den som pratar mest. Det är svårt att säga vad det beror på, men
mitt intresse har då väckts för att se om det finns några mönster som återkommer i olika
grupper.

Under min slutpraktik var jag i en klass 5 där eleverna arbetade mycket i grupper och det
fungerade bra, eleverna såg ut att ha roligt tillsammans. Enligt vad jag kunde se då samarbetade
eleverna på ett föredömligt sätt och alla fick framföra sina åsikter. Jag blev intresserad av att
göra en noggrannare studie på elevers grupparbeten för att kunna se om allt verkligen var så
bra som det såg ut, se hur de fick samarbetet att flyta och hur de fördelade arbetsuppgifterna.
Det skulle även vara intressant att se om alla verkligen lyssnade på varandra och se hur de
agerade då någon satt tyst och inte gjorde något. Jag var även nyfiken att se om grupperna hade
någon ledare och hur detta yttrade sig i gruppen.

Detta hann jag inte med under praktiken då hela klassen skulle få min uppmärksamhet. Jag
kände dock att jag ville lära mig mer om samspelet i grupper och få tid till att koncentrera mig
på en grupp i taget. Det är grunden till detta arbete och jag hoppas att det även ska väcka ett
intresse hos dig som läsare.

Samarbete i grupp handlar mycket om att utveckla social kompetens som är ett svårdefinierat,
och numera flitigt använt, begrepp. Jag har tagit hjälp av Internet för att hitta den definition som
är mest aktuell på olika typer av företag just nu. Detta urval gjorde jag för att se vad det är
som krävs på arbetsmarknaden dit alla barn förhoppningsvis ska komma en dag. De företag
jag fann som definierar begreppet social kompetens arbetar alla med någon form av
personutveckling i form av kurser eller liknande. På Proicios hemsida
(http://www.proicio.se/pgrupp.htm) står det att de utbildar anställda vid olika företag om
projektarbete, personalutveckling och personlig utveckling. De pratar om social kompetens
som kommunikation. Det gäller då inte bara förmåga att kunna tala så att andra lyssnar utan
även att kunna lyssna på och tolka det andra säger. På Guiden
(http://www.nkja.se/s/sok/sok_sockomp.htm) berättar de att de ger utbildning i nätverksbygge
via Internet. De ger även kurser i social kompetens och relationsmarknadsföring. De ger en
mer diffus tolkning  av begreppet social kompetens och börjar med att dela upp orden var för
sig. De kommer då fram till att vara social betyder att man kan fungera ihop med andra
människor och klarar av att samspela med dem. Kompetensbegreppet tolkar de som att ha en
”förmåga att…”. Tillsammans innebär alltså begreppet social kompetens att man har en förmåga
att samspela med andra människor. Hur det samspelet sedan går till uttrycker de på så sätt att
man skapar en länk till andra människor där man gör sig själv intressant i deras ögon och kan
kommunicera med dem utan konflikter. Man får andra att känna tilltro till en själv och ger
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intrycket att ”mig kan man lita på”. Vid dessa första kontakter använder man sig av sina
personliga egenskaper och kompenserar vissa brister i dessa med erfarenhet.

Jag ser detta som mer försäljaraktigt än personligt och det fungerar nog i större utsträckning
bland vuxna än hos barn. Självklart är det viktigt att själv kunna ta initiativ, kommunicera och
knyta nya kontakter, men det ska inte handla om att sälja sig själv eller låtsas att man är någon
annan än den man är för det kommer fram förr eller senare.
Datorteket är en datautbildning som arbetsförmedlingen ger och de har en sida från
Örnsköldsvik (http://datorteket.ovik.se/sockomp.htm) där de talar om social kompetens. Här
står det att de jobbar med att träna upp den sociala kompetensen och då handlar det även här
om förmågan att kunna kommunicera, här beskrivet som att kunna sända och ta emot
budskap. De som går utbildningen får övning i framställningsteknik och då även kroppsspråk,
vilket jag tycker är en mycket intressant aspekt på den sociala kompetensen. Här handlar det
om vilka omedvetna budskap vi sänder ut med hjälp av vår kropp och hur dessa kan tolkas av
andra. De poängterar även förmågan att kunna agera i grupp som en social person och
förmågan att kunna ta egna initiativ, vara utåtriktad och vara beredd på förändringar.

Det pågår även en politisk diskussion om social kompetens i skolan där det varit tal om att
social kompetens ska bli ett eget ämne. Jag har tagit del av en motion till riksdagen som är
skriven av förre skolministern Beatrice Ask (m) m.fl. Författarna tar där upp vikten av att
kunna uppföra sig på ett vettigt sätt och visa lärare och kompisar respekt. Där står bl.a.:

Människors sociala förmåga – dit hör ett trevligt uppförande och stil – är
betydelsefullt och en del av skolans undervisande och fostrande uppgift,
som måste ges tydligare mål och högre prioritet. Den kultur som utvecklas i
skolan måste präglas av en helhetssyn över vad som är bra resp dåligt. ---
När det gäller vardagslivet borde en utgångspunkt för vad som ska gälla
vara samma regler som i arbetslivet i övrigt. Det handlar om att passa
tider, vara hjälpsam, göra sitt bästa, kunna lyssna, ta initiativ och
personligt ansvar m.m.

(http://www.riksdagen.se/debatt/9899/motioner/ub/Ub258.asp 1998)

Detta citat får stå för hur politikerna uppfattar social kompetens i skolan och de tre
Internetsidorna får ge en vardaglig bild av vad social kompetens innebär i arbetslivet. Alla barn
blir vuxna förr eller senare och har de redan tidigt skapat sig en social kompetens kan de
lättare smälta in i nya grupper och miljöer även som vuxna. Sammanfattningsvis handlar dessa
vardagliga definitioner om att kunna uttrycka sig så att andra förstår och kunna ge andra tid när
de vill tala, att ta hänsyn, visa respekt och vara intresserad av andra människor.

Jag hittade även en bra förklaring  i boken Grupp processer – om samarbete och inlärning i
grupp av S. Stensaasen och O. Sletta (1985). De skriver så här:

”Genom ömsesidigt stimulerande samspel med kamrater kan individen
så småningom lära sig att övervinna sig själv till skillnad från att
övervinna andra. Detta kan ta sig uttryck i att man låter andra välja
först, att man hejdar sin egen pratlust och verksamhetsiver för att andra
ska få komma till tals och göra sin insats i en gemensam uppgift, i att
man åtar sig de mindre roliga delarna i ett arbete utan att knota osv.”
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(s. 2)

Det är den biten av samarbetet som jag kommer att koncentrera mig på, hur vi gör för att få
arbetet att fungera så smidigt som möjligt och vad vi kan lära oss av varandra för att utvecklas
som personer. Jag kommer även att ta upp de olika roller som kan förekomma i en grupp och
hur de samverkar med varandra.
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2. Syfte och frågeställningar

Att arbeta i grupp handlar inte bara om att lösa en uppgift och komma fram till ett bestämt mål,
det handlar även om att gruppens medlemmar ska må så bra som möjligt och kunna lära sig
något av varandra under arbetets gång. Då menar jag inte bara på ett rent kunskapsmässigt plan
utan även på det personliga planet, hur vi beter oss i förhållande till andra, ger stöd, uppmuntran
och uppmärksamhet. Enligt Nilsson (1993) har personer som ägnar sig åt att få gruppen att
fungera på det personliga planet ofta behov av att vara uppskattade, få stöd och bli bekräftade
som personer. Jag frågar mig då om vi inte alla har behovet av att bli sedda av andra och få
bekräftat att vi finns, syns och gör något bra!

I denna uppsats kommer jag att se hur grupper fungerar socialt och hur samspelet mellan
gruppdeltagarna kan se ut. Eftersom jag ska bli lärare är jag intresserad av hur detta fungerar
bland barn och ungdomar, så arbetet är knutet till situationen i skolan där det finns många
möjligheter till olika grupperingar och mycket arbete som kan utföras i grupp.

Mitt syfte är att studera det sociala samspelet i barngrupper som har olika stor erfarenhet av
grupparbete. Jag vill veta hur barnen uppfattar detta samspel, samt ta del av lärarnas åsikter
och tankar kring användandet av grupparbeten. Utifrån detta har jag formulerat fem
frågeställningar.

1. Hur förhåller sig eleverna till varandra när de jobbar i grupp? Hjälper de varandra, tar de
hänsyn, visar de varandra respekt?

2. Vilka roller och rollmönster är det möjligt att definiera i grupperna?
3. Hur uppfattar deltagarna sitt arbete i gruppen?
4. Vilka skillnader i det sociala samspelet kan ses mellan de vana respektive ovana

grupparbetarna?
5. Vilken är lärarens generella uppfattning om grupparbeten? Vad har de för funktion och hur

används de i klassen?

Det finns många tidigare studier gjorda om grupper och deras funktion och jag kommer att
redogöra för det jag funnit intressant och relevant i den litteratur jag tagit del av. Det mesta av
den litteratur jag läst handlar om vuxengrupper, men jag har tagit ut de bitar som kan ses även
bland barn.

Jag kommer att observera olika elevgrupper när de jobbar och försöka ta reda på vad det kan
vara som gör att de fungerar på olika sätt. Jag kommer även att se vilka roller och mönster jag
kan finna, hur samarbetet fungerar om alla får komma till tals etc. Därefter intervjuar jag vissa
av eleverna om deras egna insatser för att se hur de själva uppfattar sin delaktighet i gruppen.
Jag kommer även att ställa några frågor till klasslärarna får att få deras syn på grupparbeten och
hur grupper ska formas för att det ska fungera på bästa sätt relationsmässigt.
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3. Litteraturgenomgång

Jag kommer i detta kapitel att ta upp olika delar som är viktiga vid grupparbeten. Jag har
koncentrerat mig på de sociala delarna av arbete i grupp, vad som kan hända med dessa och
hur de kan utvecklas. Vissa definitioner finns med för att underlätta förståelsen för läsaren, men
tonvikten läggs på roller och relationer som är det viktiga för mitt arbete.

3.1 Vad är en grupp?

Det finns flera olika definitioner på vad en grupp är och jag ska här kortfattat redogöra för
några olika teorier.

Inom behaviorismen ses gruppen som en marknadsplats. Samarbete i grupp handlar om ett
givande och tagande av belöningar. Varje individ ser till sina egna intressen och ett beteende
som ger stor belöning kommer sannolikt att upprepas. Homans, tolkad av Svedberg (1997),
menar att för att det över huvud taget ska kunna bildas en grupp måste den enskilda individen
förvänta sig någon form av belöning. Samspelet i gruppen blir ett givande och tagande av dessa
belöningar och samspelet kan fungera om medlemmarna följer de normer som finns inom
gruppen för hur utbytet ska ske. Gruppen ses alltså inte som en enhet utan som flera enskilda
individer som har något att vinna på att gå ihop med andra. En annan syn på grupper har Mead,
här tolkad av Svedberg (1997), som menar att den enskilda individens beteende endast kan
förstås om man ser till den grupp som individen är medlem i. Denna teori kallas för
speglingsteorin eftersom gruppen kan ses som en spegel där vi får se oss själva utifrån andras
ögon. Det innebär att vi kan få en bekräftelse på oss själva som vi inte själva förmår att ge.
Systemteoretiker ser gruppen som ett öppet system där vårt beteende uppstår genom samspel
med andra. De menar att varje system strävar efter någon form av balans och om någon går på
för hårt innebär det att någon annan tar på sig att bromsa. Det kan tex. handla om att någon vill
utföra ett arbete snabbt och slarvigt, vilket gör att någon, eller några i gruppen jobbar extra
noggrant och långsamt för att kompensera det. (Svedberg, 1997)

En grupp kan alltså enligt vissa teorier vara en samling människor som råkar befinna sig på
samma plats vid samma tidpunkt, tex. i en biljettkö eller på en buss. Maltén (1992) menar
dock att för att det ska kallas grupp krävs det att människorna har vissa gemensamma mål och
normer. En grupp bör också träffas regelbundet och systematiskt för att utvecklas och hålla
kvar sin ”vi-känsla”. För att utveckla ”vi-känslan” är det viktigt att medlemmarna
kommunicerar med varandra inom gruppen. Alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt så länge det
handlar om något som kan föra gruppen närmare målet. Nilsson (1993) menar att om gruppen
fungerar bra vet alla i gruppen var de har de andra och kan känna av när de ska lyssna och när
det sedan är fritt att prata.

3.2 Olika typer av grupper

Den första grupp vi kommer i kontakt med är primärgruppen, som då oftast utgörs av familjen.
Enligt Mathiasson (1994) kommer många av våra grundläggande värderingar och vår syn på vad
som är lämpligt uppförande från denna första grupp. Heap (1974) menar att primärgruppen
ska ha så pass få medlemmar att alla har chans att få ögonkontakt med de övriga. Gruppen ska
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också finnas till så pass länge att det bildas personliga band mellan gruppmedlemmarna så att de
kan påverkas och inspireras av varandra.

Den andra typen av grupper är sekundärgrupper där vi hamnar pga. ett gemensamt intresse,
vårt yrke eller liknande. Dessa grupper är större än primärgruppen och den gemenskap som
medlemmarna känner är ofta inte särskilt djup eller personlig. Även sekundärgruppen kan
svetsas samman ordentligt om det förekommer press utifrån, eller om deltagarna tar strid för
samma sak. (Heap, 1974)

Enligt Maltén (1992) utgör sekundärgruppen ett slags mellanställning mellan primärgruppen
och samhället. Här kan vi få träna oss på att påverka och protestera mot olika
samhällsföreteelser.

Nästa grupp är referensgruppen som, enligt Mathiasson (1994), står för den livsstil och de
ideal vi eftersträvar. Ofta kan vi genom våra kläder och vårt uppförande signalera vilken
referensgrupp vi har. Skillnaden mellan referensgrupp och idoler är att referensgruppen ligger
närmare till hands och alltså inte är ouppnåelig.

De grupper som oftast förekommer i skolan är de formella och de informella grupperna. Om vi
ser på klassen som helhet är det en formell grupp med läraren som den utsedde ledaren och
eleverna är placerade i klassen efter vissa kriterier som de inte själva styrt över. Klassen har
vissa bestämda regler och ett syfte som läraren jobbar mot tillsammans med eleverna. Inom
klassen finns ett antal informella grupper som är formade efter samhörighet och gemensamma
intressen. Dessa grupper har ingen formellt utsedd ledare och rollerna i gruppen bestäms ofta
utifrån underförstådda normer. (Nilsson, 1993)

De grupper jag kommer att studera i mitt arbete är sekundärgrupper som har satts samman
inom den formella gruppen, som utgörs av en skolklass.

Något som också är avgörande för hur gruppens arbete kommer att se ut är hur många som är
med i gruppen. Svedberg & Zaar (1988) ser en grupp på fyra till åtta personer som en liten
grupp och när det blir 20-30 personer är det en stor grupp. I en liten grupp på sex personer
finns det 15 olika relationer, dvs. jag har fem personer till vilka jag har en relation, samtidigt
som alla de övriga har liknade relationer. Detta leder till att man inte kan ha uppsikt över allt
som händer på samma sätt som när man jobbar bara två tillsammans.

De grupper som jag studerat har alla fem medlemmar, varav en grupp endast har fyra
närvarande. Samtliga betecknas alltså som små grupper.

3.3 Hur jobbar man i grupp?

Blumberg och Golembiewski (1978) menar att arbete i grupp handlar mycket om den
personliga situationen, vi utvecklar nya insikter om oss själva och vi kan analysera vårt eget
beteende och den effekt det får på andra. Vi kan dessutom få en bättre förståelse för hur vi kan
påverka andra och vilket personligt intryck vi ger. De pekar på fyra komponenter som gynnar
den individuella utvecklingen i grupp. Det första är att grupparbetet har en inriktning på här-
och –nu. Det innebär att genom att få de övriga gruppmedlemmarnas tolkningar och reaktioner
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kan vi få direkt respons på våra  handlingar och vårt beteende. Det som bäst kan lära oss något
om oss själva och andra är att vi får saker utredda och klargjorda direkt när de inträffat.

Det andra är att vi öppet vågar visa våra känslor i gruppen, det handlar då både om positiva
känslor som glädje och värme och negativa känslor som fientlighet  och aggressivitet (a.a.).
Nilsson (1993) påpekar att det är i mindre grupper som vi tränar den sociala kontrollen och lär
oss att anpassa oss till andra människor. Det är här vi får våra värderingar, sociala färdigheter
och lär oss hur man förhåller sig till andra människor. Gruppen är ett ställe där vi kan prova oss
fram och lära oss mer om hur vi bör agera tillsammans med andra. Blumberg och
Golembiewski (1978) menar dock att det är lätt att anse sina känslor som olämpliga och
undertrycka dem för att inte stöta sig med någon, samtidigt förlorar man då en del av sin
mänsklighet. Detta kan i sin tur leda till att man får svårt att visa sina känslor även när man
skulle vilja och ibland kanske inte ens vet vad man känner. Det gäller alltså att man skapar en
öppen gruppmiljö där det är tillåtet att visa värme och uppskattning samt att man vågar ge
andra kritik om man tycker det är befogat.

Den tredje komponenten handlar om att vi måste våga ge av oss själva för att få något tillbaka.
En gruppmedlem som alltid är tillbakadragen och inte vågar yttra sig kan heller inte räkna med
att få någon positiv respons tillbaka från gruppen. Detta kan låta väldigt enkelt i teorin men är en
process som måste få ta tid. Genom att vi öppnar oss för andra blir vi mer sårbara och risken
för att det utnyttjas på fel sätt finns alltid där. Samtidigt måste någon våga ta det första steget för
att de övriga gruppmedlemmarna ska känna att det är tillåtet. En trygg gruppmiljö är
grundstenen för att det ska fungera. Här måste även noteras att det finns en osynlig linje mellan
att visa några av sina svagheter och att visa dem allihop på samma gång. En människa som
blottar för mycket av sig själv får oftast de övriga att dra öronen åt sig och det kan upplevas
som obehagligt och självnedvärderande. Det gäller att lägga sig på rätt nivå för att kunna få en
jämvikt mellan vad som ges och vad som fås tillbaka. (a.a.)

Den fjärde komponenten är att vi vid grupparbete ofta kan välja förändringar individuellt. För
att förklara detta ger Blumberg & Golembiewski (1978) ett exempel om en kvinna som fick
antydningar från de övriga gruppmedlemmarna att om hon bara vågade visa sina känslor mer
öppet skulle de andra i gruppen kunna komma närmare henne. Här är det helt upp till kvinnan
om hon tycker att relationerna till de övriga är bra som de är, eller om hon ska försöka bjuda
lite mer på sig själv och få en djupare gemenskap i gruppen. Ibland kan det dock förekomma
starkt tryck från gruppen att en gruppmedlem bör ändra på ett visst beteende eller handla på ett
annat sätt. Även om förändringen är positiv för gruppen kan den uppfattas som negativ av den
enskilda personen eftersom denne inte själv får göra valet.

För att individen personligen ska få ut något av grupparbetet har David Jenkins tagit fram vissa
antaganden som presenteras av Blumberg & Golembiewski (1978). Jenkins menar att man
måste få en balans mellan individuell trygghet och osäkerhet. Det handlar om att kunna lita på de
övriga gruppmedlemmarna och känna sig trygg i gruppen, samtidigt som det måste finnas vissa
saker som inte är helt klara för att inte gruppen ska stagnera utan fortsätta att utvecklas. Om
förhållandet mellan dessa är i jämvikt kan vi uppleva arbetet som en utmaning och vågar prova
olika förhållningssätt till de övriga i gruppen. Blir istället obalansen för stor är risken att vi bli
osäkra och inte vet hur vi ska agera.
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3.4 Hur bildas välfungerande grupper i skolan?

Den bästa förutsättningen för att använda sig av grupparbete är att eleverna hela tiden sitter
placerade i grupper. Det blir då enkelt att använda sig av sina kamrater även när inte
grupparbete står på schemat och det försvinner inte en massa tid då eleverna ska gruppera sig.
Stensaasen och Sletta (1985) föreslår att man växlar grupper med jämna mellanrum så att
gruppernas sammansättning ändras och man undgår att fastna i vissa bestämda
samarbetsvanor.

Vissa lärare har som mål att alla elever ska sitta bredvid varandra under ett läsår. Det gör att
elever som aldrig annars skulle umgås får chansen att samarbeta med varandra. Eleverna lär sig
samarbeta med dem som har andra förutsättningar för att lyckas med skolan, olika ambitioner
och intressen. En svårighet som kan uppkomma är att de som tycker illa om varandra förr eller
senare hamnar i samma grupp och tvingas jobba ihop. Avsikten med det hela kan vara att
eleverna ska lära sig tolerera varandra och kunna arbeta även med dem som de inte tycker bra
om. Resultatet blir antingen att motsättningarna ökar och det blir en dålig stämning i gruppen,
eller också upptäcker eleverna nya positiva sidor hos varandra. Om samarbetet inte fungerar
blir hela gruppens prestationer lidande, går det däremot bra kan eleverna rent av börja gilla
varandra och det positiva sociala samarbetet gör att gruppen presterar ett bra arbete. (a.a.)

Det finns även andra problem som kan dyka upp vid bildandet av grupper, vissa elever har
väldigt svårt att klara av förändringar och vill att allt ska vara som det alltid har varit. De som
har svårt att bli accepterade av de övriga får det också jobbigt när de hela tiden måste anpassa
sig till nya grupper. Det är alltså inte ett lätt jobb att få ihop vettiga grupper, Stensaasen och
Sletta (1985) har dock några goda råd att komma med.

• För det första är det bäst om läraren sätter samman grupperna, det gör att det finns viss
kontroll på hur sammansättningen blir, vilket naturligtvis inte automatiskt leder till att det blir
som det var tänkt.

• Det gäller att läraren tar hänsyn till de olika elevernas popularitet vid placeringen. Det är
inte så lyckat att sätta alla flickorna med hög status tillsammans och klämma in de mindre
populära flickorna mellan klassens tuffa pojkar.

• Det är naturligtvis tillåtet att experimentera med lite udda kombinationer för att se vad
eleverna klarar av, men i så lång utsträckning som möjligt bör det undvikas att de som inte
alls fungerar tillsammans hamnar bredvid varandra.

• Även om grupperna ska varieras kan det vara en god i idé att låta de mindre accepterade
få hamna i samma grupp som en eller ett par socialt omtänksamma kamrater. Elever som
saknar hög status har oftast större behov av den sociala miljön inte varieras alltför kraftigt.

• Alla elever bör delta i grupparbeten och sociala övningar, men läraren kan inte tvinga en
elev som inte klarar av att jobba i grupp. Låt dessa elever få närma sig grupparbetet i sitt
eget tempo, de måste själva få upptäcka att det inte är så tråkigt och farligt.

• Det är viktigt att gruppmedlemmarna får känna att de lyckas tillsammans. Det skapar en
större samhörighet och gynnar de sociala relationerna i gruppen. (a.a.)

 

 Heber och Heber (1957), som redovisas av Stensaasen och Sletta (1985), gjorde ett
experiment med grupper med yngre barn. Några grupper fick en uppgift som var omöjlig att
utföra, några fick en uppgift som varken kunde gå riktigt bra eller riktigt dåligt och vissa grupper
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fick en uppgift som de inte kunde misslyckas med. Grupperna utförde sitt arbete och löstes
därefter upp och eleverna återgick till sina respektive platser. Olika sociometriska tester visade
efteråt att det hade skapats nya sociala relationer i klassen efter grupparbetet. Den här
tendensen gick så småningom över för alla grupper, utom för dem som hade lyckats med sin
uppgift. (a.a.) Detta visar hur viktigt det är att få lyckas med något tillsammans med andra och
vad det kan ge utöver ett lyckat resultat.
 

 3.5 Normer
 

 Normer är regler för vårt uppförande som anses så självklara att de inte finns nedskrivna.
Dessa varierar från olika grupper, situationer och åldrar och det gäller att följa dem för att bli
accepterad i en ny situation. (Mathiasson, 1994)
 

 Nilsson (1993) menar att det är viktigt att veta vad som passar och hör till när man ska vara
medlem i en grupp. Vi har förväntningar på oss från andra människor på hur vi ska agera och
även vår kultur säger att man ska uppföra sig på ett visst sätt i förhållande till andra.
 

 Om en grupp träffas regelbundet kommer de olika mötena att se relativt lika ut, vissa osynliga
regler om hur arbetet ska bedrivas och hur deltagarna bör bete sig har instiftas efter hand.
Deltagarna finner en trygghet i gruppen och vet hur de bör agera gentemot de övriga
gruppmedlemmarna. Detta är en nödvändighet för att gruppen ska komma framåt i sitt arbete,
ingen behöver längre bekymra sig om de yttre ramarna. Gruppdeltagarna vet vad de har att
förvänta sig av varandra och hur de ska visa varandra hänsyn. (Nilsson, 1993)
 

 Om vi kommer ensam som ny medlem till en grupp är det mycket av den första tiden som går
åt till att försöka läsa av gruppen och lista ut vilka normer som gäller. Så länge vi följer de givna
normerna händer inget, det är när vi råkar bryta mot dem som det märks. Ofta är straffet att de
andra öppet visar sitt missnöje genom att vända sig om eller demonstrativt rynka på näsan.
Detta straff räcker oftast för att vi ska lära oss vår läxa och aldrig upprepa misstaget igen.
(Mathiasson, 1994)
 

 En person som inte följer gruppens normer ses som en avvikare och utgör en störning för
gruppens sätt att fungera. Det kan handla om att skämta vid fel tillfällen eller ta upp känsliga
saker som de övriga inte finner lämpligt att diskutera. Avvikaren är ett hot mot den fungerande
gruppen och tas denna person på allvar tvingas hela gruppen till rannsakning. Det finns olika
sätt att hantera en avvikare på, ett sätt är att verkligen lyssna på det han säger och ta det till sig,
vilket kan leda till att hela gruppen förändras. Ett annat sätt är att ignorera honom, eller ännu
hårdare att utesluta honom från gruppen. Det sista exemplet som Björsne m.fl. (1977) anger är
att utdela någon form av bestraffning vilket även fungerar som varnande exempel om någon
annan börjar bete sig på ett underligt sätt. (Björsne, Grahm & Rostvall, 1977)
 

 3.6 Grupptrygghet
 

 Hur en grupp utvecklas och i vilken utsträckning individerna upplever trygghet beror i stor
utsträckning på hur trygg omgivningen är och vilken bekräftelse gruppen får ifrån andra. Om
gruppen får dålig respons från omgivningen får gruppen ge sig själv bekräftelse vilket kan leda till
att man berömmer och håller med andra för att själv få beröm och medhåll. Det hela kan leda till
att gruppen blir väldigt enkelspårig och alla till slut tänker lika. Ingen vågar längre yttra åsikter
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som de inte vet om de andra delar, eftersom de vill undvika konflikter som kan skada
gruppen. (Mathiasson, 1994)
 

 Det kan också finnas en rädsla för att vara den som sticker ut och tycker annorlunda, det finns
en rädsla för att bli utesluten eller hånad. Även om vi tror så är det ofta uppskattat att någon
vågar säga som den tycker och inte är alltför påverkad av alla andra. Det behövs således både
en viss anpassning för att gruppen ska kunna känna sig trygg och en viss förmåga till att ta
initiativ och våga utveckla nya idéer för att gruppen ska kunna gå framåt i sin utveckling.
(Björsne, Grahm & Rostvall, 1977)
 

 Om klimatet runt gruppen är tryggt och öppet vågar gruppdeltagarna ta mer risker och tycka
mer, det är helt okej att inte alltid tycka som alla andra och argumentationer och diskussioner
kan leda till nya insikter. (Mathiasson, 1994)
 

 3.7 Roller
 

 Sociala roller är inget vi spelar – som en teaterroll – utan något vi går in i
och är i situationen. Som kvinna, dotter och mor ger jag hela tiden uttryck
för något som är mig själv men olika delar av mig själv och på olika sätt.
(Mathiasson, 1994 s 26)

 

 Detta citat visar på den bredd av olika sätt att vara som varje person besitter. Mathiasson
menar vidare att vi inte överger vår egen identitet för att vi anpassar oss till den roll som passar
i just det sammanhanget. Det handlar om att gruppens klimat påverkar vilka delar av
personligheten som vi vill lyfta fram. (Mathiasson, 1994)
 

 Det som kan leda till problem är om vi hamnar i en sådan grupp, eller situation, att vi inte får
visa vår rätta identitet, eller när vi känner att vissa delar skulle förnekas om de visades upp.
Gruppens individualitet förtrycker den egna personligheten och vi känner oss otrygga och
fångade i gruppen. (Mathiasson, 1994)
 

 Som medlem i en grupp spelar vi olika roller, det handlar om att finna en fast grund att stå på
och veta hur vi bör förhålla oss till de övriga. Vid starten av en ny grupp är de flesta osäkra och
förvirrade, det är i det skedet vi kliver in i en roll för att få den trygghet vi söker. Någon känner
att arbetet behöver styras upp och tar därför på sig ledarrollen, medan den som är blyg och har
svårt att ta för sig hamnar i den tysta rollen. Det är lätt att fastna i den första roll vi tar på oss
eftersom gruppen byggs upp av dessa. Efter en tids samarbete kan det hända att gruppens
arbete stannar av eftersom deltagarna har tröttnat på sin tilldelade eller självpåtagna roll. För att
gruppen ska kunna gå vidare i sin utveckling gäller det då att gruppen struktureras om och
ändrar rollerna. Det hela leder till en ny osäkerhet och en ny start för gruppen som kan komma
vidare i sin utveckling. (Björsne, Grahm & Rostvall, 1977)
 

 Hur trygga vi är i oss själva avgör hur mycket vi kan bredda vårt rollregister. Den som har en
god självkänsla och en tro på att han duger kan tänja på gränserna och bredda sin roll. Den
som har många självklara roller redan som liten tex. ”pappas flicka”, ”farmors lilla hjälpreda”
och många kompisroller, har mycket gratis i det fortsatta samarbetet med andra. Vi vet då om
att vi klarar av att utföra vissa saker och är inte rädda för att misslyckas på vår väg mot
utveckling. Det är värre om vi inte känner oss säkra i en enda roll, då blir det lätt att uppleva
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omgivningen som krävande och vi får prestationsångest inför de förväntningar vi tror att andra
har på oss. (Mathiasson, 1994)
 

 Den amerikanske forskaren Goldberg pekar på fyra olika varianter, tolkade av Mathiasson
(1994), som kan hända när vi hamnar i fel roll i en grupp. Det första handlar om rädsla för att
de andra ska upptäcka att vi inte är lika kompetenta som vi tror att de tycker. Vi antar att
gruppen tror en viss sak och är rädda för att inte kunna leva upp till dessa förväntningar. Det
andra är att vi är rädda för att de andra ska upptäcka att vi inte är så engagerade och tycker
att uppgiften är så rolig som vi gör sken av. Det kan handla om att vi tror att de andra tycker
om en bara för att vi verkar ambitiösa och intresserade av uppgiften. Det tredje är att vi är
rädda för att något av den äkta personligheten ska komma fram. Vi kanske agerar på ett glatt
och skämtsamt sätt, men privat är ganska tysta och buttra. Det fjärde är rädsla för att råka visa
vad vi egentligen känner, tex. om vi tycker illa om någon i gruppen, eller tycker att någon
dominerar gruppen för mycket.
 

 En förutsättning för att gruppens arbete ska fungera bra är att alla gruppmedlemmarna kan
tolka de olika rollerna och känna vad de själva kan bidra med till just denna grupp. I vissa
grupper kan vi känna att vi verkligen får komma till vår rätt och får göra ett bra arbete medan
det andra gånger inte känns så viktigt och vi gör inte en lika engagerad insats. Detta kan ha att
göra med att vi får rätt eller fel roll i en grupp, vissa roller kan präglas av vår personlighet och
därigenom kännas viktiga, det kan också vara så att vi har större talang för vissa roller pga. vår
personlighet och därför känner att vi kan och vill göra ett bra jobb. En roll som inte alls känns
äkta eller utvecklande kan leda till arbetsuppgifter som är så långt ifrån vårt personliga
intresseområde, att de känns triviala eller bara allmänt ointressanta. (Nilsson, 1993)
 

 3.8 Rolltyper
 

 Enligt Benne & Sheats (1948), tolkade av Maltén (1992), finns det tre olika typer av roller: de
som har uppgiftsfunktioner, samspelsfunktioner och egoinriktade funktioner. Här kommer en
beskrivning av de olika rollerna, samt en förklaring om vad de står för.
 

 3.8.1 Uppgiftsroller
 

 Den som tar på sig en uppgiftsfunktion har ofta ett stort behov av att ha ordning och reda runt
omkring sig och blir lätt förvirrad om inte allt är strukturerat. Eftersom det i inledningsfasen av
ett grupparbete förekommer mycket osäkerhet om vad som ska göras, hur det ska göras och
vem som ska göra vad tar uppgiftspersonen på sig att organisera gruppens struktur för att
kunna känna sig trygg. (Nilsson, 1993)
 

  Här är det inte själva uppgiften som jag fokuserar på, utan de olika rollerna med
uppgiftskaraktär som kan förekomma vid min observation.
 

 Maltén (1992) har tolkat Benne och Sheat (1948) och anger olika exempel på uppgiftsroller.
 

 Initiativtagaren kommer med många idéer och förslag på hur arbetet kan läggas upp och
drivas framåt.
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 Informationssökaren är bra på att få fram material för att kunna lösa gruppens uppgift, det
kan handla om böcker, Internetsidor och artiklar. Den här personen är inte heller rädd för att
ta kontakt med personer vars kunskap gruppen kan ha nytta av i sitt arbete.
 

 Åsiktssökaren är den som får gruppen att stanna upp och tänka efter så att inte arbetet blir för
stort och ytligt, han drar gärna igång en diskussion om vad man egentligen vill komma fram till
och tar fram gruppmedlemmarnas egna åsikter och värderingar.
 

 Informationsgivaren kan ge gruppen information utifrån egen kunskap och erfarenhet.
 

 Samordnaren sorterar den information och de åsikter som gruppen kommer med. Han kan
även hjälpa de andra att klargöra vad de egentligen vill säga och vad som förenar och skiljer
två olika åsikter åt.
 

 Orienteraren sammanfattar arbetet och tar upp en diskussion om det fortsatta arbetet.
 

 Kritikern ifrågasätter det mesta av det arbete som genomförs, vilket får de övriga i gruppen att
tänka efter och motivera, vad behövs och varför?
 

 Stimulatorn är den som muntrar upp och driver på när arbetet går trögt eller har stannat av.
 

 Assistenten är den som tar itu med rutinjobb som måste göras och ser till att arbetet inte
svävar iväg och blir för stort.
 

 Sekreteraren håller reda på vad som sagts och gjorts och kontrollerar vilka resultat som
kommit fram.
 

 3.8.2 Samspelsroller
 

 De personer som intar en samspelsfunktion tycker att det är spännande att träffa nya
människor och koncentrerar sig mer på det personliga samspelet än på själva uppgiftens
utformning och utförande. De vill först lära känna de övriga gruppmedlemmarna innan de kan
koncentrera sig på något annat, de har inte alls samma behov av ordning och struktur som
personer med uppgiftsfunktioner. (Nilsson, 1993)
 

 Benne & Sheats (1948), i Malténs (1992) tolkning, anger följande samspelsfunktioner.
 

 Uppmuntraren peppar de andra och ger gärna beröm.
 

 Medlaren är bra att ha om det uppkommer konflikter. Denna person försöker mäkla fred och
håller sig lugn i alla situationer, kan skämta för att lätta upp stämningen.
 

 Kompromisskaparen hjälper till när det finns olika viljor i gruppen för att hitta en lösning som
alla kan gå med på.
 

 Kommunikationsbefrämjaren hjälper till att skapa ett bra socialt klimat i gruppen. Kan
dämpa de som pratar för mycket och har starka viljor, samtidigt som de lyfter fram de
tillbakadragna och tystlåtna.



18

 

 Observatören kan se gruppen utifrån och ser till att alla tänker efter hur de uppför sig och
handlar, inte minst i de socioemotionella relationerna.
 

 Medlöparen har ingen egen funktion i gruppen utan sitter mest tyst och lyssnar och accepterar
oftast de andras idéer och förslag.
 

 Sanningssägaren är inte rädd för att ifrågasätta vad som pågår i gruppen, lyfta fram det som
pågår under ytan och tydliggöra tveksamheter.
 

 3.8.3 Självcentrerade roller
 

 Den tredje rolltypen är de egoinriktade personerna som alltid främst ser till sina egna intressen
och struntar i gruppen när den vill ta en riktning som inte passar. Dessa  personer kan vara
svåra att ha i en grupp då de oftast ignorerar demokratiska beslut om dessa verkar
missgynnande för den enskilda personen. De vill ofta styra gruppen att nå mål som har
personligt intresse, även om de inte alls hör till gruppens uppgift. För att komma dit avbryts alla
samtal och diskussioner som inte stöder det egna syftet och gruppen fastnar lätt i sidospår även
om inte alla i gruppen har något intresse av det. (Nilsson, 1993)
 

 Några exempel på självcentrerade funktioner får vi från Malténs (1992) tolkning av Benne &
Sheat (1948)
 

 Angriparen klagar på de andras arbete och nedvärderar det.
 

 Blockeraren ser till så att arbetet stannar av genom långa diskussioner om småsaker eller sånt
som redan beslutats, dessutom fullgörs ofta inte de uppgifter personen tagit på sig att utföra.
 

 Uppmärksamhetssökaren måste alltid ha uppmärksamhet och får detta genom att skryta eller
avbryta.
 

 Bekännaren vill hellre prata om sina egna känslor och erfarenheter än att lösa gruppens
uppgift. Denna person har ibland en tendens att bli väl personlig.
 

 Playboyen är cynisk och visar en överlägsen attityd till gruppens arbete, nedvärderar de
andras arbete.
 

 Dominanten styr och ställer med gruppen, avbryter diskussioner och pratar i munnen på de
övriga, försöker manipulera hela den övriga gruppen.
 

 Hjälpsökaren uppför sig barnsligt, berättar om sin osäkerhet och vädjar om hjälp och tröst
från gruppen.
 

 Den självutnämnde representanten ger sig själv rätten att tala för dem som är frånvarande
eller tystlåtna och får på så sätt sina egna åsikter och värderingar framförda.
 

 För att få en grupp att fungera gäller det att finna en balans mellan de olika funktionerna, vilket
inte alltid är så lätt. Det finns alltid egoinriktade tendenser i en grupp även om de inte kommer
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upp till ytan. När de väl visar sig gäller det att fundera på vad som utlöst dem, de signalerar att
det är något i gruppen som inte fungerar. Gruppen behöver då ta itu med problemet och gå till
botten med det för att kunna få samarbetet att fungera och gruppen att utvecklas i rätt riktning.
Ofta handlar det alltså om en protest mot någon, eller något i gruppen när ett destruktivt
beteende uppvisas. För vissa personer kan detta vara det enda sättet att protestera på när de
blir frustrerade. (Nilsson, 1993)
 

 3.9 Ledarskap och ledarstilar
 

 På 1970-talet ansågs den ideala gruppen fungera bäst utan ledare, formella och informella
ledare ansågs då vara detsamma. Att vara chef och ledare behöver dock inte vara detsamma.
En bra chef fungerar som en bra ledare, men många formella chefer klarar inte av att leda en
grupp på ett fungerande sätt. De flesta kan lära sig att bli bra ledare genom att få mognad,
erfarenhet och kunskap. Den mognad vi talar om här är livserfarenheter som vi kan reflektera
över och lära oss något av och kunskapen är insikter om ledarskap och dess funktion.
(Nilsson, 1993)
 

 En bra ledare har inflytande över andra människor, är lyhörd och blir åtlydd mer av vilja än av
tvång. Han har relativt gott självförtroende, är bra på att ta ansvar och har bra kontakt med
andra människor. För att fungera som ledare behövs både samspelskunskaper och
uppgiftskunskaper. En samspelsledare är bra på att umgås med andra och kan känna av
spänningar inom gruppen och kunna lätta på dem. En bra uppgiftsledare kan organisera, lösa
problem och har alltid en bra idé att komma med om någon fastnat. Om en person fungerar bra
som ledare i en viss situation behöver det inte betyda att denne fungerar lika bra i en annan
situation. Att leda handlar mycket om att samarbeta med andra människor och kunna motivera
dem att göra ett bra jobb. När en grupp bildas kan vissa personer ta på sig både samspels- och
uppgiftsfunktioner. De som har flest funktioner och klara av att sköta dessa, kan ses som
gruppens ledare. (Nilsson, 1993)
 

 Det finns många olika teorier om ledarstilar och jag kommer här att ta upp två som känns
relevanta för mitt arbete. Enligt Svedberg (1997) är stilteorierna de teorier som riktar in sig på
sambandet mellan ledarens handlingar och hur effektivt det gör honom eller henne till ledare.
 

 Blake & Mouton, tolkade av Svedberg (1997), menar att en bra ledare kan värna om de
mänskliga relationerna samt se till att arbetet blir utfört. De anger fem olika stilar som en ledare
kan anta: Pessimisten, hårdingen, trivselchefen , diplomaten och idealchefen.
 

 Pessimisten tycker att arbetet är pest och ser till att göra så lite som möjligt. Det förekommer
ingen kontakt med de övriga utan alla sköter sitt. Viss gemenskap kan dock förekomma vid
klagomål som ofta inte leder någonstans. Alla förändringar motsätts eftersom de kan leda till
mer arbete, eller nya arbetssituationer.
 

 Hårdingen prioriterar arbetet före allt annat och ser till att andra också jobbar mycket. Här
löses inga konflikter, det gäller att avgöra dem. Allt som kan motiveras ekonomiskt är
genomförbart och det är lätt att stressa ihjäl sig på jakt efter ännu större effektivitet.
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 Trivselchefen har lugn och ro på arbetsplatsen och stor vikt läggs på det personliga och sociala
planet. Klimatet är öppet för diskussioner, men uppkommer konflikter så dämpas de istället för
att lösas.
 

 Diplomaten ser till att allt utförs på ett lagomt sätt. Ingen jobbar ihjäl sig eller vantrivs på
jobbet, men det lilla extra saknas. Alla är väldigt försiktiga och kompromissar gärna, vilket kan
leda till ett annat resultat än väntat.
 

 Idealchefen sätter både arbetet och medmänniskorna i centrum. Ansvaret delas mellan chef
och arbetare och alla är engagerade och trivs på jobbet.
 

 Ichak Adizes, tolkad av Svedberg (1997), ser fyra olika ledarstilar som alla samverkar med
varandra. Först ut är entreprenören som tar tillvara på kreativiteten och kommer alltid med
nya idéer, men har svårt för att se vad som är realistiskt och inte. Administratören kommer då
till hjälp och planerar och strukturerar upp arbetet, inför rutiner och effektiviserar arbetet. Om
administratören får för stor utbredning blir arbetet alltför styrt och upplevs som tråkigt och
torftigt. Producenten kommer sedan till undsättning och ser till att idéerna blir genomförda.
Det är lätt att denne person är alltför inriktat på uppgiften och kör över andras önskemål på
vägen mot resultat. Till undsättning kommer då integreraren som ser till de sociala
relationerna, uppmuntrar samarbete och upptäcker konflikter. Denna person har dock lätt för
att låta känslorna dominera och det gäller att behålla klarsyntheten så att han inte lyssnar för
mycket på de övriga och bara följer med istället för att leda. (Svedberg, 1997)
 

 3.10 Samspelsmönster
 

 Ofta när en grupp bildas är gruppmedlemmarna okända för varandra, de har inga åsikter om
varandra och vet kanske heller inte så mycket om den uppgift de förväntas utföra. Allt detta
leder till en viss osäkerhet och försiktighet och gör gruppdeltagarna extra mottagliga för andras
åsikter och beteenden. (Nilsson, 1993)
 

 Wirtberg & Petitt (1984) påpekar att de första minuterna i en ny grupp är mycket avgörande
för hur gruppen senare kommer att formas. Nilsson (1993) anger tre sätt man kan använda sig
av för att minska osäkerheten vid gruppstarten. Det första handlar om de nya
gruppmedlemmarnas utseende: genom att vara klädd, prata och uppföra sig på ett visst sätt
placerar vi människor i olika fack och utifrån detta dras slutsatser om vilka åsikter och
egenskaper de besitter. Det andra är att man attribuerar, vilket betyder att om en
gruppmedlem påminner om någon bekant så jämförs dessa automatiskt och omedvetet med
varandra och främlingen i gruppen tillskrivs den bekantas egenskaper. Likheten behöver inte
vara särskilt stor, det kan röra sig om en gest, leendet, eller sättet att uttrycka sig. Det tredje
sättet är att använda sig av första intrycket och skaffa sig förutfattade meningar om de övriga
gruppmedlemmarna. Om en person är tyst första dagen, kanske pga. av blyghet och
osäkerhet, förväntar vi oss inte att den personen någonsin ska kunna bli pratsam. Vi sätter helt
enkelt en stämpel på deltagarna i gruppen och de sitter oftast kvar där även om personen ifråga
inte alls passar in på den. Om många i gruppen får samma, inte helt sanna, uppfattning om en
person får den personen så svårt att motbevisa sitt beteende att det är lätt att personen i fråga går
in i en roll som egentligen inte stämmer överens med personligheten. Det är då lätt att uppleva
grupparbetet som tråkigt och ointressant, eftersom det inte ger så mycket personligen. (Nilsson,
1993)
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 Det är näst intill omöjligt för en ensam individ i gruppen att påverka gruppens funktion om
gruppens övriga medlemmar inte är beredda och mottagliga inför förändringar. Det räcker
alltså inte med att en gruppmedlem fått nya uppslag från tex. en kurs, eller en annan grupp, hela
gruppen måste vara mottaglig. (Mathiasson, 1994)
 

 Att ett beteende är svårt att ändra på beror ofta på att förväntningarna i gruppen formar ett
samspelsmönster som gör samarbete möjligt. Det kan vara svårt nog att ändra på sitt eget
beteende, men det är ännu svårare att ändra på de andras uppfattning. Rollerna finns alltså
tydligare i de andras förväntningar än i det egna beteendet. Om vi vill ändra på vår roll måste vi
dra fram gruppens förväntningar och uppfattningar i ljuset och öppet diskutera hur vi känner
och vad vi är missnöjda med. Genom detta kan rollen ändras och möjligen även den övriga
gruppstrukturen, förhoppningsvis blir det en bättre stämning i gruppen om alla vågar säga vad
de tycker och tänker. (Nilsson, 1993)
 

 En grupp som kommit en bit på väg tillåter att medlemmarna vidgar sina roller och agerar på ett
annat sätt än de brukar. Detta är bra för gruppens arbete för oftast krävs det att en person gör
flera olika saker för att allt arbete ska täckas upp. (Björsne, Grahm & Rostvall, 1977)
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 4. Metod
 

 I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag gått tillväga när jag utfört mina
observationer och intervjuer, samt koppla detta till metodlitteratur.
 

 Jag har besökt två klasser i årskurs 5 och observerat tre olika grupparbeten, två i Claras klass
och ett i Kents klass. Anledningen till att det blev olika många observationer är att jag
tillbringade en dag i båda klasserna och tog de chanser som dök upp. I Claras klass höll de på
med ett större grupparbete som jag kunde observera, men i Kents klass jobbade eleverna
väldigt lite i grupp så jag fick bara tillfälle till en observation. Den ena klassen valde jag för att
jag gjort min praktik där och visste att de jobbade mycket i grupper. Den andra klassen fick
jag kontakt med via telefon. Jag ringde runt till olika skolor för att hitta en klass där
grupparbete inte är så vanligt förekommande, detta för att kunna jämföra klasserna med
varandra.
 

 Mina observationer gjorde jag genom att sitta utanför en grupp i taget, med god uppsikt över
alla medlemmarna, och anteckna allt jag hann med att se under gruppens arbete. Enligt Patel
och Davidson (1994) är observationer ett bra sätt att studera beteenden och händelser
samtidigt som de inträffar. En annan fördel är att även sådant som eleverna själva är omedvetna
om kan iakttas, vilket är en av förutsättningarna i detta arbetet.
 

 Mitt intresse låg på hur gruppens medlemmar förhöll sig till varandra, vem som pratade mest,
om någon klar ledare fanns, hur gruppen styrdes, hur det yttrade sig om någon inte var aktiv i
gruppens arbete, med andra ord allt som hade med samarbetet att göra medan uppgiften i sig
inte var intressant för min undersökning. För att kunna få med så mycket som möjligt använde
jag mig av det som Patel och Davidson (1994) kallar en ostrukturerad observation, vilket
innebär att jag inte hade med mig några mallar eller scheman över vad jag skulle titta på, utan
försökte observera allt som var av intresse för mitt arbete.
 

 Jag anslöt mig inte till gruppen utan höll mig i bakgrunden och intog en icke deltagande
observationsroll. (a.a.) Under observationen koncentrerade sig eleverna på sitt arbete och
pratade bara ytterst lite med mig. Jag upplevde det som att arbetet flöt på samma sätt som det
skulle ha gjort om jag inte var närvarande. En observation innebär alltid att observatören
lägger in sin tolkning av det inträffade, så även om jag har försökt att vara så objektiv som
möjligt har jag säkert tolkat flera händelser på ett helt annat sätt än gruppdeltagarna upplevde
dem. (Bell 1995)
 

 De grupper jag observerade valde jag efter deras placering. ”Pojkarna” från Claras klass hade
ett eget grupprum till förfogande, ”flickorna”, även de från Claras klass, höll till i ett hörn av ett
stort grupprum och ”blandningen”, från Kents klass, var placerad längst ned i hörnet i
klassrummet. Valet gjorde jag för att det skulle vara så lugnt som möjligt kring gruppen så att
de kunde koncentrera sig på sin uppgift. Jag förväntade mig att finna något intressant i varje
grupp och gjorde därför mina val när jag väl var på plats och kunde se hur eleverna placerade
sig. Nu blev det så att en grupp innehöll bara pojkar, en grupp bara flickor och en grupp
innehöll en blandning: två flickor och tre pojkar.
 



23

 Direkt efter jag gjort mina observationer intervjuade jag två deltagare ur varje grupp.
Intervjuerna tog mellan tio och tjugo minuter beroende på hur talföra eleverna var. Patel och
Davidson (1994) pekar på två saker som är viktiga vid intervjuer, nämligen standardisering och
strukturering. Det första handlar om hur frågorna ställs, om de är klara redan innan, eller om de
bestäms efterhand. Jag använde mig av en helt standardiserad intervju där alla eleverna fick
samma frågor. Det andra intervjuaren bör tänka på är hur strukturerad han ska vara när
personerna svarar, han kan vara väldigt strukturerad och ge ett litet utrymme för den
intervjuade att svara på frågorna. Ett annat sätt är att ge den intervjuade mer frihet genom en
ostrukturerad intervju, där det även finns plats för följdfrågor som känns relevanta. Jag valde
mig här av den ostrukturerade formen och lät de intervjuade få berätta allt de hade att säga på
varje fråga. (a.a.) Mina frågor finns i bilaga 1.
 

 De två eleverna ur varje grupp som jag intervjuade valde jag efter deras ställning i gruppen,
som jag noterat under min observation. Jag pratade med den som ledde gruppen och den som
hade minst att säga till om under gruppens arbete. Alla intervjuer genomfördes med en person i
taget. Intervjuerna gjorde jag med bandspelare för att få tid till personen jag pratade med,
hinna få med allt som sades och kunna komma med relevanta följdfrågor. Enligt Patel &
Davidson (1991) kan bandspelaren ha lett till att de personer jag pratade med spände sig en
aning och inte var så spontana som de skulle ha varit utan dess närvaro. Jag upplevde det dock
som att alla var sig själva och svarade spontant. Samtliga intervjuer gjordes i ett avskilt rum
där det inte fanns något som störde eller distraherade, vilket är viktigt för att den intervjuade
ska kunna koncentrera sig helt på frågorna. (Bell, 1993) Lärarintervjuerna var det sista jag
gjorde innan jag lämnade skolan och de genomfördes på liknande sätt som elevintervjuerna
fastän med andra och färre frågor (se bilaga 1.). Dessa intervjuer tog mellan tio och femton
minuter beroende på hur mycket läraren hade att säga på varje fråga.
 

 När det gäller eleverna utgick jag från observationerna när jag analyserade hur gruppen
fungerade och vilka roller jag kunde finna. Jag jämförde även deras svar i intervjun med deras
agerande under arbetet och såg efter hur dessa överensstämde. Sedan kopplade jag det jag fått
fram till den litteratur jag tagit del av. När det gäller lärarna jämförde jag deras svar med
varandra, kopplade deras arbetssätt till elevernas arbete samt jämförde med litteraturen. Alla
de namn som förekommer är påhittade och de två grupperna från Claras klass kallar jag
”pojkarna” och ”flickorna” och gruppen från Kents klass kallar jag ”blandningen”.
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 5. Resultat
 

 Jag kommer här att först redogöra för observationer och intervjuer, som jag går igenom grupp
för grupp. Därefter redovisar jag intervjuerna med lärarna där jag jämför deras svar med
varandra.
 

 5.1 Förutsättningar
 

 De två klasserna som jag besökt jobbar med grupper på väldigt skilda sätt (läs mer om det på
sidan 27). Clara, som vi kan kalla den första läraren, utgår från gruppen i nästan allt arbete,
medan Kent, som vi kan kalla den andre läraren, nästan uteslutande använder sig av
pararbete. Klasserna är ungefär lika stora, 30 barn i Claras klass och 29 hos Kent. Båda
klassrummen är förhållandevis små och barnen är placerade på liknande sätt i grupper om fem
till sex barn. Clara har tillgång till ett angränsande klassrum som används som grupprum, där
det delvis är avskärmat för lugnare sysselsättningar som läsning och avkoppling. Klassen har
dessutom två mindre grupprum där de elever med större behov av lugn och ro kan sitta jobba,
dessa rum är inte alltid tillgängliga vid grupparbete. Kent har ett angränsande grupprum som
rymmer ca åtta elever och dessutom ett relativt stort bibliotek bredvid klassrummet med små
bord och utrymmen där barnen kan sitta och jobba.
 

 Grupperna i Claras klass håller på med ett större arbete (ca tre veckor) om medeltiden och alla
grupper har olika uppgifter inom detta område. Grupperna är valda på så sätt att alla uppgifter
skrevs upp på tavlan och därefter fick varje elev dra en lapp med ett nummer. Eleverna fick
sedan välja vad de ville jobba med där nummer ett fick bestämma först, därefter nummer två
osv. Gruppen i Kents klass är den grupp som sitter tillsammans i klassrummet.
 

 5.2 Pojkarna
 

 ”Pojkarna”, från Claras klass, består av fyra pojkar vars uppgift är att göra en musikal om
medeltiden. Gruppens femte medlem, som är en flicka, är frånvarande denna dag. Två av
pojkarna, vi kan kalla dem Erik och Valle, är de som håller igång arbetet. De övriga två som vi
kan kalla Tommy och Anders har mer tillbakadragna roller.
 

 Arbetet börjar väldigt trögt, pojkarna har svårt att arbeta när den enda flickan är frånvarande.
De pratar väldigt mycket om henne och vad hon kommit fram till. Erik säger efter en stund att
han tycker att de ska börja om. De andra protesterar först, mest av oro för att flickan ska bli
arg på dem. Valle föreslår då en omröstning och alla närvarande är med på att börja om.
Gruppen kommer nu igång på allvar med sitt arbete. Erik skriver och Valle säger vad han ska
skriva. Tommy har en klarinett med sig, som han börjar spela på, de andra protesterar. Valle
tycker  att de andra ska vara med och ge lite förslag, Tommy kommer då med några idéer som
Valle ifrågasätter. Anders kommer med några inlägg som de börjar diskutera kring. Erik
fortsätter att skriva, Tommy får tillåtelse av de övriga att spela på klarinetten. Han spelar dock
en helt annan låt än det var bestämt från början och Anders blir irriterad. Rätt låt spelas sedan
och Valle sjunger till. Alla är nöjda, nu har de kommit en bit.
 

 Tommy fortsätter att spela lite för sig själv medan Valle läser upp grunden till arbetet som
skrivits, han och Erik diskuterar sedan innehållet och Anders gör små inlägg i diskussionen.
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Valle tar nu över skrivandet och arbetet flyter fint med inlägg från Erik och Anders. Tommy
spelar fortfarande klarinett och nu börjar de övriga bli irriterade och säger åt honom att sluta.
Han tystnar och inleder en egen diskussion med Anders om något helt annat. Erik kommer
med i den diskussionen efter en stund, men alla återgår sedan till arbetet. Anders kommer med
ett förslag som Valle gillar, de andra instämmer. Tommy börjar spela igen, utan att någon av de
övriga reagerar. Erik ligger nu på bordet och diskuterar med Valle, Anders är också med i
samtalet. Tommy slutar spela när de övriga talar om att sjunga en sång och alla utom Anders
sjunger, han säger att det låter illa. Erik kommer på en sång, han sjunger den, men blir irriterad
när Tommy försöker spela något helt annat samtidigt.
 

 Erik och Valle jobbar vidare på sången, Tommy och Anders pratar om annat. Valle vill åter läsa
upp det som skrivits. Tommy spelar lite frånvarande på klarinetten och alla de övriga säger åt
honom att sluta. Valle läser upp och de övriga kommer med förslag, alla är nu åter med i
diskussionen. Anders säger något, men de övriga lyssnar inte på honom. Erik och Valle leder
åter diskussionen och protesterar mot de andras idéer. Tommy och Erik sjunger igenom de
sånger som skrivits ned, Valle fortsätter skriva och Anders ser ut att fundera på något annat och
sitter tyst.
 

 Arbetet går långsamt vidare, Tommy tycker att de ska spela upp det som de kommit fram till.
Alla de övriga är genast med på förslaget. Under uppspelningen är alla i gruppen
koncentrerade och efteråt kommer alla med idéer på hur arbetet kan förbättras och hur de ska
gå vidare. Erik skriver ner allt som han hinner med och som han tycker är bra, vissa förslag slår
han dock ifrån sig direkt. Anders ger några förslag som de andra genast protesterar emot, han
kommer då snabbt med ett nytt förslag som Valle tycker är bra och bygger vidare på. Valle får
nu plötsligt ny energi och kommer med massor av olika förslag samtidigt. De övriga är måttligt
engagerade, Erik försöker dock hinna skriva ner en del. Lektionen närmar sig sitt slut och
pojkarna plockar ihop sina saker. På väg ut på rast hör jag någon gnola på en av de sånger som
skrivits under lektionen.
 

 

 5.3 Intervjuer pojkarna
 

 Jag väljer här att prata med Erik och Anders, eftersom jag uppfattar Erik som ledare och
Anders som den som har minst att säga till om i gruppen.
 

 Både Erik och Anders tycker att det är roligt att jobba i grupp och det bästa är att man inte blir
lika mycket störd som inne i klassrummet. Anders medger att han ofta har stora
koncentrationssvårigheter inne i klassrummet och ser grupparbete som en avkoppling från allt
oväsen. När jag frågade om de märker om det är någon som sitter alldeles tyst är båda inne på
att ingen bara får sitta med utan alla ska jobba.
 Som Erik säger i intervjun:
 

 -    Om man ska göra en pjäs tex. då måste ju dom hjälpa till lite, alla måste hjälpa till.
- Ja, men det är bra, brukar du säga till dom då, eller?
- Ja, mmm, då får man mer gjort om man säger, om man är fler.
 

 Samarbete är viktigt för att gruppen ska fungera, det är båda pojkarna överens om. Anders
bryr sig dock inte så mycket om ifall det är vissa som styr, säger han i intervjun, bara arbetet
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blir bra. Enligt Anders vill Valle vara för mycket besserwisser och han säger att han hellre
lyssnar till Erik, eller sig själv. Erik däremot tycker att alla styr gruppen och har rätt att
bestämma, han medger att den frånvarande flickan är väldigt bestämd och att det är svårt att
föra fram sina idéer när hon är där. Enligt Erik är det viktigaste i en bra grupp att alla kan
komma överens och jobbar bra. Han påpekar även att det är viktigt att man får en lugn plats att
vara på, ett eget grupprum eller liknande. Anders tycker det viktigaste är att alla lyssnar på
varandra och att ingen pratar hela tiden utan att lyssna.
 

 5.4 Flickorna
 

 Flickorna, som går i Claras klass, består av fem flickor som håller på att bygga en modell av ett
kloster från medeltiden. Vi kan kalla gruppmedlemmarna för Jessica, Emma, Elin, Malin och
Inez. Den här gruppen är väldigt rörlig och diskussionerna ofta högljudda. Arbetet pågår i ett
stort grupprum där flera andra grupper håller på med olika arbeten.
 

 Flickorna kommer igång med sitt arbete direkt och alla verkar veta vad de ska göra. Arbetet
har kommit rätt långt och modellen växer fram efter hand. Inez frågar om något, men Jessica
och Malin protesterar. Inez gör då något annat istället och Malin frågar efter en stund om det
Inez gör verkligen är rätt. Alla andra tycker det. Malin är märkbart irriterad på Inez och
försöker göra hennes arbete åt henne. Inez blir då sysslolös och sätter sig ner på en stol en
stund. Jessica säger då att någon måste göra taket och Inez tar genast på sig det uppdraget.
Malin vill också vara med så hon och Inez samarbetar även om Malin har en tendens till att vilja
ta över arbetet. Inez blir sur och protesterar över att hon aldrig får göra något. Jessica försöker
medla mellan dem och Malin kommer då med ett förslag som får med Inez i arbetet igen.
 

 Emma har ett förslag, men Jessica tycker inte att det är så bra så de diskuterar tillsammans fram
en annan lösning. Emma vill hjälpa Jessica med det hon håller på med, men Jessica är så
koncentrerad att hon inte svarar så Emma börjar istället hjälpa Inez och Malin. Alla diskuterar
taket en stund innan de enas om hur det ska vara och sätter igång att måla. Elin dyker upp för
första gången under dagens arbetspass och Jessica sätter henne genast i arbete. Alla är tysta
och målar. När Emma målat klart sin bit vet hon inte riktigt vad den ska sitta. Malin visar då på
ett högljutt och irriterat sätt var hennes bit passar in. Emma skrattar glatt och försöker fästa sin
bit på plats, hon verkar inte alls påverkad av Malins aggressiva ton. Jessica limmar och Emma
håller i, de är tysta och koncentrerade. Elin sätter sig på en stol i bakgrunden, hon har inget att
göra och de andra har inte tid att notera hennes passivitet.
 

 Jessica konstaterar att limningen blev bra och Emma kommer med förslag på hur de ska gå
vidare. Inez jobbar med sin bit av taket och Malin springer runt och letar efter någonting.
Jessica har nu tid att se Elin och drar med henne i arbetet igen. Emma står och tittar på en
stund, sen börjar hon diskutera en detalj i arbetet med Elin. Inez blir då upprörd, för det är just
den detaljen som hon håller på att göra. Emma lugnar henne dock och Inez fortsätter då med sitt
arbete. Malin har gjort en detalj som hon är mycket nöjd med och hon vill ha de andras
uppmärksamhet för att få beröm. De andra är upptagna med sitt arbete och tittar bara upp som
hastigast. Inez har en idé om vad hon kan göra, så hon går iväg för att leta material. Hon
kommer tillbaka efter någon minut och berättar sitt förslag för de övriga, det hon vill göra är en
dörrklapp. Malin protesterar högljutt och tycker att det är en dålig idé. Jessica påpekar dock
att det är en detalj som ger arbetet ett snyggt intryck och Inez får förverkliga sin idé.
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 Malin är med i Inez arbete och de formar varsin dörrklapp. Inez blir färdig med sin först och
visar upp den för Jessica, som tycker den blev bra. Malin protesterar dock, men kan inte
precisera vad det är hon tycker är dåligt med Inez arbete. Jessica ger ett nytt förslag till vad
som behöver göras och Malin nappar på det. Inez och Jessica samarbetar för att få
dörrklappen på plats, Malin jobbar för sig själv och de övriga är i det angränsande
klassrummet.
 

 Fröken kommer och säger att det alldeles snart är dags att städa. Jessica vill gärna hinna
färdigt med arbetet och blir lite stressad. Inez frågar var de övriga i gruppen är, ingen av de
andra vet och verkar inte ha saknat dem. Elin dyker då lägligt upp med nya idéer, men Jessica
lyssnar inte utan tycker att hon ska hjälpa till istället. Elin gör som hon blir tillsagd och även
Emma kommer och hjälper till. Jessica berättar vad som är kvar att göra och alla i gruppen
jobbar febrilt de sista minuterna. Det är mycket att städa, men alla hjälper till och gör olika
saker. Emma går iväg och tvättar alla penslar, Jessica sopar, Malin plockar undan alla stora
kartongbitar och Elin och Inez torkar bordet. Det tar längst tid att torka bordet och på slutet är
alla med och torkar, sen är arbetet slut för denna gång.
 

 5.5 Intervjuer flickorna
 

 Jag väljer att intervjua Inez, eftersom jag uppfattar det som att hon har minst att säga till om i
gruppen, och Jessica som jag upplever som gruppens ledare. Båda flickorna upplever
grupparbete som något positivt och för båda är det samarbetet som är det bästa. Inez gillar att
få pyssla och att visa upp det färdiga arbetet för resten av klassen. I intervjun med Jessica
kommer det fram att det är hon och Inez som börjat med modellbygget och de andra har
sedan kommit med i arbetet. Jessica säger att hon märker om någon inte är med i arbetet och
att hon då ger dem en uppgift. På liknande sätt säger Inez, men det handlar då mer om att hon
delar med sig av det arbete hon själv håller på med än att hon hittar på nya uppgifter. Jessica är
medveten om att hon styr gruppen, hon har till och med pratat med de övriga i gruppen om
det, men de övriga sa att de inte tänkte så mycket på det. Inez verkar väldigt nöjd med gruppen
och dess arbete, hon tycker att Jessica varit som en ledare sen första gången gruppen
samlades. Hon påpekar dock att när det gäller vissa saker som tex. vilka färger som ska
användas, då är det Emma som bestämmer. När det gäller Malin så upplever Inez henne som
”ordentligt bestämd”, men att det är något som hon kan hantera, ungefär som syskonen där
hemma. Båda flickorna säger att en bra grupp är där man håller sams och inte bråkar och att
man hjälps åt. Så här svarar Jessica när jag frågar henne hur en riktigt bra grupp ska se ut för att
man ska kunna jobba på bästa sätt.
 

- Ska väl.. Man ska väl vara kompisar och inte bråka…såhär, såhär hålla på och tjafsa
hela tiden och så ska det, vad heter det, så ska dom hjälpas åt också sådär.

 

 Båda flickorna tycker det är bra att få jobba i en grupp utan pojkar eftersom de annars
bestämmer allt i gruppen.
 

 Inez berättar att av dem som är med i gruppen är det bara Elin som hon brukar umgås med i
vanliga fall och hon tycker det är jättekul att få jobba med de övriga. Hon säger att man kan
lära sig mycket av dem man inte umgås med så ofta.
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 5.6 Blandningen
 

 Blandningen är en av grupperna som är placerade tillsammans i klassrummet. De har fått till
uppgift att välja ut en sång ur en bok, som de sedan ska framföra inför resten av klassen i slutet
på lektionen. Vi kan kalla gruppens medlemmar Linda, Rickard, Sussi, Henrik och Tom. Linda
är den som försöker få igång gruppen tillsammans med Sussi. Rickard är väldigt provokativ och
kommer hela tiden med andra förslag än dem som gruppen diskuterar. Henrik säger nästan
ingenting under diskussionen utan sitter mest och bläddrar i boken och lyssnar på vad de andra
pratar om. Även Tom är en tystlåten kille, men han och Linda pratar en del och hon vill veta
hans åsikt när de diskuterar.
 

 När gruppen pratat igenom vilka låtar de vill ha bestämmer de sig för att rösta eftersom de inte
kan enas. Alla ska då skriva namnet på den låt de vill sjunga och sedan ska Sussi, utsedd av
Linda, få dra vinnaren. Alla utom Henrik skriver ner sina förslag, han har varken penna eller
papper säger han. De andra tycker att det tar för lång tid att vänta på honom så de lottar utan
hans röst. När dragningen är gjord är Rickard helt säker på att det är hans lapp som dragits
och han tar den därför ifrån Sussi och lägger den bredvid sin bok utan att veckla upp den. När
han väl gör det, på Lindas inrådan, visar det sig att det är en helt annan lapp, nämligen den som
Tom skrivit. Tom blir glad och börjar gnola på låten, de andra är missnöjda. Linda föreslår en
annan sång, Rickard och Tom är med på det, men Sussi protesterar. Linda börjar bli otålig och
säger att de måste bestämma sig om de ska hinna öva. Hon frågar runt, men får inga direkta
svar, slår då upp boken på måfå, men hittar inget bra. Sussi ger ett förslag och Linda nappar
direkt, men Tom tycker inte att det är någon bra sång. Rickard surar för sig själv ett tag, sen
hittar han en sång som inte tidigare varit uppe för diskussion och som han absolut vill sjunga.
Henrik sitter fortfarande tyst och vid ett tillfälle ger Rickard Henriks tystnad som ett tecken på
medgivande i hans fråga genom att säga: ”Henrik vill också ha den här sången!” Henrik varken
protesterar eller medger, han ser bara förvånat på Rickard. Sussi och Linda övar på lite olika
sånger, Tom sjunger med lite frånvarande. Gruppen är fortfarande inte överens. Rickard
fortsätter att tjata om sin låt, så till slut blir Linda irriterad och säger åt honom att vara tyst. Tiden
rinner ut, den första gruppen står nu klara för att uppträda och diskussionen tystnar. När det
blir ”blandningens” tur bestämmer de sig slutgiltigt för den sång som Linda och Sussi tränat
några gånger och går fram och gör en halvhjärtad insats.
 

 5.7 Intervjuer blandningen
 

 Jag väljer att intervjua Linda och Henrik i den här gruppen. Linda för att hon är den som leder
gruppen större delen av tiden och Henrik för att han inte är särskilt delaktig i gruppens arbete.
Linda tycker att det är lite svårt att jobba i grupp när vissa inte bryr sig om hur arbetet fungerar
utan bara är med då resultatet ska visas upp. Så här svarar hon när jag frågar hur hon tycker det
är att jobba i grupp.
 

- Öh… Det är bra, fast det beror på vilka man får jobba med, för att en del, såhär, dom
blir såhär…dom…bara struntar i och jobba, dom bara håller på och sitter så att alla
andra kan bestämma så det blir bra, och inte hjälper till.

Även Henrik tycker det är svårt att arbeta i grupp när samarbetet inte fungerar bra, vilket han
inte tycker de lärt sig i deras grupp. Han påpekar dock att de inte bråkar så mycket och
kommer rätt bra överens. Linda är irriterad på Rickard som hon tycker förstör mycket av
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arbetet och distraherar de övriga med andra saker än det jobb som ska göras, även Henrik
retar sig på Rickard och tycker att han ”fjantar sig ibland”, säger emot och slarvar ganska
mycket. Linda säger att hon ofta får tjata på resten av gruppen för att de andra ska göra något
och ofta är det hon och Sussi som försöker få arbetet att gå framåt. Hon erkänner att det kan
vara roligt att hålla på som Rickard och skratta och busa, men att de är tvungna att jobba för
att få arbetet att gå framåt.

Linda upplever Henrik och Tom som gruppens tysta medlemmar, hon påpekar dock att de
alltid svarar när hon frågar dem om något, men att de sällan tar egna initiativ. Hon tror att deras
tystnad beror på dåligt självförtroende och att de är rädda för att ingen ska lyssna på vad de har
att säga, eller tycka att det är dåligt. Henrik berättar att han pratat med Linda en gång och hon
helt plötsligt började prata med Sussi mitt i, vilket sårade honom mycket. Det har lett till att han
inte så gärna lyssnar på vad Linda har att säga, för varför ska han lyssna på henne om inte hon
lyssnar på honom? Henrik upplever Tom som den mest tystlåtna i gruppen och tror att det
beror på att han är blyg.

Lindas syn på ett riktigt bra grupparbete är att alla hjälper till och att man kan komma överens.
Henrik säger också att det är bra att kunna komma överens, inte bråka, att man pratar med
varandra och hjälper varandra om det behövs.

5.8 Intervjuer lärarna

Jag börjar med att fråga hur grupparbete används i klassen och Clara berättar då att de
används på många olika sätt och i olika grupper i hennes klass. Eleverna hjälper gärna varandra
även om det inte är grupparbete på schemat och Clara uppmuntrar eleverna till detta. Kent
säger att han inte använder grupparbeten ofta, för att även om eleverna sitter placerade i
grupper föredrar han pararbete, eller högst tre elever tillsammans. Om han använder sig av de
grupper som eleverna sitter vid så gäller det ofta sånt som inte handlar om direkt
kunskapsinhämtning utan mer om att varje grupp ska komma med ett förslag om något, eller
kunna komma fram till en gemensam åsikt i en viss fråga. Han använder sig av parabete flera
gånger i veckan, men som sagt större grupper än tre elever används sällan. I Claras klass kan
hon inte direkt säga hur ofta grupparbete används. Hon brukar börja varje termin med enskilt
arbete i några veckor, därefter använder hon sig av längre och kortare tema arbeten som ofta
görs i grupp. I snitt tror hon att det rör sig om ett par gånger i veckan som eleverna jobbar i
grupp. Förutom själva skolarbetet använder hon sig också av grupperna som eleverna är
placerade i för att diskutera olika praktiska saker som samåkning till studiebesök, vilka sånger
som ska tas med på allsången och liknande.

Jag frågar sedan hur de gör då eleverna placeras på sina platser. Kent ändrar platser var tredje
vecka och använder sig då av en låda där eleverna får dra varsitt nummer och där varje nummer
betyder en viss plats tex. nummer ett längst fram vid fönstret. Jag frågar vad som händer om en
elev hamnar på samma plats och han säger då att två gånger kan de få sitta på samma plats, sen
får de byta. Det är mycket sällan han ändrar på en gruppsammansättning eftersom han tycker
att alla elever ska klara av att sitta bredvid varandra. I något enstaka fall där det blir för bråkigt
går han in och flyttar på någon elev, och han säger att eleverna vet om att om de inte sköter sig
får de flytta.
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Clara har en helt annan strategi och hos henne byter eleverna platser var femte vecka. Hon
bestämmer alltid grupperna och utgår då från vissa kriterier. Först placerar hon ut de elever med
speciella behov som dålig hörsel eller syn, sen tar hon hänsyn till längden och försöker placera
ut de långa vid kanterna så att de inte ska skymma sikten. Även de mest utåtagerande eleverna
får en plats i utkanten för att inte störa de övriga eleverna. Hon vill att alla, så långt det är
möjligt, ska få en ny plats och att de som tidigare suttit med ryggen mot tavlan ska få sitta
rättvända. Så många som möjligt av kamraterna ska vara nya jämfört med den förra
placeringen, men ingen pojke eller flicka ska behöva sitta ensamma i sin grupp. De elever som
absolut inte kan tåla varandra ska inte heller behöva sitta bredvid varandra. Hon påpekar att
det här är bara ett av många sätt hon har för att bestämma grupper, men till placeringen av
eleverna passar detta bra.

Kent tycker att de mindre grupperna fungerar bra i hans klass, men han vet av egen erfarenhet
att om han har för stora grupper så är det alltid någon som smiter undan. De elever som har
svårt för att ta egna initiativ fungerar enligt honom inte i större grupper. Han poängterar
samtidigt vikten av att barnen lär sig samarbeta med varandra och att de får social kompetens.
Han säger att det är viktigt att de lyssnar på varandra och att de vid oenigheter ska kunna rösta
om en sak och sedan acceptera att den ena rösten vann. När de starka eleverna hjälper de
svaga ser han det som något både positivt och negativt. Det är bra att eleverna hjälper
varandra, men det får inte vara så att de svaga eleverna åker snålskjuts på de starka och bara tar
emot och inte ger något tillbaka. I matematiken vill han inte att eleverna ska samarbeta även om
de, enligt honom, har en viss förmåga att gå och hjälpa varandra. Det blir lätt så att de bara
säger svaret till varandra och att de sedan skriver ner det utan att tänka efter så mycket varför.
Kent avslutar med att säga att det är viktigt att eleverna lär sig samarbeta, det handlar om
social kompetens alltihop.

Clara tycker att grupparbeten fungerar jättebra i hennes klass, och det handlar då om grupper
med upp till sex elever. Hon anser att de delar ansvar och fördelar arbetet på ett bra sätt och
att alla kommer till sin rätt i gruppen. Eleverna är, enligt henne, väldigt måna om att alla skulle få
säga något vid en redovisning och att alla är med under arbetets gång. Hon berömmer eleverna
för att de är så duktiga på att ta hänsyn till varandra och visa respekt. Det mesta av arbetet runt
omkring i klassrummet som att hålla ordning, dela ut papper sköta omröstningar, utlottningar
och liknade har hon lagt på eleverna som växer av ansvaret.

Det som Clara kan tycka är negativt med grupparbeten är att de tar lång tid att förbereda och
att det kan vara svårt att få alla arbeten att verka roliga och intressanta. Hon har dessutom
svårigheter att räcka till, speciellt under stora arbeten och det är svårt att få alla grupper att bli
klara inom rimlig tid. Det gäller att avsluta grupparbetet på ett bra sätt så att inte resultatet bara
rinner ut i sanden utan att det blir en bra redovisning, utställning, pjäs, eller vad man nu tänker
sig. Hon påpekar även att vissa elever inte klarar av att arbeta i grupp och att det gäller att vara
medveten om det och strukturera upp arbetet åt dem, annars kan det bli väldigt rörigt.

Även om Clara ser mycket arbete runt grupparbeten så är det viktigaste att barnen tycker att
det är roligt och att de lär sig något av det. Hon ser det som sin uppgift att stoppa det som inte
är bra och uppmuntra det som är värt att bygga vidare på, allt för att lära eleverna att själva
kunna se vad som är bra och inte. Till sist påpekar hon att förmåga till samarbete inte bara är
skolans uppgift att lära ut utan även något som eleverna måste få med sig  hemifrån.
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6. Analyser

Jag kommer här att börja med att analysera de roller jag kommit fram till i varje grupp och
därefter se hur gruppen fungerar i övrigt med koppling till litteraturen. Sedan ser jag hur
observationerna stämmer överens med de intervjuade elevernas uppfattning om sitt eget
arbete. Slutligen jämför jag lärarnas förhållningssätt till grupper och deras användning och
betydelse.

Jag kommer att utgå från Benne & Sheat (1948) i Malténs (1992) tolkning när jag ser vilka
roller jag finner i de olika grupperna. Ett undantag är dock rollen som ledare som inte finns
med i deras tolkning. För att tolka den rollen använder jag mig av de olika ledarstilarna som
Blake & Mouton och Adizes beskrivit, tolkade av Svedberg (1997). Att inte rollen som ledare
finns med i Benne & Sheats rollregister beror troligtvis på att en ledare kan agera på många
olika sätt och ha flera olika roller, vilket jag även kommer att redovisa här.

6.1 Roller i elevgrupperna

6.1.1 Pojkarna

 Stämningen i gruppen är mycket öppen och ärlig, de respekterar varandra och är tysta när
någon annan vill prata. Även om de ignorerar Anders ibland så verkar det som om de lyssnar
på vad han säger för hans idéer dyker ofta upp en stund senare från Valle som om det är han
som kommit på dem. Det är synd att flickan i gruppen saknas för pojkarna har stor respekt för
henne, i början vågar de knappt göra någonting eftersom hon inte är där och leder gruppen.
Även om Valle ofta tar kommandot får jag intrycket av att Erik är den som de andra helst
lyssnar på. Han tänker efter mer innan han säger något och kan komma med bra argument till
varför man ska, eller inte ska göra på ett visst sätt.

Efter observationen av pojkarna ser jag Erik som samordnare och informell ledare, han är den
som de andra lyssnar mest på och den som kan strukturera sina idéer på ett sätt så att de andra
blir intresserade. Valle är idéspruta, stimulator och sekreterare, han har mängder av idéer som
bubblar ur honom, men de är inte alltid så realistiska. Han gör dock att tempot hålls uppe i
gruppen, för det verkar inte spela någon roll hur hans förslag mottages, han har ändå så många
fler på lager. Här ser jag viss koppling till Ichak Adizes olika chefstyper, tolkade av Svedberg
(1997). Valle är entreprenören som har mängder av idéer och Erik kommer in som
administratör och strukturerar upp arbetet. Tommy kan till viss del tilldelas rollen som
producent eftersom det är han som tar initiativet till en provuppspelning av det som skrivits
ned. Gruppen har ingen klar integrerare, men alla i gruppen säger vad de tycker och är väldigt
öppna, så den rollen kanske delas av samtliga. Tommy är för övrigt mest medlöpare, men till
viss del även åsiktssökare. Han försöker bromsa Valle när denne drar iväg för långt utanför
arbetet. Större delen av tiden sitter han dock och håller på med annat. Anders är
sanningssägare, han säger det som de andra inte vågar lyfta fram och tvekar inte det minsta för
att göra det. Det är väldigt svårt att se tydliga gränser mellan gruppmedlemmarnas roller, klart
är i alla fall att de flesta har mer än en uppgift i gruppen.

”Pojkarna” fungerar väldigt bra ihop och även om de pratar mycket om andra saker är det
sällan som alla är bortkopplade från arbetet. Alla är väldigt engagerade när de väl ska prova
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att spela upp det arbete de åstadkommit, och många spontana ändringar tillkommer. Mycket av
det som Blumberg och Golembiewski (1978) menar är bra för den individuella utvecklingen i
grupp finns med här. Arbetet är helt inriktat på här – och – nu vilket kan lära pojkarna att se
när deras eget beteende är uppskattat och inte. Anders börjar dagens arbete på ett rätt buffligt
och provocerande sätt, men upptäcker snart att det inte fungerar så bra och ändrar då
framtoning med framgång. ”Pojkarna” ger väldigt snabbt respons på det som sägs och ingen är
rädd för att framföra sin åsikt, vilket är bra för att skapa en öppen gruppmiljö där alla vågar
visa sina känslor. (Blumberg & Golembiewski, 1978) .

Ett tecken på att alla funnit sina roller vid tidigare arbetstillfällen är att den enda flickan är
frånvarande och det tar ett tag innan gruppen kommer igång och lyckas kompensera hennes
frånvaro. Det tyder på att alla medlemmar är viktiga för att gruppen ska fungera. När en
medlem är frånvarande kräver det en viss omstrukturering av gruppen innan alla hittar sina nya
roller. (Björsne, Grahm & Rostvall, 1977)

6.1.2 Flickorna

Även i ”flickorna” kan vissa roller ses på ett tydligt sätt. Jessica är gruppens ledare på ett
självklart och mycket förtroendeingivande sätt. Hon är även kompromisskapare mellan Malin
och Inez samt gruppens initiativtagare. Nilsson (1993) menar att den som har både
uppgiftsroller och samspelsroller i en grupp och klarar av att sköta dessa på ett bra sätt blir en
ledargestalt i gruppen, vilket är precis vad Jessica är. Emma är stimulator och uppmuntrare,
hennes glada och positiva sätt får de övriga i gruppen att känna sig duktiga och uppskattande.
Elin är svårplacerad eftersom jag inte vet vad hon uträttar när hon är inne i det andra
klassrummet, hon kan vara gruppens assistent som tar hand om arbetet runt omkring själva
modellbyggandet. Inez  har en roll som jag inte hittat i Benne & Sheats (1948) beskrivning.
Hon har en tydlig uppgiftsroll och jag ser henne som arbetsmyran som gillar att jobba, pyssla
och vara delaktig i arbetet, men som har svårt att ta egna initiativ. Malin har till viss del rollen av
angripare, men bara på Inez arbete. Hon är även en kritiker till hela gruppen och får alla att
motivera varför de ska göra på ett visst sätt, eller varför de bör låta bli. Det här är den gruppen
som är svårast att hitta roller i eftersom gränserna är ännu mer flytande än i ”Pojkarna”. Den
enda riktigt klara rollen är Jessicas ledarroll, som hon verkligen sköter på ett föredömligt sätt.

 För att använda en klyscha kan man säga att det råder en rå men hjärtlig stämning i gruppen,
alla lyssnar på de övriga även om många idéer möts av protester och motargument. Gruppen
har många starka viljor som drar åt olika håll, men mycket tack vare Jessicas självklara ledarroll
lyckas gruppen enas om arbetet. Något som jag finner anmärkningsvärt är att ingen pratar om
något annat än grupparbetet under den tiden jag studerar gruppen. Fastän miljön runt omkring
är ganska stökig och det kommer barn från andra grupper och lånar saker lyckas flickorna helt
koncentrera sig på sin uppgift.

Deltagarna i ”flickorna” har funnit en trygghet och gemenskap i gruppen genom att alla vet hur
de ska visa varandra hänsyn och hur de ska bemöta de övriga i gruppen. De har skapat
gruppnormer som gör att alla vet vad som väntas av dem. Gruppmedlemmarna har alla
dessutom funnit roller som passar dem, även om de är svåra att tolka så vet alla vad de kan
bidra med, vilket gör att gruppens arbete fungerar. (Nilsson, 1993)
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”Flickorna” har mycket av det som Blumberg och Golembiewski (1978) kallar inriktning på
här – och – nu. Det innebär att de är väldigt snabba med att ta upp saker som de är nöjda och
missnöjda med. De klarar av att både ge och ta kritik och det finns inget som ligger kvar och
pyr under ytan utan allt lyfts fram med detsamma, då även positiva saker. Inez påverkas av
Malins mothugg, men är samtidigt medveten om att det är hennes sätt att vara och tar det
därför inte så allvarligt. Jessica och Emma kommenterar och säger emot när de tycker att
Malin går för långt, så Inez vet att de finns där i bakgrunden även om hon försöker klara ut det
mesta på egen hand.

6.1.3 Blandningen

”Blandningen” innehåller väldigt tydliga delar av Benne & Sheats (1948) roller. Linda är ledare
och initiativtagare, det är hon som styr och ställer i gruppen och vill få något uträttat. Hon
saknar dock något i sin ledarstil som gör att de andra inte tar henne helt på allvar, det kan vara
så att hon inte trivs i sin roll och inte kan leva upp till den på det sättet hon skulle behöva. Det
kan även vara så att hon saknar det som kännetecknar en bra ledare: lyhördhet, bra inflytande
över andra och framför allt förmågan att bli åtlydd utan tvång. (Nilsson 1993). Sussi är assistent
och till viss del kompromisskapare, hon försöker ofta medla mellan Rickard och Linda. Även
om hon främst står på Lindas sida har hon en viss objektivitet och vill att alla ska vara sams.
Rickard är dominanten, den självutnämnde representanten och uppmärksamhetssökaren, han
vill få all uppmärksamhet och verkar strunta i om arbetet blir bra eller inte. Han försöker att få
Henrik och Tom på sin sida så att han kan få majoritet i gruppen. Både Tom och Henrik är
medlöpare även om Tom kan vara sanningssägare i vissa lägen. Han verkar ha ett gott öga till
Linda och är inte rädd för vad de övriga ska säga om honom. Henrik ger ett väldigt blekt
intryck under den tid jag studerar gruppen, han har inga egna förslag, håller med om vissa av
de andras, men protesterade aldrig. Det kan vara så som Blumberg & Golembiewski (1978)
skriver att det är svårt att ta det första steget och våga öppna sig för de andra. Om man är blyg
blir man ännu mer sårbar och lätt att utnyttja.

Det är tydligt att ”Blandningen” inte kommit lika långt i sin grupputveckling som de övriga två
grupperna. Deltagarna försöker leva upp till Blumberg och Golembiewskis (1978) inriktning på
här – och – nu, men de lyckas inte eftersom många diskussioner avbryts mitt i för att arbetet
ska fortsätta framåt. Responsen uteblir och istället blir deltagarna irriterade på varandra och
slutar lyssna. Gruppen saknar vissa fasta ramar och normer och deltagarna verkar inte vara
helt säkra på var de har varandra. Enligt Nilsson (1993) är dessa osynliga regler grunden för
att medlemmarna ska veta hur de bör agera mot varandra på ett vettigt sätt. De är väldigt
fixerade vid den uppgift som ska utföras och koncentrerar sig inte på varandras åsikter utan vill
bara komma framåt så fort som det går.
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6.2 Jämförelse observationer - intervjuer

Under intervjuerna fann jag att två av tre gruppledare är medvetna om sin roll. Erik i
”pojkarna” ser dock inte att gruppen har någon speciell ledare utan säger att alla styr lite grann.
Han har faktiskt rätt i det han säger, för även om Eriks ord väger tyngst så får de övriga vara
med och fatta beslut.

Jessica i ”flickorna” har pratat med sin grupp om att hon styr över dem, men de upplever det
inte som jobbigt, eller något som de behöver prata om. Det tyder på att de övriga i gruppen har
funnit sina roller och trivs med dem. När jag pratar med Inez från samma grupp får jag en helt
annan uppfattning än vid observationen. Där upplever jag henne som lite ledsen över att Malin
bara styr och ställer med henne, men i intervjun säger hon att det fungerar bra i gruppen. Hon
påpekar visserligen att Malin kan vara ordentligt bestämd, men hon ser det inte som ett
problem utan verkar trivas med stämningen.

Vid intervjun med Linda i ”blandningen” får jag uppfattningen att hon tagit på sig ledarrollen
bara för att det ska bli något uträttat. Hon ser Rickard som barnslig och omogen, men
erkänner att det är skoj att bara busa och inte bry sig så mycket om arbetet som ska utföras.
Hon är medveten om att det är hon, tillsammans med Sussi, som ser till att något blir gjort. Hon
har dock mer arbetsdisciplin än Rickard och vill prestera ett väl utfört arbete, även om det
innebär att hon får axla en stor del av ansvaret för att något blir uträttat.

Under min intervju med Henrik upplever jag inte honom som en speciellt blyg pojke, men han
får den rollen i gruppen och åker snålskjuts på de övriga utan att göra något själv. Han kan ha
tagit sin roll just för att slippa göra så mycket och behöva engagera sig i onödan, han vet att
arbetet kommer att bli gjort även utan honom. Samtidigt kan det vara som Björsne, Grahm&
Rostvall (1977) säger att det är lätt att fastna i en roll eftersom gruppen byggs upp kring dessa.
Även om Henrik vill slippa sin tysta roll kan gruppens agerande göra att han tvingas kvar. Det
kan även vara som Mathiasson (1994) säger, att han inte fått känna sig riktigt säker i någon roll
och därför inte klarar av att leva upp till de krav som han tror de andra har på honom.

Jag får veta att Henrik försökt att prata med gruppens ledare, Linda, men att hon då istället
började prata med Sussi mitt i. Detta är svårt att ta även för en stark person, om man då
befinner sig i Henriks position blir det ännu svårare. Om vi ser vidare på det som Blumberg och
Golembiewski (1978) skriver menar de att en av grunderna i en grupp är att medlemmarna
ska känna sig trygga med varandra.

Den här gruppen känns orolig och utan samhörighet, det känns som om Linda och Sussi har en
egen informell pargrupp inom den stora gruppen och vissa stunder ignorerar de totalt de
övriga. (Nilsson, 1993)

Anders är inte helt medveten om sin position i ”pojkarna”. Han vet om att det inte är han som
leder gruppen, men för övrigt verkar han inte ha reflekterat så mycket kring sin ställning i
gruppen och hur de andra ser på honom. Han verkar ha hittat en roll som passar honom och
han trivs bra. Han säger under intervjun att det inte spelar någon roll vem som bestämmer bara
arbetet blir gjort, detta motsägs dock av hans agerande i gruppen eftersom han hela tiden är
med och kommenterar och tycker till. Det han är mest nöjd med är att få slippa stöket i
klassrummet där han inte kan koncentrera sig så bra.
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6.3 Lärarna

Det är spännande att se hur olika dessa två lärare jobbar och hur deras klasser ser ut. Båda
klasserna verkar öppna och har en trevlig stämning, vid en närmare inblick på arbetet i grupper
fungerar de dock väldigt olika. Claras klass jobbar ofta i grupp och det känns att eleverna är
vana vid att samarbeta, de försöker lyssna på varandra och låta alla prata, även om de blir
ivriga ibland och säger saker i munnen på varandra. I Kents klass finns en viss osäkerhet i
grupparbete, gruppen saknar en ordentlig struktur, även om rollerna är väldigt tydliga där. Det
som är anmärkningsvärt är att flera av de roller som finns i ”blandningen” inte förekommer alls
i ”pojkarna” och ”flickorna”. Den provocerande roll som Rickard i ”blandningen” har ses inte
i de övriga grupperna och även om Inez är ganska tyst och försiktig upplevs hon inte alls på
samma sätt som Henrik från ”blandningen” som knappt vet vad gruppens arbete går ut på.
Malin i ”flickorna” kan upplevas som orättvis och elak mot Inez, men gruppen låter det aldrig
gå för långt och konflikterna hinner inte komma särkilt långt förrän de är lösta genom en
kompromiss, eller ett helt nytt förslag. I ”blandnigen” uppkommer många konflikter som aldrig
blir lösta, eller ens ordentligt diskuterade, arbetet bara fortsätter. Risken finns då att mycket
ligger och pyr under ytan och när det väl brister finns det så många små saker som kommer upp
att det uppstår en jättekonflikt.

Att kunna acceptera andra människor och låta alla komma till tals kan vara en träningssak helt
enkelt. Mathiasson (1994) menar att den trygghet vi känner i oss själva avgör hur mycket vi
kan bredda vårt rollregister och genom att veta att vi klarar av att fungera i olika roller lättare
kan samarbeta med andra människor. Eleverna i Claras klass är vana vid att arbeta i grupper
och dessutom många varierande grupper, medan Kents elever bara har tagit steget till
pararbete.

Det som Kent poängterar att eleverna är bra på, nämligen lottning misslyckas totalt i
”blandningen”, där alla är med i lottningen men ingen följer upp resultatet.. Det finns en väldigt
tydlig statusskillnad i ”blandningen” där det väger högre om det är tex. Linda som säger något.
Detta förekommer även till viss del i ”pojkarna” där de övriga i gruppen ibland väljer att
ignorera det som Anders säger. Skillnaden där är att det är uppenbart att de lyssnar på honom
eftersom hans förslag dyker upp senare från någon av de övriga i gruppen.

Eleverna i Claras klass har lättare att ta för sig, i tex. ”pojkarna”, ingår Anders som, enligt
Clara, har väldigt låg status i klassen och stora problem med skolarbetet. I den här gruppen är
han ändå med i arbetet, försöker inte gömma sig på något sätt utan är accepterad av de andra.
Han är även väldigt bra på att öppet visa sina känslor, både positiva och negativa. Detta är
något som Blumberg och Golembiewski (1978) påpekar är viktigt för att det ska bli en bra
stämning i gruppen

Dessa två lärare har väldigt olika sätt när gäller att placera eleverna. Båda lärarna har eleverna
placerade i grupper vilket, enligt Stensaasen och Sletta (1985), är den bästa förutsättningen för
eleverna att få tillfälle till arbete i grupp. Båda lärarna växlar också grupperna med jämna
mellanrum så att inte eleverna fastnar i en och samma grupp. Kent har som mål att alla elever
ska klara av att sitta bredvid varandra och lägger därför inte ner vare sig tid eller möda på att
forma grupper, utan låter lotten avgöra. Clara har dock följt några av de goda råd som
Stensaasen och Sletta (1985) givit. Det är alltid hon som bildar dessa grupper och hon ser då
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till att de elever som inte tycker så bra om varandra slipper sitta bredvid varandra. Sen tar hon
även hänsyn till elevernas status i klassen och lyfter fram de mer tystlåtna till mitten. Det finns
inget tvång i klassen inför grupparbete, det är då särskilt några elever som är medvetna om att
de har problem i skolan, som alltid själva får välja om de vill vara med eller inte.
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7. Diskussion

Här kommer jag att ta upp det jag funnit intressant i anknytning till mitt syfte med uppsatsen.

Det jag upplever som mest förvånande är hur lärarens inställning till grupparbete smittar av sig
på barnen. De två eleverna jag pratar med i Kents klass tycker båda att grupparbete är svårt
och jobbigt, medan samtliga av de fyra elever jag pratar med i Claras klass upplever
grupparbete som något spännande och roligt. Både Erik och Anders från ”pojkarna” upplever
dessutom att det är lugnt och avkopplande med grupparbete. En lärare som är positiv till
arbete i grupp kan inspirera eleverna till att tycka det är roligt att jobba i grupp. Eleverna lär
sig ta ansvar och delta aktivt i gruppens arbete de får dessutom lättare att finna nya roller som
passar bra i varje ny grupp, eftersom registren  breddas. Jag tror att det är viktigt att läraren
varierar grupperna och är med och styr för att lära eleverna att det faktiskt kan vara roligt att
jobba även med dem som de inte tillbringar all sin fritid tillsammans med.

Inez från ”flickorna” berättar att hon och Elin är med varandra nästan jämt på fritiden, men
under den tiden de grupparbetar har de så många andra att prata med att de knappt hinner säga
någonting till varandra. Det motsatta kan ses i ”blandningen” där Linda och Sussi nästan är
som en egen grupp i gruppen och ofta bara diskuterar med varandra. I ”flickorna” finns en
gruppkänsla där alla jobbar mot samma mål och vill göra ett så bra arbete som möjligt. Den
delen av arbetet missar Kent i sin klass genom att bara ge eleverna små uppgifter som han själv
inte ser som särskilt viktiga vilket leder till att barnen inte tar dem på så stort allvar.

Det som slår mig är att grupparbete verkar vara något som vi kan träna oss att bli bra på om vi
bara får använda det på ett stimulerande och utmanande sätt. Frågan är om alla lärare i dagens
skola har tid att prova olika vägar till fungerande grupper och vågar lita på eleverna att de
verkligen ser till att alla jobbar lika bra och är med i arbetet. Vi måste våga misslyckas några
gånger för att få ett bra resultat, samarbete är något som vi behöver träna oss på för att uppnå.
Det känns i Claras klass att den stämning som nu råder bland eleverna inte är något som
kommit av sig själv, utan att eleverna har tränat sig för att komma dit.

 Det negativa som Kent ser med att vissa smiter undan i ett grupparbete, tror jag är det största
hindret inom skolan för att jobba i grupp. Som lärare vill vi kunna se varje enskild elevs
prestationer och det är väldigt svårt att kontrollera att alla verkligen jobbar i ett grupparbete.
Det är, precis som Clara säger, väldigt svårt att hinna med alla som vill ha hjälp och att då
kunna se de som smiter undan är jättesvårt. Sen vid en eventuell redovisning kan vi omöjligt se
om en elev skrivit ”manus” till en annan och denne bara läser innantill.

Något som jag finner väldigt intressant är de negativa bitarna med grupparbete som skiljer sig
totalt åt mellan lärarna. Clara ser mest till det arbete som tillkommer runt omkring, att hon inte
ska räcka till och att inte målet ska nås i tid. Kent ser till varje individs prestation som
genomsnittligt blir lägre vid grupparbete. Han vet att vissa elever kommer att smita undan och
låta andra göra jobbet och att dessa barn därför inte lär sig något, eller utvecklas av ett
grupparbete. Det som är anmärkningsvärt är att det Kent säger troligtvis stämmer i hans klass,
medan det inte gäller i Claras klass. Samtidigt är de bitar som Clara pekar på främmande för
Kent eftersom han inte jobbar så mycket med grupparbete.
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Som jag ser det så är det på uppgiftssidan som de negativa bitarna ligger, socialt har vi bara att
vinna på att låta eleverna jobba så mycket som möjligt i grupp. Även om inte Kent använder sig
av grupparbeten i ämnesarbetet så låter han eleverna diskutera saker tillsammans i grupper.
Han poängterar dessutom flera gånger hur viktigt det är att barnen får social kompetens och lär
sig att ta hänsyn och visa respekt för varandra. Jag kan uppleva hans uttalande som
motsägelsefullt om jag ser till det arbete han bedriver i klassrummet. Räcker den lilla tid han
ger eleverna till arbete i grupp för att nå den sociala kompetensen som han eftersträvar? Om vi
återknyter till inledningen ser jag samtliga förklaringar till vad social kompetens är som
utvecklande processer och inte som något statiskt. För kunna kommunicera med andra
människor på ett öppet och lyhört sätt behöver vi träning. Vill vi att eleverna ska komma dit
Stensaasen och Sletta menar att de ”så småningom” kommer, krävs det ständiga dialoger och
stor förståelse för andra människors behov och önskningar. Jag tror att Kent kan komma dit
med sin klass om han hjälper eleverna att bilda pargrupper när de jobbar så att eleverna
arbetar med andra klasskompisar än dem som de tillbringar rasterna med. Som det ser ut nu
väljer eleverna att jobba med sina kompisar för då vet de hur de ska kunna komma överens
och samarbeta på ett fungerande sätt.

Det jag kan se i min studie är att arbete i grupp kan fungera på många olika sätt och att barn
behöver få träning för att bli bra grupparbetare. I Claras klass visar barnen respekt för
varandra, lyssnar på varandra och för många diskussioner kring sitt arbete. De använder sig av
kompromisser och lyssnar på de övrigas argument när någon av deras idéer inte tas emot som
de väntat. Arbetet växer fram även om vägen inte alltid är helt rak och bekymmersfri. De flesta
av dessa barn kan tolka vad de andra säger och sätta sig in i varför de andra tycker som de
gör. Det förekommer alltså en bra  kommunikation vilket är en av de delar som förekommer i
de flesta definitioner, som jag hittat, om social kompetens. I ”blandningen” från Kents klass
hakar ofta kommunikationen upp sig och barnen har väldigt svårt för att lyssna på varandra och
försöka förstå varför någon säger en viss sak. Gruppen strävar hela tiden mot målet, utan att ta
tillvara på vägen dit. Dessa elever är, enligt min åsikt, inte lika socialt kompetenta som de i
Claras klass, just därför att de saknar förmågan att inse att alla inte tycker lika och att alla
måste få göra sin röst hörd utan att behöva bli nedtrampad eller frånsprungen.

För en elev som är tystlåten och har svårt att göra sin röst hörd tror jag att det behövs ännu mer
träning än för dem som är talföra och har lätt för att uttrycka sig. Vad skulle hända med den
tyste Henrik från Kents klass om han ingått i ”pojkarna” i Claras klass? Skulle han våga ta för
sig mer då? Kunde han då vara delaktig i arbetet på ett bättre sätt? Jag tror faktiskt det, för om
han gått där skulle han fått massor av träning i hur ett grupparbete fungerar och han skulle veta
att de andra skulle lyssna när han ville säga något. Detta är förstås rent hypotetiskt, men jag tror
att de tysta eleverna behöver ännu mer träning i att jobba tillsammans med andra och våga dela
med sig av sina åsikter. När det gäller gruppens ledare så agerar de med större säkerhet i
Claras klass och är mer demokratiska jämfört med Linda i Kents klass. Det är en konst att
leda en grupp på ett sätt som passar alla och även här ser vi att övning ger färdighet.

Det finns naturligt vis flera frågetecken för mina tolkningar. Hur hade det sett ut om jag valt att
studera pargrupper? Troligtvis hade inte de båda klasserna skilt sig så mycket ifrån varandra då
eftersom det är ett arbetssätt som alla dessa elever tränat sig på. En annan sak som kan ha
bidragit till resultatet är att i Claras klass hade eleverna fått välja arbetsområde utifrån eget
intresse. Detta kan ha lett till att eleverna kände sig mer delaktiga och engagerade i arbetet.
Den uppgift som Kent gav sin klass var varken särskilt spännande eller utmanande och det kan
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ha lett till att eleverna inte tog den på så stort allvar. Samarbetet i ”blandningen” skulle säkert
fungera bättre om de fick känna att de lyckades tillsammans, vilket Stensaasen och Sletta
(1985) påpekar är viktigt för att få en bra gruppkänsla. I ”blandningen” fanns det även en
tidspress eftersom arbetet skulle vara klar i slutet av lektionen, det kan vara en bidragande
orsak till att de var så koncentrerade på sin uppgift och inte tog sig tid till att lyssna på varandra
ordentligt.  Mina tolkningar kan även ha färgats av att Claras elever är kända för mig, medan
det jag vet om Kents elever är det jag sett under en skoldag.

Vi måste som vuxna komma ihåg att det ofta finns små saker som vi inte ser som värt att
diskutera, som eleverna kan ägna massor av tid att resonera kring. Det gäller att vi vågar
stanna upp och ge eleverna den tid de behöver för att få framföra sina åsikter, möta
motargument och träna sig på att lyssna.

Att arbeta i grupp är, som tidigare påpekats, inte helt okomplicerat och att det dyker upp
problem under arbetets gång är snarare regel än undantag. Det jag har sett här är att om
eleverna får en viss vana av att jobba tillsammans blir det en utmaning att lösa dessa problem på
bästa sätt så att alla kan känna sig delaktiga i resultatet som gruppen enas om. Om eleverna
däremot inte är vana vid att arbeta tillsammans kan dessa hinder på vägen göra att arbetet går
väldigt trögt eller, i värsta fall, helt stannar av.

Arbetslivet söker kunniga människor med social kompetens och genom att låta våra barn få
arbeta i grupp i skolan kan vi lärare redan på ett tidigt stadium utrusta barnen med denna
viktiga kunskap. Det vi strävar efter är att få eleverna att visa hänsyn, lyssna på varandra, lära
sig att kompromissa och försöka förstå varandra. Även om social kompetens kommer att vara
ett omodernt begrepp den dag som dessa elever ska ut i arbetslivet, så kommer egenskaperna
som de två orden står för alltid att vara aktuella.
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Bilaga 1.
Intervjufrågor

Elevfrågor

Berätta om hur du tycker det är att jobba i grupp?
Varför/varför inte?

Hur tycker du samarbetet i gruppen fungerar?

Hur märker du om någon inte är med i arbetet?
Vad gör du då?

Har du någon speciell uppgift i gruppen?

Hur tror du att de andra i gruppen ser på dig?

Har det hänt att du velat säga något och ingen lyssnande/alla lyssnade?
Hur kändes det då?

Kan du se om någon i gruppen styr ert arbete?
Vad tänker du om det?

Kan du se om det är någon som aldrig säger något?
Vad tänker du om det?
Vad kan det bero på?

Hur ska en riktigt bra grupp se ut för att arbetet ska fungera bra?

Lärarfrågor

Berätta om hur du använder grupparbete i klassen?

Hur ofta använder du grupparbete?

Hur formas grupperna?

Hur stora grupper använder du dig av?

Hur fungerar grupparbeten i klassen?

Ta fram några positiva resp. negativa sidor av grupparbeten
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