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Sammanfattning 

Grupparbeten har under lång tid varit en väl omdebatterad inlärningsform i skolan. Många åsikter 

står mot varandra för att redogöra för vem som gör vad när eleverna ska arbeta i grupp. Detta 

bidrar till att grupparbeten ofta framstår som en orättvis arbetsmetod där någon elev får göra mer 

än de andra gruppmedlemmarna. Vi har utifrån denna problematikundersökt hur grupper 

interagerar och strukturerar sig i en klassrumsmiljö när elever ska arbeta i grupp med 

grupparbeten. Studien har utgått från styrdokumenten och ämnesplanen i samhällskunskap för 

gymnasieskolan och redogör för framförallt elevernas ställningstaganden med inlärningssättet. 

Syftet med studien var att se hur dessa elever interagerar och strukturerar sig i grupperna för att 

sedan kunna se vilka fördelar och nackdelar som finns med inlärningsmetoden. Uppsatsen utgår 

från olika teorier där gruppsolidaritetsteorier spelar en central roll tillsammans med elevers 

personliga ramfaktorer. Vi har vidare försökt att se hur eleverna interagerar med varandra och 

vilka roller de anammar i grupperna med en så kallad interaktionsanalys som ansats. I 

undersökningen har en observationsstudie genomförts på elever som arbetat med olika uppgifter i 

grupp. De fyllde även i loggböcker efter varje observationstillfälle för att ge en djupare bild. 

Olika roller bland eleverna observerades och vi kunde se att vissa var mer bestämmande medan 

andra inte bidrog med något. Både för- och nackdelar kunde ses, exempelvis kände många att de 

fick chansen att träna på att samarbeta men att det fanns andra som kände en rädsla för att tvingas 

dra hela gruppen framåt för att arbetet skulle bli gjort. Med andra ord vill vi med denna studie 

redogöra för hur eleverna faktiskt uppfattar grupparbeten och försöka utläsa vad denna 

problematik kan grunda sig i utifrån hur grupperna är strukturerade.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 

Grupparbeten har under långt tid varit en omtalad inlärnings- och examinationsmetod att använda 

sig av som lärare. Det tycks finnas en problematik huruvida en person i en grupp gör allt arbete 

eller undkommer hela arbetet men blir godkänd i alla fall. Det går dock inte att undgå att 

grupparbeten används i skolan och ses av många lärare som en nödvändighet och ett gott verktyg 

för att kunna lära eleverna att arbeta i grupp och för att minska arbetsbelastningen för respektive 

lärare. Det återfinns även i det centrala innehållet för gymnasiekursen samhällskunskap 1b att 

undervisningen ska innehålla ”Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning 

på det skriftliga och muntliga [...]” (Skolverket, 2011, s.12). Det upplevs därmed av många lärare 

som en omöjlighet att undkomma att någon gång genomföra ett grupparbete för att eleverna ska 

testas på att arbeta med olika presentationsformer. Även om ämnesplanerna i sig själva aldrig 

använder uttrycket grupparbete så tolkar ändå lärare detta och upplever att presentation i grupp är 

en relevant form utifrån beskrivningen. Ämnesplanerna i sig medför ingen problematik med att 

lärare använder sig av grupparbeten som en arbetsform i skolan. Men eftersom de uppmanar till 

grupparbeten i undervisningen skall vi undersöka hur dessa elevgrupper fungerar. Uppsatsen 

ämnar att ha en didaktisk infallsvinkel då den kommer att undersöka grupparbeten utifrån den 

didaktiska  frågan “Hur?”. Det är en av fyra didaktiska frågor som i sin tur handlar om vilken 

undervisningsmetod som läraren använder sig av, dvs. Hur undervisningen går till I denna studie 

är grupparbeten den metod som Hur-frågans fokus kommer ligga på. Detta har sin grund i 

skolverkets direktiv att eleven ska tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens 

studieväg och kan använda dessa kunskaper för såväl vidare studier som i samhällsliv, arbetsliv 

och vardagsliv (Skolverket, 2011,s.9). Det står även i skolans värdegrund att "Eleverna ska i 

skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra" (Skolverket, 2011, s.7), därmed blir grupparbeten ett lämpligt sätt att 

uppnå det kriteriet genom undervisning. 

 

Denna uppsats bygger vidare på observationer som genomfördes i en förstudie. Förstudien 

genomfördes på liknande sätt som de observationer som ligger till grund för denna uppsats. I 

förstudien reflekterades det över två utmärkande grupper i kategoriseringar som finns i 

klassrummet. Den ena var flickor respektive pojkar och den andra var elever som till synes såg ut 

att vara av invandrarbakgrund respektive de elever som inte ansågs vara av invandrarbakgrund. 

Anledningen till att just kön och etnicitet är de gruppkategorier som valdes var för att se om det 

möjligtvis fanns en skillnad mellan könen och mellan elever med svensk alternativt 

invandrarbakgrund. I förstudien som gjordes lade vi märke till att manliga elever med 

invandrarbakgrund var mer passiva än övriga elever. Eftersom förstudien var väldigt kort och 

syftet inte var att se till etnicitet ingick det inte i dess resultat. Dock öppnade det upp för fortsatt 

forskning då vi fann det intressant att undersöka om det finns en skillnad mellan etniciteten och 

könen, något som studien avser att innefatta. 
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Men frågan hur bra grupparbeten är för elevers faktiska lärande kvarstår. Vid eftersökningar på 

internet uppkommer flertalet blogginlägg, krönikor och insändare som är skrivna av lärare och 

andra yrkesverksamma i skolan som hävdar att grupparbeten i skolan inte är ett bra inlärningssätt. 

Exempelvis skriver Susanna Dzamic i Expressen att grupparbeten för henne bara ledde till 

magont och att om “en grupp består av fyra elever så är det alltid 25 procent av gruppen, det vill 

säga en person, som lider och får göra allt jobb och 75 procent som smiter undan” (Dzamic, 

2014, 28 mars). Lärare stöter ofta på suckar i klassrummet när det nalkas grupparbeten. Elever 

upplever orättvis arbetsfördelning och inte allt för sällan får man höra elever påpeka att 

medlemmar inte utfört det de skulle. Många har säkerligen upplevt känslan när de gick i skolan 

och hamnade i samma grupp som den ambitionslösa eleven längst bak i klassrummet. Flera 

studier har gjorts på grupparbeten i skolan vilket tyder på att arbetsmetoden kanske inte är helt 

oproblematisk och att många ifrågasätter metoden. Skolverket skriver bland annat att 

grupparbeten är en utmaning för både lärare och elev men också att: 

 

Grupparbete utvecklar intellektuella och sociala förmågor såsom begreppsinlärning, problemlösning, 

demokratiskt arbetssätt, språklig kommunikation och förmåga till samarbete. (Skolverket, 2016). 

 

Granström och Hammar Chiriac, två forskare inom ämnet, bekräftar ovanstående påståenden, 

men konkretiserar även att grupparbeten kanske inte behöver vara en dålig arbetsmetod genom att 

skriva: 

 

Grupparbetet har fått dåligt rykte. En vanlig missuppfattning är att elever inte får några ämneskunskaper när 

de arbetar i grupp. Men rätt använt är det en effektiv arbetsform som lärare borde satsa mer på. (Granström 

& Hammar Chiriac, 2011, 10 november). 

 

Det tycks med andra ord finnas en problematik kring grupparbeten och frågan kvarstår därmed 

huruvida det är en lämplig arbetsmetod eller ej och hur eleverna uppfattar denna. I och med 

formuleringarna i ämnesplanerna för samhällskunskap vill alltså denna uppsats försöka redogöra 

för hur processen ser ut i grupperna som bildas vid genomförandet av grupparbeten. Uppsatsen 

vill konkretisera vilka processer som sker i grupperna i klassrummet och hur interaktionen mellan 

eleverna fungerar för att svara på vilka fördelar respektive nackdelar som finns med 

grupparbeten. Vidare ämnar denna uppsats undersöka, utifrån rådande ämnesplaner i 

samhällskunskap, hur grupper formas vid genomförande av grupparbete. Vidare ämnar denna 

uppsats undersöka, utifrån rådande ämnesplaner i samhällskunskap, hur grupper formas vid 

genomförande av grupparbete. 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur grupper interagerar och strukturerar sig i en 

klassrumsmiljö när elever arbetar i grupp med grupparbeten. Vi har undersökt hur eleverna 

interagerar med varandra och vilka roller de anammar i grupperna 

 

Frågeställningarna som denna uppsats ämnar svara på är: 

1. På vilket sätt sker interaktionen och arbetsfördelningen mellan eleverna vid 

genomförandet av grupparbeten? 



 

6 

2. Kan vi se vilka fördelar och nackdelar som eleverna uppfattar det finns med 

grupparbeten? 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra huvuddelar för att det är den formalia som anses mest lämplig. Först 

presenteras tidigare forskning som gjorts inom fältet som uppsatsen behandlar. Den delen 

innehåller forskning om interaktion, grupprocesser samt didaktik. Därefter presenteras de teorier 

som senare skall användas för att förstå och förklara våra resultat. Huvudteoretikerna är 

Durkheim och Hechter som tar upp arbetsfördelningsteorier och gruppsolidaritetsteorier samt 

Goffmans ramfaktorteori. Dessa skall användas för att förklara hur eleverna väljer att strukturera 

sig inom sin arbetsgrupp. Detta följs sedan av ett metodavsnitt där själva studien presenteras med 

observation som metod, kodningsprocess samt analys. Avslutningsvis leder teoriavsnittet och 

metodavsnittet fram till ett resultat för att sedan leda ut i en avslutande diskussion.  

2. Tidigare forskning 

Fokus för denna uppsats är att belysa grupparbetens plats i skolan och detta kommer att påbörjas 

genom en problematisering av dessa. Ett flertal forskare har på ett eller annat sätt forskat om 

såväl grupparbeten som samhällskunskapsämnet. Avsnittet börjar med att redogöra för den 

forskning som finns inom ramen för just grupparbeten. Övervägande del av den forskning som vi 

har valt till denna uppsats är hämtad från forskningsrapporter från skolverket samt annan 

forskning rörande den svenska skolan. Detta medför att övervägande del av forskningen som 

ligger till grund för denna uppsats är svensk forskning.  

2.1 Svensk grupparbetsforskning 

Kjell Granström (2003) redogör i sin artikel Ensamt arbete i stora klasser för en problematik 

rörande att skolan håller på att bli för individualiserad och problematiserar att elever idag inte lär 

sig att arbeta i grupp. Han ser med andra ord en betydligt minskat fokus på det kollektiva lärandet 

som han menar är av största vikt att eleverna lär sig för sin kommande yrkesverksamhet. Den 

forskning som Granström har tagit fram säger att det enbart är en tiondel av skolarbetena som 

görs i skolan som behandlar någon form av kollektivistiskt art, såsom grupparbeten. Eva Hammar 

Chiriac (2008) som har bedrivit mycket forskning om just grupparbeten kompletterar Granströms 

yttranden i Forskning om grupparbeten genom en beskrivning av vad grupparbeten faktiskt är 

och inleder en av sina forskningar med detta stycke: 

 

Det överordnade syftet med ett grupparbete inom skola och utbildning är att de som deltar i grupparbetet 

ska ‘lära sig något’. Lärandet kan vara kunskapsmässigt, socioemotionellt eller ‘gruppkunskap’, dvs. att lära 

sig hur man arbetar i grupp. Tillhörighet, gemenskap och trivsel kan vara av lika stor vikt som de 

kunskapsmässiga målen, eller rent av en förutsättning för lärande. Gruppen och arbetet i gruppen har alltså 

fler funktioner att fylla än att ‘bara vara’ en pedagogisk arbetsform. (Hammar Chiriac, 2008, s.24).  

 

Med detta stycke hänvisar Hammar Chiriac till grupparbetens många verksamhetsområden. Vad 

en grupp är, är någonting som Hammar Chiriac (2003) väljer att problematisera i sin avhandling 
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Grupprocesser i utbildningen där hon sätter definitionen utifrån gruppens inneboende mål. Hon 

skriver därmed att för att en grupp ska kunna kategoriseras som en grupp måste fyra kriterier vara 

uppfyllda:  

 

[...] mål, normer, roller och tidsutsträckning. Baserat på dessa kriterier är det en grupp i verklig mening om 

medlemmarna har gemensamma mål och utvecklar samfällda normer som leder till likformigt beteende i 

gruppen. (Hammar Chiriac, 2003, s.23). 

 

Eva Hammar Chiriac och Karin Forslund Frykedal har skrivit den vetenskapliga artikeln 

Assessment of students' learning when working in groups (2011) som handlar om lärarens roll i 

grupparbeten och deras bedömning av dem. Även om vår studie avser att behandla grupparbeten 

utifrån elevers perspektiv skall det icke förkastas att även lärare spelar en stor roll i själva 

arbetsprocessen. Resultatet de fick fram efter att ha intervjuat flertalet lärare är att det fanns en 

stor osäkerhet i hur man skall bedöma eleverna och att lärarna hade problem med detta vid just 

grupparbeten. Lärarna upplevde det särskilt svårt att observera sina elever under grupparbeten när 

de hade möjligheten att flytta runt på skolan.  

 

Tidigare forskning på fältet har dessutom gjorts av Forslund Frykedal som har lagt mycket fokus 

i sin forskning på just grupparbeten i skolan. Forslund Frykedal (2008) har skrivit avhandlingen 

Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete – om ambitionsnivå och interaktionsmönster i 

samarbetssituationer. Avhandlingen liknar denna uppsats i och med hennes fokus på 

grupparbeten. Fokus i avhandlingen har legat på hur eleverna själva upplever grupparbeten och 

hur grupparbetena har konstruerats. I resultatet beskriver Forslund Frykedal fyra olika sorters 

grupparbeten som förekommit. Gemensamt grupparbete, individuellt grupparbete, självvalt 

grupparbete och individuellt arbete. Det förstnämnda innebär att gruppen konstant arbetar 

tillsammans och att ett behov av varandra finns, eller som hon beskrev det ett “ömsesidigt 

beroende”. Det andra grupparbetet innebär att eleverna arbetar själva men mot ett gemensamt 

mål, att de exempelvis delat upp arbetet sinsemellan men får ett gemensamt resultat. Den tredje 

innebär att eleverna självvalt söker sig till varandra för att arbeta med uppgiften, det “ömsesidiga 

beroendet” blir här av eget initiativ. Det finns en vilja att vilja hjälpa varandra vilket är vanligt 

förekommande skriver hon. Det sista grupparbetet menar Forslund Frykedal inte är något direkt 

grupparbete utan snarare att eleverna interagerar med varandra men att de inte har något 

gemensamt mål eller en arbetsprocess tillsammans (Forslund Frykedal, 2008, s.59-69). Senare i 

avhandlingen har hon konstruerat en modell som tar hänsyn till elevens egen och resten av 

gruppens ambitioner men även vilken påverkan gruppuppgiften har. Denna används för att 

förklara vad som sker när dessa elever går in i en grupp och skall utföra ett grupparbete (Forslund 

Frykedal, 2008, s.153). Hon har även gjort en rapport om Undervisning med grupparbete som 

arbetsform (2008). Syftet med rapporten skriver hon var att “belysa forskning som fokuserat 

aspekter av arbetsformer, där interaktionen mellan studenter och konstruktion av uppgiften, som 

ligger till grund för deras arbete är i fokus” (Forslund Frykedal, 2008, s.1). Det centralt i denna 

rapport är vikten av hur uppgiften är konstruerad, något hon även tar upp i sin avhandling. 

Uppgiften skall uppmana till arbete i grupp och i viss mån tvinga eleverna till samarbete istället 

för att ett individuellt grupparbete där eleverna inte interagerar med varandra uppstår.  
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2.2 Grupper 

För att konkretisera de ovan beskrivna forskningarna måste vi problematisera vad en grupp 

faktiskt är. Forslund Frykedals definition av en grupp som skall arbeta tillsammans är: 

 

... grupparbete i den här studien, menas, två eller flera elevers interaktion med varandra i ett arbete. Detta 

innebär både socialt och ämneskunskapsmässigt samspel. (Forslund Frykedal, 2008, s.3).  

 

Det är den definitionen av en grupp som denna uppsats främst utgår ifrån. En grupp där två eller 

fler elever interagerar med varandra och att de arbetar tillsammans för att försöka uppnå ett 

gemensamt mål. 

 

Mancur Olson (1965) beskriver i sin forskning om huruvida en grupp beter sig eller bildas beror 

på vilket inneboende mål som gruppen faktiskt har. Enligt Olson bygger solidaritet på vad 

individen önskar att gruppen producerar. Han trycker på att det inte enbart är gruppen som måste 

bistå individen utan att också individen måste bistå gruppen i ett ömsesidigt beroende för att alla 

ska kunna dra nytta och vinning av konstellationen. Ytterligare en del som Olson skriver är att 

grupper enbart kan skapas och bevaras om de gör nytta för dess medlemmar, grupper kan därmed 

enbart excitera om medlemmarna gör nytta för gruppen. Ett problem uppstår när detta givande 

och tagande mellan individer och grupper inte fungerar och det uppstår individer som glider 

genom med gruppens privilegier utan att bidra med sitt (arbete) för gruppens bästa. Dessa 

individer brukar kallas för free-riders (Olson, 1965, s.76). 

2.3 Etnicitet och kön 

I förstudien som genomfördes inför denna uppsats uppmärksammades att personer med 

invandrarbakgrund utmärkte sig i klassrummet. Vi ser det därmed relevant i denna studie att ta 

upp frågor rörande den mångkulturella skolan. Lena Granstedt (2010) har skrivit publikationen 

Synsätt, teman och strategier: Några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett 

praktiknära projekt via Skolverket. Den är publicerad inom den nationella forskarskolan i 

pedagogiskt arbete som belyser relevansen av att forskning rörande skolan bör innehålla ett spår 

av etnicitet. Denna forskning är producerad av Skolverket för att öka kunskaperna kring etnicitet i 

skolan. Skolverket beskriver:  

 

Det är ofta lärare som ur ett majoritetsperspektiv definierar vad som ses som problematiskt exempelvis i 

kontakten med elever och föräldrar med olika etniska bakgrunder och skolans personal. (Skolverket, 2016). 

 

Skolverket hänvisar också till Granstedt i ett försök att få de som är yrkesverksamma i skolan att 

fortbilda sig inom ramen för olika etniciteter i klassrummet. Detta är av stor relevans för skolan 

idag i och med det mångkulturella samhället som vi lever i. Granstedt skriver att den svenska 

skolan har genomgått stora förändringar sedan andra världskriget i och med den stora 

flyktinginströmningen som Sverige genomgått i vågor sedan dess. Hon skriver vidare att detta har 

resulterat i att Sverige i och med detta har blivit betydligt mer etniskt heterogent och att detta lett 

till att den svenska skolan behövt genomgå förändringar för att tillgodose alla elevers behov 

(Granstedt, 2010, s.11). Detta har lett till en sjunkande trend bland resultaten från elever med 
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utländsk bakgrund med anledning av det homogena undervisningsspråk som används inom den 

svenska skolan. Granstedt problematiserar detta genom att redogöra för att många elever med 

utländsk bakgrund behöver lära sig andraspråket svenska. Dessutom behöver vissa elever mer 

stöd i detta samt lärare som innehar kunskaper om att undervisa elever med olika etniska 

bakgrunder (Granstedt, 2010, s.23 & 36). Forskningen visar med andra ord på att elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk positioneras ofta inom skolan som någon med brister eller 

någon som saknar vissa förkunskaper. Bristerna anses framförallt bero på den språkliga aspekten, 

att eleven inte lyckas ta till sig det som den svenska skolan erbjuder (Granstedt, 2010, s.38-40).  

 

I förstudien observerade vi även att det var enkelt att se till könsskillnader i klassrummet varav vi 

även kommer att redogöra för detta kriterium även i denna studie. Inga Wernersson (2010) 

skriver via statens offentliga utredning (2010:51) om könsskillnader i klassrummet och visar att 

flickor “har sedan lång tid tillbaka bättre betyg än pojkar i den svenska skolan” (Wernersson, 

2010, s.3). Skolverket hänvisar till denna rapport för att belysa vad det beror på att flickor har 

bättre betyg i skolan utifrån två perspektiv: dels ett individuellt perspektiv som belyser rena 

genus och könsskillnader mellan pojkar och flickor och dels ett skolrelaterat perspektiv. Det 

utredningen visar är att pojkar per definition inte bör skilja sig mot flickor vad det gäller 

kunskapsanammande eller möjligheten att lära sig saker. I och med det sociala arv pojkarna bär 

med sig i och med deras maskulinitet så är det många pojkar som underpresterar då det helt 

enkelt inte är accepterat i den mansdominerade identiteten att bry sig om sina studier 

(Wernersson, 2010, s.32 & 44).  

2.4 Didaktisk och klassrumsinriktad forskning 

Den didaktiska och klassrumsinriktade forskningen som uppsatsen ämnar föra är något som 

förekommit en tid inom forskningsvärlden. Denna didaktiska forskning sker i klassrumsmiljöer 

och redogörs bland annat av Lindblad och Sahlström i ett kapitel i boken Pedagogik (2000). 

Detta kapitel tar upp klassrumsforskning med fokus på interaktion och skolelever. De skriver om 

etnografiska metoder och hur de är lämpliga att använda sig av vid forskning av elevers 

interaktion och sedan hur olika teorier lämpar sig att appliceras på detta, Blumers symbolisk 

interaktionism är en av dessa. De menar att utifrån den kan klassrummet ses som ett skådespel 

och eleverna går in i olika roller som sedan är de som interaktionen utgår ifrån där allt kan gå 

enligt planerna eller inte. De skriver även:  

 

Genom att undersöka skolans verksamhet och de förutsättningar som den vilar på kan vi få ett grepp om 

skolan som instution och om de praktiker som bygger upp den. Sådan klassrumsforskning bygger 

kunskapen underifrån genom att fånga den konkreta interaktionen [...]. (Lindblad & Sahlström, 2000, 

s.236). 

 

Det vill säga att klassrumsinriktad forskning är nödvändigt för att få mer kunskap om skolan och 

hur den skall förbättras.  

 

Förutom den didaktiska klassrumsforskningen rörande interaktion som bedrivits inom detta ämne 

är fältet rörande samhällsvetenskaplig ämnesdidaktik genom grupparbeten relativt outforskat. 

Den tidigare forskning som finns att tillgå rörande detta ämne handlar främst om konstellationen 
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att som lärare betygsätta grupparbeten på ett rättmätigt sätt. Uppsatsens har avgränsat denna 

bedömningsteori till tre, för samhällskunskapsämnet, utmärkande didaktikforskare. De är Tholin, 

Nordgren och Pettersson. Tholins publikation Sporre eller otyg: om bedömning och betyg (2007), 

skriver om vikten med att ha en utökad repertoar av bedömningsformer. Detta för att säkerställa 

att eleverna som berörs inte enbart utsetts för den bedömningsmodellen som hen finner sig minst 

bekväm i, exempelvis skriftliga prov, utan också får möjlighet att visa sina kunskaper på annat 

sätt genom exempelvis muntlig framställning och eller genom någon form av grupparbeten 

(Tholins, 2007, s.2). Nordgren (2008) tar vidare upp i Betyg i teori och praktik relevansen kring 

att elever måste bli bedömda på något sätt och att grupparbeten därmed kan vara ett av alla sätt 

som finns och som flertalet elever känner sig bekväma med. Han menar att bedömning är att på 

ett eller annat sätt ge eleverna en möjlighet till uttryck för sina kunskaper på det sätt hen finner 

sig mest bekväm i. Nordgren trycker även på att bedömning och prov inte alls behöver vara 

skriftliga utan härleder till att alla de saker som ger betygsunderlag för läraren ska räknas med för 

att läraren ska kunna göra rättvis bedömning av eleven (Nordgren, 2008, s.133). Petterson (2005) 

bekräftar det i Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap och 

menar likväl att bedömning och prov enbart är stickprov av elevens kunskap. Det är därmed 

viktigt att eleven får möjlighet att prestera i den situationen som hen finner sig mest bekväm i, så 

att detta stickprov blir gynnsamt (Pettersson, 2005, s.38-39). Forskningen här pekar på hur viktigt 

det är för eleven att bli tolkad och bedömd på ett korrekt sätt, utifrån sina egna möjligheter. 

 

Sammankopplingen mellan sociologi och didaktik är på många sätt outforskat därför valdes till 

denna uppsats att förutom de ovan redogjorda forskningarna även redogöra för Durkheims 

pedagogikforskning från Fauconnets publikation The pedagogical work of Émile Durkheim 

(1923). Durkheims utgångspunkt rörande pedagogik och utbildningsforskning är hämtad från 

sociologin och brukar sammanfattas med citatet: “Education is the socialization of the younger 

generation” (Durkheim i Fauconnet, 1923). Utifrån detta citat menar Durkheim att kunskap och 

utbildning sker i direkt relation mellan generationer i släkter. Durkheims Education and 

sociology (1956) såg därmed utbildning som något som inte kan skiljas från sin historiska kontext 

och att den därigenom också måste ses tillsammans med uppfostranfaktorer som elevens uppväxt 

och levnadsförhållanden. Utbildning bör ses som ett medel för vuxna människor att i rakt 

nedåtstigande led, till sina barn, etablera kunskaper och utveckla barnets fysiska, mentala och 

moraliska egenskaper. Durkheim ser med andra ord utbildning som en funktion för samhällets 

kollektiva nytta och därigenom står inte utbildningen fristående från individernas omgivningar 

utan kommer vara i konstant koppling till samhällets olika krav och ideal. Vidare ifrågasätter 

Durkheim vilken nytta utbildningen gör och för vem (Durkheim, 1956, s133f). Detta är en aspekt 

som är av hög relevans i detta arbete i ett försök att redogöra för om grupparbeten är ett 

försvarbart arbetssätt i skolan eller ej beroende på denna arbetsforms nytta för elevens lärande 

eller kollektivets nytta. Med detta i åtanke kommer kommande kapitel inledas med Émile 

Durkheims bidrag till denna uppsats. 

 

Det denna uppsats då ämnar bidra med till forskningsfältet är att visa hur gruppkonstellationen 

kan se ut i gruppen men även redogöra för vad elever anser om grupparbeten och att detta i sin tur 

kan bero på vilken gruppkonstellation de innefattas av. Liknande studier har, som ovan 
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beskrivits, genomförts men det denna studie bidrar med är en utvecklad förståelse kring 

sociologiska gruppteorier kopplat till det didaktiska utbildningsvetenskapliga fältet. 

3. Teori 

Nedan kommer uppsatsens primära teorier och teoretiker presenteras. Uppsatsen kommer att utgå 

från Émile Durkheims (1984) teori om hur ett samhälle, med fokus på grupper i samhället, hänger 

samman i ett ömsesidigt beroende av varandra. Som ett tillägg till Durkheim kommer även 

uppsatsen redogöra för Hechters (1988) gruppsolidaritetsteori som ger ett bättre mikroperspektiv 

än Durkheim. Utöver dem kommer Blumers (1986) symboliska interaktionism att appliceras på 

interaktionen i grupperna. Även Goffmans (1974) ramfaktorteori kommer att användas i ett 

försök att redogöra för hur grupperna är formulerade utifrån sina kognitiva scheman.  

3.1 Durkheim The division of labour in society &Hechter Principles of 

group solidarity 

Émile Durkheim är en utbredd och väl etablerad forskare som studerat hur grupper i samhället är 

sammanbyggda och interagerar sinsemellan. Denna uppsats ämnar applicera denna teori på en 

klassrumssituation. Durkheims (1984) solidaritetsteori bygger på samhörighet i en familj, grupp 

eller organisation genom gruppens ömsesidiga beroende av varandra (Durkheim, 1984, s.299f). 

Durkheim menar att en stor anledning till att denna grupptillhörighet bygger sig så pass stark 

mellan individer är tack vare den mänskliga förmågan att känna och handla med medmänsklighet 

och med känslighet mot varandra, något Durkheim kallar ”altruism”. Altruism och solidaritet är 

enligt Durkheim nära sammankopplade för att bygga en gruppkonstellation präglat av 

gemensamma intressen och med en känsla av samhörighet. Hur vi delar in oss i grupper, eller vad 

det är som avgör solidariteten i grupperna, menar han sker genom att grupptillhörighet bygger på 

en känsla av altruism som överskrider alla gränser (Durkheim, 1984, s.158f). Fokus för denna 

uppsats kommer därmed att omfattas av denna teori rörande hur grupper hanterar sig själva och 

interagerar inom gruppkonstellationen i en klassrumsmiljö vid genomförandet av grupparbete i 

ämnet samhällskunskap utifrån rådande ämnesplan.  

 

Durkheim skall främst användas som en bakgrundsförståelse för att lättare kunna anamma och 

applicera Hechters teori i det kommande resultatet. Durkheims arbetsfördelningsteori kommer 

därmed att appliceras genom en modern nyansering av denna utifrån Hechter (1988). Enligt 

Durkheim bygger det sociala livet och den sociala kraften till att sammanbygga individer till 

grupper på externa tvång. Tvång som skulle kunna beskrivas som ett maktöverliggande fenomen 

som enligt Durkheim bör brytas och motarbetas för samhällets eller kollektivets bästa. I denna 

uppsats kommer dessa externa tvång utgå från ämnesplanen och de instruktioner läraren ger som 

eleverna måste förhålla sig till. Hechter menar att om individerna inte tillåter sig själv att 

sammanlänkas till grupper så måste kollektiven hela tiden återupprätta och dynamiskt förändra 

sig till det bättre, därigenom öka värdet hos individerna att vilja söka sig tillbaka och vilja bli 

sammanlänkade. Detta tänkande är något som Hechter utvecklare till sin teori om rationella 

egoister (Hechter, 1988, s.15). 
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Grupper, för Hechter, är dynamiska processer där individer är i konstant rörelse och där det gäller 

för respektive gruppkonstellation att inneha det som individen i frågan vill ha för att undvika att 

medlemmar börjar lämna grupperna för bättre alternativ. Solidaritet för Hechter bygger därmed 

inte på ömsesidig ömhet, som Durkheim menade. Utan han menar snarare att solidaritet är 

någonting som måste byggas upp inom grupperna för dess överlevnad. Detta för att individerna i 

grupperna inte ska söka sig till en annan grupp. Det gäller därmed för grupperna att ha det som 

individen efterfrågar annars väljer individen en ny grupp att tillhöra (Hechter, 1988, s.20).  

 

Sammanfattningsvis bekräftar Hechter, Durkheims teori, att en grupptillhörighet och bildande av 

grupper bygger på ömsesidiga beroenden av varandra. Hechter går dock djupare in på 

individernas ställning i grupperna och menar att grupper skapas och rekonstrueras efter 

individernas egenintresse. Han är intresserad av att se hur och på vilket sett som kollektivet och 

gruppen är kapabla att bidra till nytta, både för sig själva och för individerna som är med i 

grupperna.  

3.2 Goffman Frame Analysis 

Frame analysis, som i denna uppsats kommer benämnas ramfaktorteorin, som Goffman (1974) 

utvecklat utgår från att individen ordnar eller sammanfattar de erfarenheter som denne har och 

utifrån dessa så skapar hen en ram. Dessa ramar kommer att användas som en förklaring till hur 

eleverna väljer att strukturera sig inom respektive grupp. Utgångspunkten för Goffmans 

ramfaktorteori är att individens ramar helt är beroende av situationen som eleven befinner sig i 

vilket i sin tur bidrar till att eleven kommer att förstå situationen beroende av vilka ramar hen bär 

med sig. Den sociala interaktionen som kommer ske i grupparbetena när eleverna förstår 

situationen utifrån sina ramar är därmed uppbyggda av särskilda beteendemönster som eleven bär 

med sig från tidigare erfarenheter. Goffman syftar till att ramarna vi bär med oss är en 

förutbestämd struktur för hur vi kommer att hantera komplexa situationer (Goffman, 1974, s21ff). 

Detta bidrar i sin tur till att förväntningarna eleverna har på sina gruppkamrater kommer att 

skapas helt med hänseende av hur gruppkonstellationen kommer att se ut beroende av vilka ramar 

som eleverna bär med sig in i arbetet. Det kommer med andra ord ställas olika krav på 

förväntningar mellan individerna för att få grupparbetena att gå ihop. Goffman skriver att “Of 

course, frames differ quite widely in the involvement prescribed for participants sustaining them” 

(Goffman, 1974, s.345). Han skriver vidare att intresset för att interagera med andra individer kan 

bli lidande av bristande engagemang från andra deltagande. Med andra ord menar Goffman att 

dysfunktionella grupper kan beror på att ramarna hos respektive elev i grupparbetsgrupperna är 

lidande av bristande engagemang hos någon eller några av eleverna, så kallad breaking frame 

(Goffman, 1974, s.338f). Denna teori kommer att användas för att lyfta förståelsen kring 

interagerande vid fysiska möten mellan människor. Styrkan med Goffmans teori i denna uppsats 

är möjligheten att se förklaringar till varför grupperna fungerar, eller inte fungerar, som de gör 

utifrån vilka ramar eleverna bär med sig in i grupparbetsprocesserna.  
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4. Metod 

Metoddelen innehåller datainsamlingen för studien där en observationsstudie har genomförts på 

en gymnasieskola. Den beskriver fältet där datan har insamlats, hur planeringen av studien har 

gjorts samt själva utförandet av datainsamlingen. Utöver detta diskuteras valet av metod och dess 

lämplighet för just denna studie. Etiska överväganden bejakas samt studiens validitet och 

reliabilitet. Detta följs av en analys där det insamlade datan kodas och analyseras. 

 

Utifrån studiens syfte lämpade sig en etnografisk ansats med observation som metod. Detta 

eftersom det studien undersökt utgår från elevernas interaktion under grupparbetena. Detta skall 

tolkas med olika teorier, för att slutligen kunna svara på frågeställningen och syftet. Metoden har 

helt utgått från vad Patrik Apsers anser om metod i sin bok Etnografiska metoder (2010). Asper 

skriver att: 

 

Etnografisk forskning innebär således att forskaren skapar en förklaring som uttrycks genom teori som är 

grundad i meningen hos aktörerna som studeras. (Aspers, 2010, s.11).  

 

Denna uppsats metodval har utgått från Aspers råd om att metodvalet skall ske efter att syftet har 

formulerats. Datainsamlingsmetoden som valdes blev då deltagande observation samt en 

insamling av loggböcker av de elever som deltog i studien. Deltagande observation innebär att 

forskaren även interagerar med fältet, att hen observerar och ibland konverserar med aktörerna 

(Aspers, 2010, s.105). Loggboksinsamlingen gick till på så sätt att eleverna fick ett antal frågor 

via mejl efter varje lektion. Dessa besvarades på deras datorer via ett datorprogram. Metoden 

deltagande observation med kompletterande loggböcker som skrivs direkt efter lektionen ger 

både ett utifrånperspektiv och elevernas egen syn på hur de presterat. Detta ger en snabb 

återkoppling på deras syn av arbetet, något som exempelvis intervjuer inte skulle kunnat ge 

eftersom det hade varit mycket mer omständigt. Detta ger också möjligheten till att få ett 

någorlunda säkerställt resultat med två infallsvinklar. Dock har denna metodform gett väldigt 

mycket data, i den grad att uppsatsen kan börja likna en kvantitativ studie. För att se de roller vi 

förutbestämt krävdes dock att observationerna gjordes i så pass stor utsträckning. 

Valet av fält gjorde det också lämpligt för en deltagande observation eftersom båda författarna är 

engagerade i fältet och har en förkunskap om det. Aspers skriver att personerna som utför studien 

skall vara bekväma och interagerade på fältet. Han utgår från Goffman och menar att fältet för 

observatörerna skall vara så bekant under en deltagande observation att de skall ha möjligheten 

att glömma bort att de är sociologer. Som lärarstudenter som arbetar, planerar en yrkesframtid 

och som varit elever i den svenska skolan gav det en stor förkunskap. Risken som finns, som 

Aspers även nämner, är att observatörerna blir för bekväma i fältet och detta i sin tur gör det svårt 

att distansera sig (Aspers, 2010, s.106). Detta var i sin tur ingen problematik vi upplevde vid 

genomförandet av datainsamlingen. 

4.1 Urval 

Urvalet till studien är två gymnasieklasser som går i årskurs två på teoretiska program i en 

gymnasieskola i ett storstadsområde. Urvalet begränsades dessutom till att uteslutande använda 
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sig av observationer under lektioner där eleverna läser någon kurs i samhällskunskap. En 

anledning till urvalets begränsning till just två gymnasieklasser som läser samhällskunskap är den 

ämnesdidaktiska inriktningen uppsatsen är tänkt att redogöra för. Valet av klass var endast 

slumpmässigt, de var de klasser som läraren som introducerade oss på fältet var ansvarig för.  

 

Kön och etnicitet är de gruppkategorier som valdes till studien. Anledningen är för att se om det 

möjligtvis finns en skillnad mellan könen och mellan elever med svensk alternativt 

invandrarursprung. I förstudien som gjordes lades märke till att manliga elever med 

invandrarbakgrund var mer passiva än övriga elever. Eftersom förstudien var väldigt kort och 

vars syfte inte var att se till etnicitet ingick det inte i förstudiens resultat. Dock öppnade det upp 

för fortsatt forskning i denna studie då vi fann det intressant om det finns en skillnad mellan 

bakgrunden och könen. Granstedt (2010) tar upp i sin avhandling att elever med 

invandrarbakgrund ofta ses som någon med brister, ofta pågrund av att de inte har bemästrat 

språket ännu. Detta är någonting som kommer att anammas i denna uppsats genom att 

kategorisera eleverna utifrån utseende.  

4.1.1 Begreppsbeskrivning 

Här deklareras begreppsbeskrivningarna som användes under studien. Under studien gjordes 

beslutet att se till könstillhörighet där (M) beskriver man och (K) beskriver kvinna utifrån attribut 

såsom klädstil, skäggväxt, smink och kroppsform som markörer för könstillhörighet. Förutom 

kön kartlades även etnisk bakgrund som Vit (V) och Icke-Vit (IV). Denna skildring har gjorts 

utifrån vårt subjektiva synsätt med anledning av att undersöka om det finns några skillnader i 

vilken roll eleverna i grupperna tar beroende av sitt etniska ursprung. Fortsättningsvis 

konstaterades att alla (IV) var personer som ansågs ha en invandrarbakgrund baserat på det 

utseendet de hade, exempelvis asiatiskt, afrikanskt eller mellanösterligt. Bedömningarna har 

endast gjorts utifrån utseende. Alla elever hade ungefär densamma ålder, 17 och 18 år vilket 

gjorde det mindre aktuellt att observera ålder vilken är anledningen till att vi undviker att 

redogöra för detta i denna rapport. 

 

Genom uppsatsens syfte lades även fokus under observationen på att undersöka den roll eleverna 

tog sig an i grupparbetet. Benämningen som gavs därefter var Jämställd (J), Passiv (P) samt 

Ledarroll (L). Med jämställd definieras någon som arbetar och har sin givna plats i gruppen men 

som inte har anammat själva ledarrollen som styr upp arbetet men som heller inte är helt passiv 

under arbetet. Den passiva rollen ses som en free-rider, eller en som uppenbart inte drar ett lika 

tungt lass och bidrar till grupparbetets fortskridande på samma nivå som den övriga gruppen. 

Ledarmarkören fick de elever som märkbart tog sig an ledarrollen i gruppen, genom att till 

exempel dirigera ut arbete till övriga medlemmar eller uppenbart var den i arbetet som de andra 

vände sig till med hur arbetet skulle genomföras och fortskrida. 

 

Grupparbete i denna uppsats utgår från Forslund Frykedals definition. En grupp är där två eller 

fler elever interagerar med varandra och att de arbetar tillsammans för att försöka uppnå ett 

gemensamt mål. I detta fall skriva en promemoria eller förbereda en muntlig presentation 
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(Forslund Frykedal, 2008, s.3). Uppgifternas utformning presenteras mer detaljerat senare i detta 

avsnitt.  

4.2 Planering av studien 

En lärare, som för oss författare var bekant, kontaktades på en gymnasieskola i ett 

storstadsområde. Detta för att fråga om en studie bland hens elever i samhällskunskapsämnet var 

möjligt. Viktigt för studien var att elevernas arbetsmoment under datainsamlingen skulle 

genomföras via grupparbete. Inför studien gjordes en liknande förstudie där teorivalet prövades, 

även ett kategoriseringsschema konstruerades Detta visade sig mycket lämpligt under förstudien, 

vilket resulterar i att det även används under denna studie. De förutbestämda kategorierna som vi 

sökte efter var ledarroll, jämställd roll och passiv roll. 

 

Inför studien konstruerades dessutom en standardiserad loggbok som var tänkt att användas för 

att eleverna skulle kunna självskatta sina egna prestationer under respektive lektion. Här 

konstruerade vi frågor för att få svar på vilka fördelar respektive nackdelar som grupparbeten har 

för eleverna samt vilken rolltillhörighet eleverna skattar sig själva som. Tanken med denna 

förberedelse var att elevernas självskattning skulle kunna jämföras med våra 

observationsanteckningar. Frågorna som eleverna fick svara på efter varje observationstillfälle 

var frågor om hur de själva presterat under lektionen, vilken roll de ansåg sig själva att ha i 

gruppen, om de lärt sig något samt vilka fördelar och nackdelar de anser grupparbetet hade.  

4.3 Fältbeskrivning 

Fältet som observerades var främst ett klassrum i en gymnasieskola men även grupprum i samma 

skola som fungerade som undervisningslokaler. Dessa innehöll två skolklasser med elever som 

går årskurs två på teoretiska, högskoleförberedande gymnasieprogram i ett storstadsområde i 

Sverige. Observationen skedde under lektionstid med eleverna. Klassrummet innehöll 29 

respektive 31 elever, dock var inte alla närvarande vid alla tillfällen. Eleverna hade varierande 

könstillhörighet men med övervägande kvinnor och var i åldersspannet 17 till 18 år. Klassrummet 

var försett med bänkar och stolar som eleverna satt vid, riktade mot tavlan som var belägen längst 

fram i rummet. Vid observationen placerades eleverna i grupper och rummet blev ommöblerat för 

att förenkla interaktionen mellan eleverna. Exempelvis vändes stolar för att riktas mot eleven 

bakom snarare än undervisningstavlan. Förutom detta lämnade vissa grupper klassrummet för att 

istället inta ett mindre grupprum. Dessa grupprum var placerade i nära anslutning till 

klassrummet och innehöll ett bord med tillhörande fyra till sex stolar. Anmärkningsvärt i 

klassrummen samt grupprummen var att en av väggarna var av glas. Orsaken till detta är oklar.  

4.4 Utförandet 

Observationerna utfördes i två klasser som under perioden utförde grupparbeten. I den ena 

klassen arbetade de i grupp för att tillsammans skriva en promemoria om olika företag i världen. I 

den andra klassen arbetade de om flyktingfrågor i olika länder för att slutligen ha en gemensam 

muntlig presentation. Observationerna genomfördes sju gånger á cirka 150 minuter. De skedde i 
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två klassrum samt i viss mån i grupprum på skolan under veckorna 15, 16 och 17, år 2016. Båda 

författarna var närvarande under alla observationerna. Vi placerade oss på olika ställen i 

klassrummen och observerade. Den ena var mer aktiv i observerandet och gick runt till 

grupprummen medan den andra var mer stillasittande och observerade från sin plats. Totalt 

observerades 18 grupper och 60 elever. I observationen låg fokus på rollerna i klassen, men även 

kön och etnicitet för att senare eventuellt kunna se en skillnad inom dessa grupper. Halvvägs 

genom observationerna hade vi ännu inte sett något utmärkande utifrån elevernas bakgrund. Vi 

övervägde att sluta observera detta, men tog sedan beslutet att fortsätta. Detta för att säkerställa 

att vi inte missade något anmärkningsvärt. 

 

Utöver dessa observationer har även eleverna fört en så kallad loggbok, där de besvarat följande 

frågor: 

 

● Hur upplever du din prestation idag? 

 

Denna fråga fick eleverna svara på utifrån en linjär skala som var graderad 1 till 5. Fem indikerar 

på att eleven har presterat på en mycket produktiv och hög nivå medan en etta indikerar på en 

mindre engagerande nivå.  

 

● Vilken roll anser du dig ha haft i din grupp idag? 

 

Denna fråga hade tre förutbestämda svar som alla går att härleda till den definition som 

textförfattaren har på respektive roll som återges i denna uppsats. De olika svarsalternativen var:  

 

1) Den som styrt upp arbetet i gruppen och sett till att de andra gjort det de ska,  

2) Tagit åt mig andras direktiv och känt mig delaktig i arbetet 

3) Jag har inte gjort så mycket idag.  

 

Det första svarsalternativet är kopplat till den roll som vi kallar för ledarrollen (L), medan det 

andra svarsalternativet är kopplat till jämställdhetsrollen (J) och det tredje svarsalternativet är 

kopplat till den passiva rollen (P). 

 

Förutom dessa två frågor fick eleverna även återge korta reflektioner om huruvida grupparbeten 

är en rolig och kunskapsberikande arbetsmetod eller ej. Dessa frågor ställdes för att eleverna 

skulle ha möjlighet att belysa eventuella brister eller styrkor med exempelvis prestation eller 

rolltillhörighet. Dessa frågor var: 

 

● Har du lärt dig något nytt idag? 

● Vilka fördelar tycker du grupparbetet har för dig? 

● Vilka nackdelar tycker du grupparbetet har för dig? 

 

Dessa frågor mejlades till eleverna efter varje observationstillfälle. Vi använde oss av ett 

datorprogram kallat Google forms där eleverna direkt kunde fylla i sina svar på sina datorer.  
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4.5 Etiska övervägande 

Studien utgick ifrån Vetenskapsrådets artikel “Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” (2002)där de tar upp fyra viktiga huvudkrav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka togs till 

hänsyn för att vara så etiska som möjligt. Utifrån informationskravet som Vetenskapsrådet 

redogör för bör alla deltagare som observeras i studien informeras om denna. Detta för att 

deltagaren har sin fulla rätt att när som helst avbryta sitt deltagande och därmed lämna studien. 

Datainsamlingen inleddes därmed med att informera deltagarna om vad som var deras roll under 

observationen samt att det var frivilligt att delta. De hade då en chans att välja att inte delta under 

studien. De var dock fortfarande tvungna att genomföra skoluppgiften, men de hade möjligheten 

att välja att deras handlingar inte skulle bli observerade och nedskrivna. Detta var ingenting som 

vi stötte på, men om det hade skett hade vi valt att exkludera den personens handlingar och inte 

skrivit dem i fältanteckningarna eller bett personen skriva loggbok. 

 

Eftersom studien i viss mån krävde aktivt deltagande av aktörerna var samtyckekravet särskilt 

viktigt. På begäran av rektorn för skolan krävdes samtycke av vårdnadshavare till de elever som 

inte var myndiga. Detta skedde via mejl samt via utdelning av informationsblad (se bilaga 1) av 

läraren till eleverna som sedan vidarebefordrade detta till sina vårdnadshavare.  

 

De övriga kraven togs också till bejakande. Aktörerna meddelades tydligt att de kunde avbryta 

sitt deltagande när som helst. Nyttjandekravets direktiv säger att den insamlade datan endast skall 

användas till studien och ingenting annat, något som eleverna blev informerade om muntligt. 

Dock kunde vi ej uppfylla hela konfidentialitetskravet
1
. Det som kunde utlovas var att vi i så stor 

utsträckning som möjligt skulle skriva uppsatsen på ett sätt att de som medverkade inte skulle 

kunna bli identifierade, förutom möjligtvis av de själva och de som medverkade i deras grupp.  

 

Inga nekanden uppdagades när informationen delades ut eller när studien påbörjades och studien 

kunde därmed genomföras utan hinder. Vissa elever valde trots samtycke att inte fylla i 

loggböckerna och frånsade sig därmed det aktiva deltagandet i studien.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet hör ihop, det vill säga om studien har utförts dåligt blir den dålig. 

Reliabilitet innebär kvalitén på den datan som faktiskt har mätts. Den ger studien dess 

tillförlitlighet. Validitet innebär hur utförligt mätningen varit av det som syftet var att mäta. Det 

vill säga, om det som skulle undersökas faktiskt har undersökts (Aspers 2010, s232f). I denna 

studie har både observationer utförts vid flera tillfällen och loggböcker med elevers egna 

reflektioner samlats in., detta gjorde i två gymnasieklasser. En anledning till att loggböckerna 

infördes och att inte bara observation var datainsamlingsmetoden var för att öka studiens 

reliabilitet. De användes för att jämföras med observationsanteckningarna för att kunna besvara 

frågeställningen så utförligt som möjligt. Klasserna hade olika grupparbeten, en promemoria och 

                                                
1 I studiehandledningen för denna uppsats framkommer det att studenter vid sociologiska 

institutionen på Uppsala universitet inte kan ge full sekretess. 
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en muntlig presentation. Detta ökar också på reliabiliteten då resultatet studien fått fram i de olika 

klasserna inte har påverkats beroende på vilken uppgift de utfört. Detta tyder på att oavsett vilka 

grupparbeten som utförs hade studien troligen fått samma resultat. Validiteten i studien är också 

relativt hög, det som skulle observeras har observerats. Dock har inte alla elever varit närvarande 

vid observationstillfällena, vilket kan ha påverkat resultatet. De loggböcker som eleverna har fyllt 

i efter varje observationstillfälle har inte alltid fyllts i av alla, vilket har resulterat i att viss data är 

oanvändbar för studien .  

4.7 Analys 

När vi efter datainsamlandet analyserat datan, har vi använt oss av en etnografisk metod.  

Efter att samtliga observationer var genomförda kodades materialet och sedan sammanställdes 

observationsanteckningarna mot den självskattning, eller de loggböcker, som eleverna själva fyllt 

i för att värdera sin egen ställning i grupparbetena. Vid sammanställandet av detta, sorterades de 

olika grupperna ut tillsammans med respektive elevs självskattning. Detta för att redogöra för om 

det som observerats igenkänts hos individens egen uppfattning. Vid denna sammanställning 

möjliggjordes kommande sammankoppling med valda teorier. Denna sammankoppling 

möjliggjordes genom kodning av den insamlade datan som gjordes innan. Koderna är enligt 

Aspers neutrala och används för att markera valda delar som viktigare än andra beroende på 

uppsatsens fokus. Koder kan således användas på två sätt. Dels genom att teorierna översätts till 

olika koder för att anpassa dessa till det empiriska materialet som samlats ihop genom 

observationerna, så kallade deduktiv kodning. Det andra sättet är istället att vi finner spontana 

koder som anses signifikant i materialet och använder oss av dessa, så kallad induktiv kodning. 

Det lämnas då en relativt fri tolkningsprocess att avgöra huruvida det empiriska materialet skall 

användas och kodas beroende av vald forskningsansatts. Koderna skapades beroende av 

författarens förkunskaper av såväl fält som valda teorier (Aspers, 2011, 168f). Vid 

genomförandet av denna studie har deduktiv kodning används utifrån Aspers sätt att strukturera 

utifrån ett kodningschema vilket underlättar fortsatt analys.  

 

Vid kodningen sammanställdes fältanteckningarna i ett dokument där varje observationstillfälle 

var tydligt uppdelad. I kodningsschemat (tabell 1) nedan presenteras de kategorier och koder som 

använts i studien. Observationen utfördes på två gymnasieklasser, en som skrev en promemoria i 

grupp (klass 1) och en som förberedde sig för en muntlig gruppresentation framme vid tavlan 

(klass 2). 

 

Kategori Kod 

Grupp Klass 1- PM  

Grupp 1 (K1G1) 

Grupp 2 (K1G2) 

Grupp 3 (K1G3) 

Grupp 4 (K1G4) 

Grupp 5 (K1G5) 

Klass 2- Presentation 

Grupp 1 (K2G1) 

Grupp 2 (K2G2) 

Grupp 3 (K2G3) 

Grupp 4 (K2G4) 

Grupp 5 (K2G5) 
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Grupp 6 (K1G6) 

Grupp 7 (K1G7) 

Grupp 8 (K1G8) 

Grupp 9 (K1G9) 

Grupp 10 (K1G10)  

Grupp 6 (K2G6) 

Grupp 7 (K2G7) 

Grupp 8 (K2G8) 

Aktör Man (M) / Kvinna (K) 

Vit (V) / Icke-Vit (IV) 

Roll Ledare (L) / Jämställd (J) / Passiv (P) 

Yttrande Endast observation/yttrande av elev 

Tabell 1. Kodningsschema för observationerna 

 

Kodningsmetoden som användes var marginalmetoden. Den innebär att med hjälp av färgpennor 

har den insamlade datan kodats utifrån kodningsschemat. Aktörerna, rollerna samt tillfällen där 

elever yttrat sig om saker exempelvis med missnöje om uppgiften har fått egna färger som 

markerats i både fältanteckningar och i loggböcker. Detta för att få en bättre översikt, för att 

snabbt kunna se kopplingar samt likheter och olikheter i den insamlade datan. Efter att båda 

författarna läst igenom allt material en gång påbörjades rad för rad- kodningen. Kodningen 

gjordes på dator istället för på papper som metoden egentligen avser, men Aspers skriver att det 

är möjligt att datorisera kodningen (Aspers, 2010, s.172f). Detta gjordes eftersom uppsatsen har 

två författare och med hjälp av datorer kunde båda se och utföra kodning i samma dokument 

samtidigt .  

 

När färgkodningen var klar konstruerades en sammanställning av grupperna. Nedan, i tabell 2 

och 3, presenteras gruppkonstellationerna som visar hur grupperna som observerades såg ut 

utifrån kön och etnicitet. Detta för att enkelt kunna redogöra för de elever som deltagit i studien 

och hur just deras grupp såg ut i resultatet. Eleverna kommer således att identifieras utifrån sin 

klass följt av sin grupp samt identitet. En elevs kod kan exempelvis vara K1G1IVM för eleven 

som går i klass 1, befinner sig i grupp 1 och är en icke-vit man. I de grupper där det finns två eller 

fler elever med samma kod har dess strukturerats upp med nummer, exempelvis VK
1
 och VK

2
. 

 

Klass 1 (K1) 

Grupp 1 (G1): 

IVM 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 2 (G2): 

VK 

VM 

IVM 

Grupp 3 (G3): 

IVK 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 4 (G4): 

IVK 

VK 

VM 

Grupp 5 (G5): 

VK
1
 

VM 

VK
2
 

Gupp 6 (G6): 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 7 (G7): 

VK 

VM 

Grupp 8 (G8): 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 9 (G9): 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 10(G10): 

IVK 

VK 
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VK
3
 IVK VK

3
 VK

3
 

Tabell 2. Kodning av aktörerna i studien utifrån grupptillhörighet i klass 1. 

 

Klass 2 (K2) 

Grupp 1 (G1): 

IVM 

VK
1
 

VK
2
 

VM 

Grupp 2 (G2): 

IVM 

VK
1
 

VK
2
 

VM 

Grupp 3 (G3): 

IVK 

VM 

VK 

IVM 

Grupp 4 (G4): 

IVM 

VK
1
 

VK
2
 

Grupp 5 (G5): 

VM
1
 

VK
1
 

VK
2
 

VM
2
 

Grupp 6 (G6): 

VK
1
 

IVM 

VK
2
 

VM 

Grupp 7 (G7): 

VM 

VK
1
 

VK
2
 

IVM 

Grupp 8 (G8): 

VK
1
 

IVM 

VK
2
 

IVM 

Tabell 3. Kodning av aktörerna i studien utifrån grupptillhörighet i klass 2. 

 

Analystekniken som användes var en kombination av komparativ analys och idealtypcentrerad 

analysmetod. De idealtyper som konstruerats var de roller som observerades, det vill säga 

jämställd, passiv och ledarroll. Dessa har i sin tur jämförts i fältanteckningarna med elevernas 

egna loggböcker med hjälp av den komparativa metoden (Asper 2010, s.190-193). Detta för att se 

om elevernas egen uppfattning om deras prestation överensstämde med observationerna.  

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och förklaras utifrån det empiriska material som 

samlats in från genomförd observation. Avsnittet kommer att inledas med en kortare 

begreppsbeskrivning utav de roller som vi valt att kategorisera för att sedan använda dessa för att 

återge resultatet. Detta för att sedan komma in på rollernas dynamiska process i och med den 

skiftning som sker mellan elevernas roller. Därefter kommer elevernas egen självskattning 

analyseras mot det som observerats. De fördelar respektive de nackdelar som finns med 

grupparbeten kommer att analyseras och slutligen kopplas rollerna ihop med etnicitet och kön. 

 

Utifrån den uppgiftsbeskrivning som eleverna tilldelades i de båda klasserna (K1 & K2) var en 

del av uppgiften att eleverna var tvungna att bedriva arbetet gemensamt i grupper. De blev även 

tilldelade grupper som de skulle tillhöra och fick därmed inte möjligheten att själva välja 

gruppmedlemmar. Informationen som gavs från läraren till eleverna var att hen “vill att ni 

arbetar i grupp då själva processen från början till slut kommer att bedömas och jag vill då 

kunna se vem som gjort vad i respektive grupp”. Med andra ord var eleverna tvungna att under 

större delen av processen med grupparbetena sitta i sina respektive grupper. Vi kan därigenom 

direkt anamma Hechters solidaritetsteori, att eleverna i grupperna var beroende av varandra. 

Vidare har vi valt att se lärarens direktiv och gruppindelningen utifrån de tvång som Durkheim 
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skulle kunna beskrivas som ett maktöverliggande fenomen som eleverna bör agera utifrån för 

kollektivets, det vill säga gruppens, bästa.  

 

En förutsättning för grupparbeten är att interaktion sker mellan individerna i gruppen. 

Interaktion är något som Blumer (1986) talar om i Symbolic interactionism. Ett exempel där 

eleverna interagerade med varandra och skapade mening i interaktionen utifrån Blumers 

premisser är detta:  

 

2 K1G8VK samtalar kontinuerligt under lektionen om arbetet och uppgiften, ingen som tar direkt 

ledarroll. De båda tar upp saker de kan om ämnet och tillför detta till deras PM, vill hävda att båda är J  

 

Blumers premisser är att människor agerar mot varandra på grundval av vilken betydelser 

som de har för dem. Betydelsen i detta samspel är att uppgiften måste bli löst för det fortsatta 

lärandet i en eftersträvan av betyg och kunskap. Den andra premissen är att dessa betydelser 

förklaras genom socialt samspel eller interaktion med andra vilken sker i och med att 

grupperna samspelar och diskuterar fram lösningar på den uppgift som åligger dem. Den 

tredje premissen hanterar att dessa betydelser förfinas efter en tolkningsprocess som eleverna 

använder för att förstå och hantera arbetet som hen skall genomföra. Med andra ord anser vi 

oss se att elevgrupperna möter ett problem och löser sedan denna i de skapade 

gruppkonstellationerna genom en tolkningsprocess av såväl varandra som uppgiften. Utifrån 

gruppen ser vi även hur vi kan applicera Goffmans begrepp Primaryframe där en ram skapats 

utifrån elevernas egna erfarenheter. Erfarenheterna som eleverna i föregående exempel bär 

med sig är för uppgiften intressanta och utifrån Blumers tolkningsprocess skapar därmed de 

andra eleverna mening utifrån de ramar eleven bär med sig. 

5.1 Roller vid grupparbeten 

De roller som valdes att kategorisera i de olika elevgrupperna var ledarroll (L), jämställdhetsroll 

(J) samt en passiv roll (P). De personerna som tog befälet under arbetet var de som 

klassificerades med ledarrollen. Vissa av dem styrde upp arbetet och såg till att övriga 

medlemmar arbetade med de delar av arbetet som de skulle arbeta med under lektionen. Andra 

hade förkunskaper om ämnet som de undervisade sina gruppmedlemmar om och vissa dirigerade 

ut arbetsuppgifterna. Kortfattat innebar ledarrollen att eleven utmärkte sig på ett sätt som gav 

intrycket att hen hade kontroll över gruppen. Ett exempel på ledarroll från fältanteckningarna är:  

 

K2G7VK
1
 tar på sig ledarrollen när K2G7VM kommer 15 min sent. Hon frågar vad han vill jobba med, 

säger sedan till honom att detta kan du göra, visar vad hon och K2G7VK
2
 gjort.  

 

Här ser vi att K2G7VK
1
 styr upp arbetet, hon tar hand om K2G7VM som kommer sent och sätter 

honom i arbete efter att ha visat vad som redan har gjorts.  

 

Med jämställdhetsroll definieras någon som arbetar och har sin givna plats i gruppen men som 

inte har anammat själva ledarrollen eller den passiva rollen. Detta var den klart mest 

representerade rollen i klassrummet vid genomförande av grupparbeten. Utifrån 
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fältanteckningarna som gjordes kan vi se att en typisk elev som tar en jämställdhetsroll i 

grupparbetet  

 

samtalar kontinuerligt under lektionen om arbetet, ingen som tar direkt ledarroll [...]” och “Både K1G4IVK 

och K1G4VK arbetar kontinuerligt med korta avbrott för att kolla mobiltelefonen. Inget tar en direkt synlig 

ledarroll. De samtalar och diskuterar hur de skall göra med arbetet.  

 

Vi kan alltså se att den typiska jämställdhetsrollen är någon som har en tendens att diskutera med 

andra och bidrar inom gruppen till ett utbytande av kunskaper och tillvägagångssätt som leder 

arbetet framåt. Vi kan även se hur de som intar jämställdhetsrollen kan få in i en mindre verbal 

sfär som istället innefattar en tydlig självständighet, till exempel:  

 

K2G1VM sitter och arbetar på datorn och växelvis sitter han med mobilen och han lyssnar på musik 

samtidigt. Han är inte passiv i arbetet men han är passiv i interaktionen.  

 

För att sedan ge en beskrivning av den passiva rollen så ses den snarare som en free-rider, eller 

åtminstone en som uppenbart inte drar ett lika tungt lass som de övriga i gruppen. De här 

personerna bidrar inte till grupparbetets fortskridande på samma nivå som den övriga i gruppen. 

De kan till exempel ha suttit med sina mobiltelefoner under längre perioder, gått till andra 

grupper för att tala med vänner eller lämnat sin grupp och undervisningssalen. Exempel på passiv 

elev är:  

 

K1G7VM 13.14 Sitter med mobil växelvis med arbete. 13.30 Lämnade salen snabbt men återkom lika 

snabbt. Går sedan runt och samtalar med klasskamrater och talar om andra saker. Blir tydligt mer rastlös 

under lektionens gång.  

 

Denna man har jämförelsevis med övriga elever i K1G7 inte arbetat lika mycket utifrån vad som 

observerats.  

 

I grupparbeten finns ett ömsesidigt beroende att tillsammans kunna uppnå målet med uppgiften. 

Grupparbeten i denna studie är därför per definition att elever arbetar tillsammans för att försöka 

uppnå ett gemensamt mål, det vill säga en promemoria eller en muntlig presentation. I studien har 

eleverna antagit olika roller i dessa grupper. Utifrån Hechter gruppsolidaritetsteori skulle dessa 

roller kunna beskrivas som ett beroende av varandra för att genomföra grupparbetet. Eleverna 

som tagit ledarrollen eller jämställdhetsrollen har inget direkt beroende av de elever som 

anammat den passiva rollen, de blir snarare en belastning. Dock kan de passiva eleverna dra en 

stor nytta av de i gruppen som har tagit på sig de andra rollerna då de kan lyfta de passiva. Det 

kan också vara så att de övriga tar på sig en större arbetsbelastning vilket gör att de passiva 

eleverna inte känner att de behöver göra så mycket. Detta kan analyseras utifrån Hechters teori 

om rationella egoister. Att eleverna utför specifika sanktioner och genom motstånd från 

individerna tvingas till att sammanlänkas (Hechter, 1988, s.15). Om individerna inte tillåter sig 

själva att sammanlänkas till grupper så måste kollektiven hela tiden återupprätta och dynamiskt 

förändra sig till det bättre. Därigenom kommer värdet att tillhöra gruppen öka hos individerna att 

vilja söka sig tillbaka och bli sammanlänkade. Denna dynamiska förändring ses som en process 

där eleverna från början har ansvar för lika stor del av arbetet till att slutligen hamna i ett läge där 
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några gör mer än andra. Alltså kan den passiva rollen ses som rationella egoister utifrån Hechters 

teori. 

 

Ett annat exempel på en passiv elev från den första observationen är “K1G1IVM kom en 

halvtimma sent till lektionen. Kom utan dator men påstår sig sitta och arbetar med 

mobiltelefonen vilket inte är särskilt troligt”. Här är ett av många exempel där Hechters 

tankar om gruppsolidaritet kan appliceras. Eftersom gruppen är nybildad har möjligtvis en 

gruppsolidaritet inte hunnit byggas upp ännu. Hechter menar att sådan solidaritet tar tid att 

bildas i en grupp. Vi kan även tänka oss att den passiva mannens egenintresse att göra bra 

ifrån sig och att själv få ett högt betyg inte är anledning nog för att ett ömsesidigt beroende i 

gruppen skall vara aktuellt för honom. Han behöver med andra ord inte resten av gruppen för 

han har inget intresse av arbetet. Vi kan därmed se en avsaknad av solidaritet mellan 

gruppmedlemmen K1G1IVM som är i enighet med det som presenterats i Hechters teori. Om 

vi istället utgår från Goffman kan detta förklaras av hans begrepp breaking frame. Den 

innebär att ramarna hos eleven i gruppen är lidande på grund av bristande engagemang hos 

K1G1IVM. Detta leder oss tillbaka till Hechters teori om att gruppen har en avsaknad av 

solidaritet och därmed ses som dysfunktionell.  

 

Slutsatsen vi fått fram är att grupper med passiva elever är dysfunktionella grupper oavsett 

rollen de övriga medlemmarna har tagit. Då arbetsfördelningen inte är jämbördig finns en 

brist på gruppsolidaritet i enighet med vad Hechter beskriver. Detta ser vi som ett problem för 

att få en fungerande gruppstruktur. Det verkar vara så att alla i dessa grupper blir lidande trots 

att det enbart är en elev som anses vara passiv. Den interaktion som sker i gruppen beror 

oftast på den roll som eleven har anammat. Jämställda elever har inget problem att interagerar 

med såväl varandra som med de som intagit en ledarroll men oftast har de ingen interaktion 

med passiva elever då dessa inte bidrar med något i gruppen. Ledarrollen interagerar med alla, 

både jämställda och passiva medan passiva försöker att interagera med någon. Passiva 

uppmanas dock oftast att börja bidra till grupparbetet men i de flesta fall brister det i 

interaktionen och ingen mening skapas med de andra rollerna.  

5.2 Rollernas dynamiska process 

En betydande observation som gjordes var dessutom det faktum att eleverna skiftade roller under 

grupparbetenas fortskridande. Det kunde innebära att en elev som ansågs vara passiv ena 

lektionen kunde inta en jämställdhetsroll senare i arbetsprocessen. Denna observation gällde inte 

enbart mellan lektionstillfällen utan rollerna skiftade även under en och samma lektion:  

 

[...] K2G7VK
1
 tar befälet och frågar läraren relevanta frågor. Hon växlar från J till L när hon tar befäl, 

ställer frågor och bestämmer saker i arbetet, men sedan J när hon diskuterar med den andra kvinnan i 

gruppen vad som är relevant för arbetet 

 

Här växlade eleven från jämställd till ledare för att sedan återgå till jämställd. Men det kunde 

också observeras att elever växlade från jämställd till passiv och åter igen till jämställd:  
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K2G8IVM Har varit aktiv till och från. Han har suttit med datorn har gett intrycket av att arbeta, dock vissa 

tillfällen har han gett ett P intryck då han suttit med mobiltelefon stundvis eller haft meningsutbyte med 

vänner i andra grupper. 

 

Detta innebär att en och samma elev kan inta flera roller varje lektion. Det visades sig dessutom 

att elever kunde inta olika roller beroende på vilken klasskamrat eller annan gruppmedlem som 

hen interagerade tillsammans med. Exempelvis kan vi i en grupp se hur två VK har en roll 

sinsemellan och en annan roll mot gruppmedlemmen IVM:  

 

K1G1VK
1 
& K1G1VK

2
 arbetade jämställt tills K1G1IVM kom. De tar dock L-roll över K1G1IVM genom 

att ex. säga åt K1G1IVM att läsa igenom det de har skrivit. I förhållande till varandra är tjejerna (J) men när 

de talar till K1G1IVM bildar de tillsammans en ledarroll. Ibland ger dock K1G1VK
1
 en vag L-roll, 

exempelvis säger hon ‘Nu tar vi paus’. Och då är tanken att hela gruppen tar en paus vilket de också gör.  

 

VK
1
 och VK

2
 har alltså observerats med en jämställdhetsroll sinsemellan och vi kan inte se att 

någon av dessa två har en mer utmärkande ledarroll än den andre mot varandra. Det är dock 

anmärkningsvärt att båda dessa VK tar en mycket tydlig ledarroll mot deras tredje gruppmedlem.  

 

De elever som skiftade stundvis från jämställd till ledarroll var ofta de elever som hade en 

förkunskap som de kunde berätta för de övriga gruppmedlemmarna. De berättade om kunskapen 

de bar på, tog beslut om hur det skulle användas och bad sina klasskamrater i gruppen att 

fördjupa sig i det hen precis hade berättat. De tog tillfället att bli ledare då de hade något att 

tillföra gruppen. Ett exempel på detta är:  

 

K2G2IVM 9.31 Börjar tala i gruppen, berättar om [Land] och visar en förkunskap om [Land]. Tar en 

Ledarroll där han uppmanar gruppmedlemmar att fördjupa sig i det han sagt. Sedan går över till J.  

 

I denna dynamiska process kan Goffmans teori om frame appliceras. Eleven har sammanfattat de 

erfarenheter han har om det land han skall arbeta med i grupparbetet, utifrån detta har K2G2IVM 

skapat en ram. Denna ram kan användas som en förklaring till hur han valde att strukturera sig i 

sin grupp, först som jämställd sen som ledare för att återigen återgå och bli jämställd. Att de 

kunskaper han hade om ämnet fick honom att ta på sig ledarollen i gruppen men när dessa 

erfarenheter han tagit med sig tog slut återgick han till en jämställd roll i arbetet. Det verkar vara 

viktigt för arbetsprocessen och solidariteten i grupperna om eleverna har möjlighet att bidra med 

något de kan. Detta verkar bidra till ett ökat engagemang hos eleverna. Ett tydligt exempel på 

detta kan vi se i och med att eleven (K2G2IVM) denna lektion observerades som jämställd och 

ledare men kommande lektioner observerades han som passiv. Vi menar därmed att elevens 

engagemangsnivå har sjunkit då han inte längre kan bidra med sina förkunskaper och väljer då att 

istället bli passiv. 

 

Ett annat exempel på dessa dynamiska grupprocesser är när K2G8IVM i början av arbetet har en 

jämställd roll men påverkas av en passiv medlem och själv blir passiv. I slutet av 

arbetsprocessen, lektionen innan redovisningstillfället, överger han sin dysfunktionella grupp i 

och med det bristande engagemang han anser sin grupp ha. Detta kan vi se utifrån följande 

observationsanteckning från sista observationstillfället “K2G8IVM P i sin grupp, sitter inte med 

dem men han hjälper K2G1 för där har han insikt”. K2G8IVMs handlande går att teoretisera 
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utifrån Goffmans teori om breaking frames och dysfunktionella grupper i och med att gruppens 

dysfunktionella struktur främst beror på att gruppen inte finner ett intresse i att samarbeta med 

varandra. K2G8IVMs handlande går vidare att se utifrån Hechters tankar om att gruppsolidaritet 

är i konstant rörelse där individer kommer att lämna grupper de finner ointressanta för att leta 

reda på grupper som de istället finner intressanta. Utifrån K2G8IVM valdes att redogöra för att 

den ram som denne elev bär med sig inte fungerar i den grupp som han är satt i (Goffman, 1974, 

s.21ff). Han väljer därför att söka sig till den grupp där hans ramar gör nytta, det vill säga där 

hans förkunskaper kan bidra till den andra gruppen och han känner en känsla av altruism. 

Altruism var något som vi såg återkommande i klassrummet i och med det moraliska handlandet 

som flera elever agerade inom då de ville bidra med sin del för arbetets fortskridande. Vi tyckte 

oss även se en avsaknad av denna altruism hos passiva elever vilket ledde vissa av dem in i ett 

spår som free-riders (Durkheim, 1984, s.158f).  

5.3 Elevernas självskattning 

För att kunna svara på den andra frågeställningarna rörande fördelar och nackdelar när de arbetar 

med grupparbeten har de observationer som genomförts i klassrummet konkretiserats med en 

loggbok. Eleverna har där fått redogöra för såväl egen arbetsinsats som eget lärande. Efter 

jämförandet av loggböcker och fältanteckningar har det visat sig att självskattningen och 

observationerna ofta överensstämmer med varandra. Detta styrker att det vi observerat verkligen 

stämmer med den uppfattning eleverna har men också att de roller som vi benämnt faktiskt 

förekommer i grupparbeten. 

 

Ytterligare ett resultat som går att utläsa från den observationen är att loggböcker har använts för 

att eleverna själva ska kunna redogöra för sin egen subjektiva känsla om dagens arbetsinsats. Vid 

slutet av varje lektion har eleverna fått svara på fem frågor som alla är kopplade till själva arbetet. 

Tanken med detta var att se om de roller som vi kategoriserade eleverna med överensstämde med 

hur eleverna själva såg sig. Utifrån elevernas svarsalternativ kunde vi se två utmärkande grupper. 

Den första där självskattningen och det som observerades överensstämde och den andra där 

självskattningen och observationen inte överensstämde. Resultaten från grupperna redogörs för 

nedan. 

5.3.1 Likartad självskattning & observation 

Det resultat som kunde utläsas efter jämförelse mellan hur likvärdigt eller icke likvärdigt 

observationerna var mot elevens egen självskattning var att det finns en stor likartad bild mellan 

dessa. Vi ser exempelvis hur: “K2G2IVM. 9.31 Börjar tala i gruppen, berättar om [land] och 

visar en förkunskap om [land]. Tar en Ledarroll som sedan går över till J”. Denna elev har 

uppfattats som mycket engagerad och kunnig inom sitt ämne och visat på ett högt engagemang 

gentemot sin grupp vilket eleven också beskrivit väl i sin självskattning. Han har beskrivit sig 

själv som jämställd (J) och med en engagemangsnivå på 4. Med andra ord en elev som gör det 

den ska, diskuterar om grupparbetsrelaterade saker och känner att han bidrar med sitt. Det går 

alltså att se hur hans självskattning och observationen överensstämmer, vilket också är det 

vanligaste. Detta går även att se i tabell 4 där observationsanteckningarna ställs mot elevens 
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självskattning för att redovisa att likartad självskattning och observation är mer utmärkande än 

olikartad självskattning och observation:  

 

Observationsanteckningar Elevens självskattning 

Aktörskod Roll Engagemangs- 

nivå 

“2 K1G1VK arbetar jämställt dock vänder sig den 

ena tjejen om mer och samtalar med K1G3 om icke 

skol-relaterade saker” 

K1G1VK
1
 

K1G1VK
2
 

J 

J 

4 

4 

“2 K2G4VK samtalar inte med varandra, de sitter 

med varsin dator, den ena lyssnar på musik. Båda 

arbetar med uppgiften. Jämställda” 

K2G4VK
1
 

K2G4VK
2
 

J 

J 

5 

4 

“K1G8VK samtalar kontinuerligt med övriga 

gruppmedlemmar under lektionen om arbetet, ingen 

som tar direkt L, vill hävda att hon är J” 

K1G8VK
1
 J 2 

“K1G9VK Samtalar under lektionen och diskuterar, 

ingen tar L. Vill hävda att hon är J under arbetet” 

K1G9VK
1
 J 4 

“K1G10IVK 13.21 J Säger ingenting mer än 

skrattar till under lärarsamtalet. Arbetar sedan med 

uppgiften” 

K1G10IVK J 3 

“K2G2VK
2
 9.53. L. Säger till läraren att hon inte 

vill jobba i sin grupp. "jag måste ju dra upp alla i 

gruppen". "Detta suger". Påpekar att det aldrig blir 

rättvist när alla i gruppen är på olika betygsnivå. 

K2G2VK
2
 (också ledare?) instämmer. Läraren 

frågar var de andra i gruppen är. "de är på rast, 

det spelar ju ändå ingen roll de gör ju ingenting 

ändå”” 

K2G2VK
1
 

K2G2VK
2
 

L 

L 

4 

3 

“K2G3VM & K2G3IVM är P, samtalar med 

varandra men inte om grupparbetet. De talar om 

droger och senare om en bekant som i år kommer 

fylla 50. Senare i samtalet 9.45 deltar K2G7VM i 

samtalet. Han vänder sig mot K2G3VM & 

K2G3IVM som sitter i raden bakom honom och 

pratar dock samtidigt som han arbetar på sin dator 

(J?)” 

K2G3VM 

K2G3IVM  

K2G7VM 

P 

P 

J 

1 

2 

2 
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“K2G8IVM ber gruppkamrat K2G8IVM att få två 

punkter att arbeta med. Har tidigare gett ett väldigt 

passivt intryck, ex lämnat sal. Nu vädjar han nästan 

efter en ledarroll som kan tilldela honom arbete” 

K2G8IVM L 4 

“K2G7VM kom 15 min sent, satte sig sedan i 

gruppen (J)” & “K2G7VK tar på sig ledarroll. 

K2G7VM kommer 15 min sen. Hon frågar vad han 

vill jobba med, säger till honom att detta kan du 

göra, visar vad hon och annan gruppmedlem gjort” 

K2G7VK 

K2G7VM 

L 

J 

3 

2 

Tabell 4. Visar observationsanteckningarna i vänstra kolumnen och elevernas självskattning i den högra 

kolumnen fördelat på aktör - roll - engagemangsnivå.  

 

Detta styrker att det vi observerat verkligen stämmer med den uppfattning eleverna har men 

också att de roller som vi benämnt faktiskt förekommer i grupparbeten.  

 

5.3.2 Olikartad självskattning & observation 

Även om det vanligast förekommande för uppsatsen var likartade resultat mellan självskattningen 

och observationen finns det dock elever där det inte är så. Skillnader mellan det som observerats 

och hur eleverna självskattat sig i loggböckerna ses framförallt i de fallen där eleverna 

observerats som passiva. Dessa elever ser sig ofta själva som jämställda utifrån sina 

loggboksanteckningar, trots att det inte är så de har observerats. Vid observation framstår dessa 

personer sakna förmåga att ta initiativ och som uppenbart gör andra saker än arbetar med 

grupparbetets fortgående. Detta ser vi i exemplet:  

 

K2G5VM är P och läraren säger åt honom att arbeta och sätta sig i sin grupp. ‘Det finns en ny uppfinning 

som kallas internet, jag kan arbeta med min grupp fast jag inte sitter med dem.’ Svarar han spydigt. Trots 

tillsägelser fortsätter han vara passiv genom att gå runt och prata med vänner.  

 

Denna elev har med andra ord observerats som passiv men vid elevens självskattning har denna 

benämnt sig som jämställd i arbetet (dock med en engagemangsnivå på 2, alltså ett ganska lågt 

engagemang). Vi kan därmed se att eleven redogjort för en relativt korrekt självskattning utifrån 

sin engagemangsnivå men rollen överensstämmer inte mot vad som observerats. Ytterligare ett 

exempel på olikartad observation och självskattning är en elev i följande exempel:  

 

K2G7IVM, ses som P, ej tydligt att han är en deltagare i gruppen. Sitter vid ett bord bredvid, har lämnat 

salen flertalet gånger. Sitter med sin mobiltelefon. Kollar på youtube. Pratar inte med sin grupp. Talar 

istället med vänner. Han lämnade sedan salen och gruppen. 

 

K2G7IVM har självskattat sig som jämställd med en engagemangnivå på 3. Vi ser med andra ord 

igen att det som eleven anser sig själv som och det som observerats inte överensstämmer. Denna 

gång är det inte bara rolltagandet som skiljer sig åt utan även engagemangsnivån som av oss 

observerats som mycket låg. Förklaringar på varför dessa olika elever inte överensstämmer med 
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vad som observerats skulle kunna vara att de jämför sig själva med jämlika klasskamrater. Vi såg 

vid flera tillfällen att passiva elever “Pratar inte med sin grupp. Talar istället med vänner [från 

andra grupper]” eller att de “inte arbetar med uppgiften, [..] utan pratar med vänner [från andra 

grupper]”. Med det menar vi att elevernas roller är jämlika i förhållande till andra som 

observerats som passiva. Denna spekulation håller även vid skattningen på elevernas 

engagemangsnivå då eleven som skattat sig med en trea förmodligen jämför sig med sina 

klasskamrater som även de har en relativt låg engagemangsnivå. 

 

Förutom denna grupp av elever, som såg sig själva som jämställda men som observerades som 

passiva, var den näst största gruppen de som observerats som ledare men självskattat sig som 

passiva. Detta ser vi genom följande exempel: 

 

K2G7VK tar tydlig ledarroll, hon frågar alla medlemmar utom K2G7IVM [samma P som exemplet ovan] 

som ej är närvarande vad de har skrivit för att se till att alla delar som skall vara med är med. Hon tar sedan 

befälet och delar upp hur de skall redovisa.  

 

Denna elev har med andra ord observerats som en tydlig ledare men har självskattat sig som 

passiv med en engagemangnivå på 3. Återigen tror vi att detta beror på vilka som eleven jämför 

sig själv med. Om vi utgår från föregående exempel har vi observerat att K2G7VK interagerat 

med flera elever än de i sin grupp. Alla dessa elever som hon har interagerat med har alla 

antingen en jämställd eller en ledarroll och med en hög engagemangsnivå. Vi tror alltså att 

K2G7VK sett sig själv som passiv i jämförelse med de som hon har interagerat med men utifrån 

vad som observerats har hon en betydande ledarroll för hennes grupps arbetsprocess. Ytterligare 

ett exempel på detta är:  

 

K2G5VK strukturerar arbetet. Delar ut punkter/frågar vilka punkter de övriga vill arbeta med. Hon tar på sig 

en ledarroll. 11.07 går hon och hämta K2G5VM, som är tydligt P, och säger åt honom att han måste göra en 

särskild arbetsuppgift. Väldigt framträdande L [författarnas markering]  

 

Även eleven i detta exempel har självskattat sig som passiv och med en engagemangsnivå på 3. 

Ytterligare en förklaring till dessa skillnader kan Hammar Chiriac och Forslund Frykedals artikel 

besvara. Den beskriver problematiken som lärare har med att observera sina elever under 

grupparbeten. De nämner att lärare tycker det är svårt när elever har möjligheten att flytta på sig. 

Under arbetsgången var det många grupper som satt på andra platser än i klassrummet. Detta vill 

vi likna med att vi hade det svårt avgöra vilken roll eleverna hade när de var utanför 

klassrummet. Vilket kan vara en orsak till att elevernas självskattning inte överensstämmer med 

fältanteckningarna.  

5.4 Fördelar och nackdelar med grupparbeten 

För att redogöra för elevernas engagemangsnivå och därigenom utläsa eventuella fördelar och 

nackdelar som finns med grupparbeten har det valts att utgå från elevernas självskattning. Vi har 

utifrån deras loggböcker kopplat våra observationsanteckningar till den tidigare forskning som 

presenterats ovan.  
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Många elever uttryckte missnöje när de fick veta att nästa arbetsmoment skulle vara grupparbete. 

Utrop som “fan, jag pallar inte” och “får man jobba själv?” ljöd igenom klassrummet. En elev 

uttryckte sig så här:  

 

“K2G2VK
1
 (L). 9.53. Säger till läraren att hon inte vill jobba i sin grupp. ‘jag måste ju dra upp alla i 

gruppen’. ‘Detta suger’. Påpekar att det aldrig blir rättvist när alla i gruppen är på olika betygsnivå. Den 

andra K2G2VK
2
 instämmer. Läraren frågar var de andra i gruppen är. ‘de är på rast, det spelar ju ändå ingen 

roll de gör ju ingenting ändå’”.  

 

En nackdel med grupparbeten anses av vissa elever är att de får göra mer än andra för att 

komplettera eventuella passivas arbete. Särskilt betydande tycks detta vara om 

engagemangsnivån i grupperna är olika. Exempelvis om en elev satsar på betyget A och en annan 

på betyget E upplever den högpresterade eleven att hen får göra mer i sin grupp för att säkerställa 

sitt betyg än den andra. Utifrån loggböckerna verkar liknande problem vara det mest 

återkommande. Detta syns tydligt i dessa kommentarer: 

 

“Det finns vissa som inte jobbar, och man måste planera sitt arbete mer. Finns även fler man måste tänka på 

än sig själv när man jobbar”.  

 

“det blir jobbigt när de andra kanske inte är lika engagerade som en själv, då känner man att man måste 

‘hjälpa’ dem. om man jobbar själv så har man bara sig själv att tänka på och kan lägga upp arbetet lite fritt, 

t.ex. om man fördrar att jobba hemma eller liknande”. 

 

“Nackdelarna kan vara att man hamnar med någon som inte gör något alls och som inte tar något ansvar. 

Som resulterar att man får göra allt själv”. 

 

Vidare på frågan som handlar om vilka fördelar eleverna anser grupparbeten har för dem ses 

återkommande kommentarer som: 

 

“Har ingen aning, hade nog lärt mig mer om jag gjort det själv då men det ända bra är väll att det kan bli en 

diskusion nån gång”.  

 

“Jag anser inte att det finns några fördelar med ett grupparbete”.  

 

Den sista kommentaren är från samma elev som det inledande citatet med eleven K2G2VK
1
. Hon 

bekräftar med andra ord vår reflektion rörande att elever som måste dra upp sina andra 

gruppmedlemmar känner ett stort förakt mot grupparbeten. Detta ligger i linje med den forskning 

som Granström skriver att skolan idag blir allt för individualiserad och att eleverna är dåliga på 

att arbete tillsammans i grupper. De sista citaten ovan stärker den bilden då vissa elever i dessa 

grupper ser grupparbeten som ett hinder istället för en möjlighet att faktiskt lära sig någonting. 

Detta går även att koppla till Forslund Frykedal fyra olika sorters grupparbeten: gemensamt 

grupparbete, individuellt grupparbete, självvalt grupparbete och individuellt arbete. Det 

förstnämnda innebär att gruppen konstant arbetar tillsammans och att det finns ett behov av 

varandra. Hechter beskriver detta som ett ömsesidigt beroende och att gruppen känner en 

samhörighet utifrån sin gruppsolidariet. Det andra grupparbetet innebär att eleverna arbetar 

själva men mot ett gemensamt mål, att de exempelvis delat upp arbetet sinsemellan men får ett 

gemensamt resultat. Det tredje innebär att eleverna självvalt söker sig till varandra för att arbeta 
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med uppgiften. Det “ömsesidiga beroendet” blir här av eget initiativ av eleverna och viljan att 

hjälpa varandra går att koppla till Durkheims känsla av altruism . Dessa tre typer av grupparbeten 

är förmodligen inte ett sätt som definierar de dysfunktionella grupperna utan snarare de 

funktionella. Det fjärde och sista grupparbetet däremot menar Forslund Frykedal inte är något 

direkt grupparbete, utan snarare ett sätt för eleverna att interagera med varandra men utan 

gemensamt mål eller en arbetsprocess tillsammans (Forslund Frykedal, 2008, s.59-69). Den 

fjärde och sista formen kan liknas med de grupper som innehåller passiva elever. Vi drar därmed 

slutsatsen att just arbetssättet och vilka roller som finns i gruppen är det som hindrar eleverna 

från att se grupparbeten som något positivt. Vi kan nämligen se att dysfunktionella grupper är de 

grupper där en eller flera elever har rollen passiv. Elever i dessa grupper uttryckte sig negativ om 

grupparbeten. 

 

Vidare är det viktigt att anmärka att vissa elever känner sig hämmade i grupparbeten. En elev 

skriver exempelvis under kategorin nackdelar: “Man kan inte riktigt visa sin fulla potential. Det 

kan finnas anledningar i gruppen som gör så att man inte kan prestera som man egentligen skulle 

vilja“. Med detta tolkar vi att det finns en rädsla hos eleverna, att inte kunna visa det de vill visa 

för läraren. Detta är då en betydande nackdel för vissa elever, som då bidrar till att 

engagemangsnivån förmodligen blir snedfördelad i gruppen. Men återigen är den övervägande 

nackdelen när elever hamnat i en grupp där en eller flera andra elever tagit på sig en passiv roll. 

De känner då att arbetslasset på sig själva ökar markant. Dessa grupper kan bero på ett bristande 

egenintresse hos den passiva eleven, att deras strävan efter kunskap inte är lika stort som övriga 

gruppdeltagare och gruppen får därför inte ett ömsesidigt beroende bland deltagarna vilket leder 

till en dysfunktionell grupp. 

 

Det skall inte glömmas bort att majoriteten av elever finner grupparbeten som en positiv 

inlärningsmetod och ett gott verktyg för att öka sina kunskaper inom vissa områden. För att 

redogöra för detta har vi valt att främst titta på elevernas självskattning i sina loggböcker. I dessa 

ser vi att när de skulle redogöra för “vilka fördelar tycker du grupparbeten har för dig?” var det 

flera elever som skrev:  

 

“Man kan diskutera mer och hjälpas åt”,  

 

“det finns folk som kan piska mig när jag inte jobbar” och  

 

“Man lär sig att samarbeta med olika personer. Bra träning inför arbetslivet”.  

 

Detta är kommentarer som tolkars utifrån att eleverna finner grupparbeten som både en roligt och 

effektiv metod för ökade kunskaper. Utifrån observationerna ingick även dessa elever i grupper 

som helt saknade någon utmärkande passiv elev eller åtminstone hade andra gruppmedlemmar 

som engagerade sig på samma nivå som sig själv. Detta bidrar uppenbarligen med en positiv 

attityd hos eleverna då alla känner att alla i gruppen drar sitt strå till stacken. Något som även 

bekräftas på frågan “vilka nackdelar tycker du grupparbeten har för dig?” var det flera som skrev:  

 

“finns inget”,  
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“Jag tycker inte att det finns så mycket nackdelar” och  

 

“kommer inte på nåt nu”.  

 

Vi väljer därmed att redogöra för att grupper som karaktäriseras av jämlika individer där alla 

upplevs göra lika mycket också sammanhålls med positivare attityder i grupperna än grupper som 

karaktäriseras av ojämlika individer. Vid sammankoppling av Forslund Frykedals fyra olika 

grupparbeten anser vi att dessa grupper går att härleda till framförallt de två första grupptyperna. 

Dessa grupper karaktäriseras av mestadels jämställda roller eller grupper med en tydlig ledarroll 

som kan hålla gruppen på banan genom arbetsprocessen. Utifrån Durkheims solidaritetsteori 

innefattas dessa grupper förmodligen av ett bejakande av samhörighet inom gruppen genom dess 

ömsesidiga beroende av varandra. Utifrån vad som observerats i klassrummet finner vi att 

Durkheims teori i många fall stämmer in i uppfattningen av de grupper som karaktäriseras av en 

god sammanhållning och som också återger positiva tankar kring grupparbeten. Eleverna i dessa 

grupper handlar utifrån hela gruppens bästa, så att alla ska ha möjlighet att förstå vad som pågår i 

arbetet och arbetar för allas nytta. Det går alltså att se att grupper där eleverna ligger på en 

liknande engagemangsnivå är de grupper som fungerar bäst utifrån att eleverna upplever 

processen som något positivt. 

 

Många elever uttryckte sig i sina loggböcker att de hade ett utbyte av varandra. Något som vi 

väljer att se som en fördel. Eleverna menade att det sker ett kunskapsutbyte som tycks bidra med 

en positiv stämning i grupperna. De elever som uttryckt sig så hade alla en hög 

engagemangsnivå. Flera elever uttryckte sig så här:  

 

“man presterar bättre för att man kan diskutera och bolla idéer”.  

 

“Skönt att slippa göra allt själv och man kan få höra vad andra i grupperna tycker och få nya perspektiv på 

saker, olika tankar”.  

 

Detta kan vi vidarekoppla från Durkheim, som tidigare nämns i kapitlet, till det Hetcher skriver 

om ömsesidiga beroenden. Han menar att det behövs vid uppbyggandet av en grupp. Att en 

grupptillhörighet och bildande av grupper bygger på just ömsesidiga beroenden av varandra. 

Även detta bekräftar vårt resonemang att elever som uppskattar grupparbeten är de elever som 

tillhör grupper där alla känner ett ömsesidigt beroende av varandra. Inom dessa grupper sker ett 

kunskapsutbyte och eleverna känner att ingen behöver dra ett tyngre lass än andra. 

 

Resultatet visar att det finns olika roller i grupparbeten. Sammanfattningsvis går det alltså att 

redogöra att grupper som har passiva deltagare är de grupper som kategoriseras som 

dysfunktionella. Dessa dysfunktionella grupper innehåller elever som anser grupparbeten vara 

något negativt utifrån deras anteckningar i loggböckerna. Detta beror enligt oss på att det finns en 

avsaknad av ömsesidigt beroende, att eleverna har en låg engagemangsnivå och bristande 

solidaritet mellan gruppmedlemmarna. En nackdel med grupparbeten är att dessa dysfunktionella 

grupper existerar. Trots dessa är det tydligt att det även finns grupper som fungerar väl. Dessa 

grupper innehåller elever som är jämställda och som ibland innehåller ledarroller. De eleverna 

har ofta en hög engagemangsnivå, något som visar att denna inlärningsmetod är lämplig.  
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5.5 Roller utifrån etnicitet och kön 

Majoriteten av de deltagande i observationen var kvinnor med svensk bakgrund. Dock efter 

kodning kunde det utläsas att de elever som vart mest passiva var män oavsett etnicitet. Vid elva 

tillfällen kunde det utläsas passivitet hos män under hela lektionen till skillnad från endast några 

få tillfällen hos kvinnor. Vid de tillfällena var det oftast hela gruppen som valde att inte arbeta. 

Vanligast förekommande var dock att passiviteten var dynamisk, det vill säga att eleven senare 

övergick till en jämställd roll eller ledarroll. Även detta var mer förekommande hos män än hos 

kvinnor. 

 

Valet att studera etnicitet byggdes på utifrån förstudien och Granstedts (2010) forskning om att 

de med invandrarbakgrund har en tendens att hamna efter i den svenska skolan och därmed tappa 

studieresultat. Det vi ville se med denna observation var om vi kunde dra några observerbara 

slutsatser kring elever med invandrarbakgrund. Vi ville se om dessa intog en utmärkande roll 

framför de eleverna med svensk bakgrund. Halvvägs genom observationerna hade vi ännu inte 

sett något utmärkande utifrån elevernas bakgrund. Vi övervägde att sluta observera detta, men tog 

sedan beslutet att fortsätta. Vi kunde dock inte se något sådant samband efter analysen. Detta 

beror på att eleverna med invandrarbakgrund inte ansågs ta någon mer utmärkande roll än andra. 

Att vi inte fick något anmärkningsvärt resultat kan i sin tur bero på att antalet elever med 

invandrarbakgrund inte var så många.  

 

Rörande kön har vi fått fram ett liknande resultat som statens offentliga utredning kommit fram 

till. Killar presterar inte på samma nivå som tjejer i grupparbetena och detta beror enligt oss på 

bristande engagemang hos killarna. Killarna tog i mycket större utsträckning än tjejer en passiv 

roll och intog mycket sällan en ledarroll. Ledarrollen var dock inget som förekom allt för ofta 

bland eleverna. De flesta grupperna var homogent jämställda eller dysfunktionella med passiva 

deltagare. Vid de tillfällen ledarrollen uppkom var det främst kvinnor som anamma denna roll. 

De kvinnorna hade alltid en svensk bakgrund som kan förklaras av att det var främst kvinnor som 

såg ut att ha svensk bakgrund som deltog i studien. Vi kan därmed dra slutsatsen att kvinnor var 

de som främst anamma ledarrollen och män den passiva rollen. Det som går att se utifrån 

resultatet av denna studie är att det finns liknande skillnader mellan könen som det Wennerssons 

kommer fram till i sin forskning. Anmärkningsvärt i denna studie är att det var tjejerna som tog 

sig an ledarrollen medan killarna tog sig an den passiva rollen, då män oftast har chefspositioner i 

dagens samhälle
2
.  

6. Avslutande diskussion 

I följande avsnitt, som är det avslutande diskussionsavsnittet, diskuteras resultatet i relation till 

teorin och den tidigare forskningen som finnes i avsnitt 2 och 3. Avsnittet består av en 

summering av resultatet, samt diskussioner av resultatet i förhållande till teori, tidigare forskning 

                                                
2
Se SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-

forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133985/ 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133985/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/Yrkesregistret-med-yrkesstatistik/59064/59071/133985/
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och den metod som uppsatsen har. Avslutningsvis kommer de slutsatser som tagits utifrån 

frågeställningarna och resultatavsnittet att redovisas. Allra sist ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Summering 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur grupper interagerar och strukturerar sig i en 

klassrumsmiljö när elever arbetar i grupp med grupparbeten. Vi har undersökt hur eleverna 

interagerar med varandra och vilka roller de anammar i grupperna 
 

Frågeställningarna som denna uppsats ämnade svara på var på vilket sätt sker interaktionen och 

arbetsfördelningen mellan eleverna vid genomförandet av grupparbeten? Samt om vi kunde se 

vilka fördelar och nackdelar som eleverna uppfattar det finns med grupparbeten? 

 

En observationsstudie har genomförts i två gymnasieklasser under tiden de har utfört 

grupparbeten. För att besvara syftet och den första frågeställningen kan resultatet visa att 

arbetsfördelningen i dessa grupper har skett utifrån rollerna jämställd, ledare och passiv. Det 

fanns flest jämställda elever sett till antal men det förekom även en del passiva och ett fåtal 

ledarroller bland eleverna. De passiva individerna är elever som valt att inte aktivt deltaga i 

grupparbetet, de kan till exempel suttit längre perioder med mobil eller lämnat salen. Jämställda 

elever utmärker sig inte särskilt, de arbetar oftast kontinuerligt och är varken passiva eller antar 

inga ledaregenskaper. Ledarrollen bland elever uttrycker sig mest märkbart, de tar befälet i 

grupperna, motiverar och engagerar de övriga medlemmarna. Rollerna som eleverna intog var 

oftast inte bestående, utan skiftade från lektion till lektion och stundtals även under en och 

samma lektion. Beroende av hur rollfördelningen såg ut i de olika grupperna så skiftade även 

interaktionen. Ledarna intog en roll över de andra medlemmarna genom att ge direktiv och se till 

att arbetet blev gjort, framförallt till elever som innefattades av den passiva rollen. Jämställda 

interagerade istället med varandra och med ledare, väldigt sällan med passiva. Interaktionen 

avgjordes även av vilka ramar eleverna hade med sig och hur deras intresse för utfallet av arbetet 

såg ut, exempelvis hur de ville prestera i gruppen.  

 

För att besvara den andra frågeställningen om fördelar och nackdelar med grupparbeten, har 

studien fått fram att det finns både ock. De slutsatser som kunde utläsas från denna studie var att 

våra och elevers skattning av prestation oftast överensstämde. Detta tyder på att våra angivna 

roller faktiskt existerar i grupparbeten. En fördel som eleverna uttryckte sig var att metoden ger 

utrymme för träning på diskussion och samarbete samt ett kunskapsutbyte eleverna sinsemellan. 

De upplevde även att de kunde bli motiverade av de övriga medlemmarna i gruppen samt att det 

kunde minska arbetsbelastningen, till skillnad från om arbetet skulle göras individuellt. 

 

Den övervägande nackdelen som många elever fann var just att det fanns en risk för en skev 

arbetsfördelning. En stor rädsla att själv få dra hela arbetslasset för att uppgiften skulle bli klar 

och därmed få en mycket stor arbetsbelastning själv, något som förekom i flertalet grupper. 

Ytterligare en återkommande nackdel var att eleverna upplevde att de hindrades av de andra 

gruppmedlemmarna, och tror sig därför inte kunna visa sin fulla potential för läraren.  
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6.2 Diskussion av resultat och tidigare forskning 

Tidigare forsknings avsnittet behandlar den tidigare forskning som gjorts inom fältet som denna 

uppsats behandlat. Det tar upp forskning kring grupparbeten i skolan, didaktiskfokuserad 

forskning, etnicitet & kön samt sociologiska infallsvinkar som rör grupprocesser.  

 

Grupparbetena som genomförts inom ramen för denna uppsats har utgått från Forslunds 

Frykedals definition att:  

 

[…] grupparbete i den här studien, menas, två eller flera elevers interaktion med varandra i ett arbete. Detta 

innebär både socialt och ämneskunskapsmässigt samspel. (Forslunds Frykedal, 2008, s.3).  

 

Utifrån denna definition som har legat till grund för uppsatsen har vi kunnat svara på 

frågeställningarna och syftet. Dessa svar finnes i summeringen. 

 

Utifrån den didaktiska synvinkeln skriver Tholin, Nordgren och Pettersson i tidigare 

forskningsdelen om vikten med att ha flera bedömningsformer. Detta för att säkerställa att 

eleverna inte enbart utsätts för de arbetsmetoder som de finner sig minst eller mest bekväma i. 

Eleverna skall få möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt. Enligt didaktikforskarna är 

grupparbeten lämpliga eftersom den öppnar upp för eleverna att visa sina kunskaper på flera sätt. 

Eftersom uppsatsen har haft för avsikt att ha en didaktisk infallsvinkel och behandla den centrala 

Hur?-frågan så kan vi säga att vårt resultat är mer ambivalent än forskarnas och vi menar att 

grupparbete är en metod som har både fördelar och nackdelar.  

 

Vid jämförandet av elevers loggböcker samt fältanteckningarna var majoriteten av dessa 

överensstämmande. Dock fanns ett antal som var icke överensstämmande. En förklaring till dessa 

skillnader kan Hammar Chiriac och Forslund Frykedals artikel besvara. Den beskriver 

problematiken som lärare har med att observera sina elever under grupparbeten. De nämner att 

lärare dessutom finner det extra svårt när elever har möjligheten att flytta på sig under arbetets 

gång. Vilket i sin tur leder till att lärare har svårt med bedömningen av eleverna när de arbetar i 

grupp, då de inte har full kontroll över processen. Detta kan vara en orsak till att elevernas 

självskattning inte överensstämmer med fältanteckningarna och denna studie blir en bekräftelse 

av problematiken de beskriver i deras vetenskapliga artikel. Men eftersom de flesta av 

jämförandena överensstämde med varandra öppnar det upp för möjligheten att ifrågasätta 

artikeln. Slutsatsen vi vill dra är att även om lärare finner det problematiskt kanske det inte 

påverkar deras förmåga att oftast utföra korrekta bedömningar.  

 

Vi hade dessutom för avsikt att redogöra om det gick att se, utifrån ett etniskt synsätt, om vissa 

etniska grupper intog någon specifik roll oftare än andra. Detta för att det uppmärksammades vid 

genomförandet av förstudien till denna studie att manliga elever med invandrarbakgrund var mer 

passiva än övriga elever. Vi valde därför att i vår tidigare forskning redogöra för Granstedt. 

Problematiken hon tar upp som detta inneburit är sjunkande resultat från elever med utländsk 

bakgrund med anledning av det homogena undervisningsspråket som används. Vid 

sammanställning kunde dock inga signifikanta resultat utläsas om att vissa elever var mer 

benägna än andra att ta vissa roller vid genomförandet av grupparbetena utifrån etnicitet. Dock 
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kunde det utläsas att män i högre grad än kvinnor intog en passiv roll, något som även förstudien 

påvisade. Vi kunde även se att enbart kvinnor tog på sig en ledarroll i grupperna.  

 

De sociologiska infallsvinklar denna uppsats har valt att redogöra för utifrån sin tidigare 

forskning är främst hämtade från Olson (1965) som beskriver i sin forskning om huruvida en 

grupp beter sig eller bildas beror på vilket inneboende mål som gruppen faktiskt har. Denna 

tidigare forskning har kopplats till elevernas förmåga att känna ett genuint intresse i att 

samarbeta. Detta har vi valt att härleda till den kunskapsutveckling som anses vara relevant för 

eleverna att få. Olson har dessutom använts för att förklara de individer som i uppsatsen 

definieras som passiva. Den passiva rollen går att likna med en free-rider, eller åtminstone en 

som uppenbart inte drar ett lika tungt lass och bidrar med grupparbetets fortskridande på samma 

nivå som den övriga gruppen.  

 

Vidare i den tidigare forskningen som rör sociologi har Durkheim använts. Han ser utbildning 

som en funktion för samhällets kollektiva nytta. Därigenom står inte utbildningen fristående från 

individernas omgivningar utan kommer vara i konstant koppling till samhällets olika krav och 

ideal. Detta har anammats i uppsatsen genom redogörelse från de styrdokument som är hämtade 

från Skolverket. De styrdokument som berör de aspekter som en elev som läser samhällskunskap 

faktiskt måste ha med sig. Vidare ifrågasätter Durkheim vilken nytta utbildningen gör och för 

vem. Detta är en aspekt som går att härleda till om grupparbeten är ett försvarbart arbetssätt i 

skolan eller ej, beroende på denna arbetsforms nytta för elevens lärande. Detta har redovisats i 

resultatet genom de fördelar respektive nackdelar som eleverna känner att grupparbeten har för 

dem. Med andra ord är detta en högst subjektiv tolkning i detta arbete då eleverna inte är helt 

eniga om grupparbeten är en lämplig metod för deras lärande eller ej. Utifrån observationerna såg 

vi funktionella och dysfunktionella grupper som visar på att metoden fungerar ibland och ibland 

inte. 

6.3 Diskussion av resultat och teori 

Utifrån Durkheims solidaritetsteori innefattas grupper av bejakande av samhörighet av 

ömsesidiga beroende av varandra. Vi valde att utgå från detta och försöka se hur hans 

solidaritetsteori innefattas av funktionella grupper. Förmodligen beror detta på en samhörighet 

inom gruppen genom dess ömsesidiga beroende och intresse av varandra. Utifrån vad som 

observerats i klassrummet ansågs att Durkheims teori i många fall stämmer in i uppfattningen av 

de grupper som karaktäriseras av en god sammanhållning och som också återger positiva tankar 

kring grupparbeten. Eleverna i dessa grupper handlar utifrån hela gruppens bästa, så att alla ska 

ha möjlighet att förstå vad som pågår i arbetet och arbetar för allas delaktighet till hur gruppen 

ska komma vidare i arbetet. Detta förklarar hur eleverna väljer att interagera med varandra men 

visar också på att grupparbeten fungerar och är en lämplig och positiv metod att använda i skolan.  

 

Hechter bekräftar Durkheims teori i sitt arbete att en grupptillhörighet och bildande av grupper 

bygger på ömsesidiga beroenden av varandra. Hechter går dock djupare in på individernas 

ställning i grupperna och menar att grupper skapas och rekonstrueras efter individernas 

egenintresse. I denna uppsats har hans teori framförallt använts för att förklara hur 
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dysfunktionella grupper fungerar, eller inte fungerar. I denna uppsats har Hechter valts för att 

förklara att grupper kännetecknas som dynamiska processer, där individerna är i rörelse. Han 

används även för att förklara att respektive gruppkonstellation skall inneha det som individen i 

fråga vill ha, detta för att undvika att medlemmar börjar lämna grupperna för bättre alternativ. Vi 

har vid flertalet tillfällen tyckt sig se hur gruppkonstellationer var i konstant rörelse och att flera 

elever bytt roller under arbetsgången. Vid flera tillfällen kunde vi se att elever valde att sitta 

tillsammans med andra grupper, då de förmodligen kände en avsaknad av gruppsolidaritet från 

sin egen grupp.  

 

Ramfaktorteorin som Goffman utvecklat utgår från att eleven i denna uppsats ordnar eller 

sammanfattar de erfarenheter som denne har och utifrån dessa så skapar hen en ram. Dessa ramar 

har använts som en förklaring till hur eleverna väljer att strukturera sig inom respektive grupp, 

exempelvis att erfarenheter om ämnet leder till en ledarroll. Goffman skriver vidare att intresset 

för att interagera med andra individer, i det här fallet i grupparbetsgrupperna, kan bli lidande av 

bristande engagemang från andra deltagare. Med andra ord menar Goffman att dysfunktionella 

grupper beror på att ramarna hos respektive elev i grupparbetsgrupperna är lidande av bristande 

engagemang hos någon eller några av eleverna. Ramfaktorteorin har med andra ord främst 

använts som ett förklaringsmedel till varför vissa elever passar bättre att arbeta tillsammans än 

andra. Vi har redogjort för att ramfaktorteorin kan vara en anledning till varför Hechters 

gruppsolidaritetsteori fungerar, eller inte fungerar, då vi vill visa att solidaritet i många avseenden 

går att härleda till de ramar eleverna bär med sig. Vid tillfällen där det redogjorts för 

dysfunktionella grupper i resultatet har vi tyckt oss kunna se en relation där brytandet av ramen 

(så kallad breaking frame) förmodligen berott på avsaknad av solidaritet. Med andra ord anser vi 

att Goffmans snarast holistiska metod med fördel går att applicera i denna studie. Detta trots att 

ramfaktorteorin i denna uppsats används och ses som småskalig och snarast atomistiskt i 

jämförelse till Goffmans grundsyn. Vi tycker oss kunna se förklaringsmönster där 

ramfaktorteorin gör nytta och lyfter vårt material genom att förklara hur grupper fungerar eller 

inte fungerar. 

6.4 Diskussion av resultat och metod 

Studien har utgått från en etnografisk metod där deltagande observationer har gjorts samt en 

insamling av loggböcker. Dessa loggböcker har fyllts i av elever efter varje observationstillfälle. 

Detta gav en bra helhetsbild om hur grupparbeten faktiskt konstrueras och struktureras samt dess 

fördelar och nackdelar. Det gav både ett utifrånperspektiv samt kompletterande bilden med hjälp 

av elevernas egen syn på hur de själva hade presterat. Detta gav möjligheten till att snabbt kunna 

jämföra datan med varandra, något som exempelvis intervjuer inte skulle kunnat göra. Det beror 

på att det hade varit mycket mer omfattande att intervjua alla elever och det hade inte kunnat 

göras efter varje oberveringstillfälle. Dock hade en intervjustudie tillsammans med observationer 

kunnat ge djupare bild eftersom följdfrågor hade kunnat ges. Vi har på så sätt begränsat vår studie 

till endast de frågor som eleverna hade i uppgift att svara på i sina loggböcker. Men vi vill ändå 

hävda att denna metod var den mest lämpliga för att den gav snabba svar och vi fick omfattande 

data som kunde ge ett säkerställt resultat. Dock har denna metodform gett oss väldigt mycket 

data, i den grad att uppsatsen kan börja likna en kvantitativ studie men för att se de roller vi 

förutbestämt krävdes det att observationerna gjordes i en stor utsträckning.  Vi hade 

ursprungligen avsikten att göra en helt etnografisk studie men efter datainsamlingen har vi sett att 
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den har kvantitativa drag. Trots detta anser vi ändå att metoden lämpade sig för vi fick fram ett 

resultat och kunde svara på våra frågeställningar.   
 

Resultaten vi fick fram var att arbetsfördelningen och interaktionen ofta berodde på vilken roll 

eleverna tog på sig. Valet av metod möjliggjorde för oss att undersöka rolltagandet och dess 

påverkan på bästa lämpliga sätt. En annan metod eller endast observationer hade troligen inte 

kunnat ge ett sådan omfattande bild som denna kombinerade metod faktiskt gav. Vi har dels 

kunnat observera elevers rolltagande, hur de interagerat med varandra och samtidigt kunnat 

avläsa elevers egen självskattning. Precis som med vilken metod som helst finns det nackdelar. 

Vi kunde exempelvis inte observera alla elever och dess tillhörande grupp samtidigt. Vi kunde 

heller inte observera alla moment, det kunde exempelvis finnas elever som var blyga och därmed 

inte utmärkte sig i klassrummet men som var väldigt insatta i arbetet. Om studien gjorts igen hade 

troligen endast en sak i metoddelen förändrats, vilken är att lägga till ytterligare en fråga i 

loggboksanteckningarna: en fråga om elevernas ambitionsnivå. Detta hade möjliggjort ytterligare 

en del där ambitionsnivån och rolltagande hade kunnat jämföras vilket skulle kunna ge analysen 

en ännu djupare ingång.  

6.5 Slutsatser 

6.5.1 Frågeställning 1 

Frågeställning 1 lyder: På vilket sätt sker arbetsfördelningen och interaktionen mellan eleverna 

vid genomförandet av grupparbeten? 

 

Resultaten vi fick fram var att arbetsfördelningen och interaktionen ofta berodde på vilken roll 

eleverna tog på sig. Passiva elever arbetade sällan och interagerade heller inte någon stor mån 

med sina gruppkamrater. Jämställda arbetade kontinuerligt och utmärkte sig inte särskilt. De 

interagerade med resten av de aktiva i gruppen, det vill säga ledare och jämställda, och strävade 

efter det gemensamma målet som var att färdigställa uppgiften. Ledarrollen var de elever som 

utmärkte sig mest och försökte oftast föra arbetet framåt. De interagerade ofta med de övriga 

medlemmarna, både passiva och jämställda, dels för att uppmana passiva elever att bidra till 

arbetet men även för att skapa mening med uppgiften. 

6.5.2 Frågeställning 2 

Frågeställning 2 lyder: Utifrån första frågeställningen kan vi se vilka fördelar och nackdelar som 

finns med grupparbeten? 

 

För att redogöra för vilka fördelar respektive nackdelar som finns med grupparbeten har det valts 

att utgå från elevernas självskattning i de loggböcker som kopplats till det som observerats i 

klassrummet. Detta för att säkerställa att det är elevernas bild av grupparbeten som faktiskt 

kommer fram. Resultatet som återgetts är en snarast subjektiv reflektion till vilka fördelar och 

nackdelar som finns men vi upplever ändå sig kunna utläsa och kunna dra trovärdiga slutsatser av 

detta. De största nackdelarna som tycks finnas var att många elever verkade få dra ett tyngre lass 

än andra i så kallade dysfunktionella grupper. Det fanns en stor rädsla hos vissa elever att själva 
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få dra hela arbetslasset för att uppgiften skulle bli klar. Ytterligare en återkommande nackdel var 

att eleverna upplevde att de hindrades av de andra gruppmedlemmarna och tror sig inte kunna 

visa sin fulla potential.  

 

Många elever finner dock grupparbeten som en mycket positiv inlärningsmetod och ett gott 

verktyg för att öka sina kunskaper inom vissa områden. En fördel som eleverna uttryckte sig var 

att metoden ger utrymme för träning på diskussion och att det sker ett kunskapsutbyte mellan 

eleverna. De upplevde även att de kunde bli motiverade av de övriga medlemmarna i gruppen 

samt att det kunde minska arbetsbelastningen till skillnad om arbetet skulle göras själv.   

 

Resultatet visar att det finns olika roller i grupparbeten. Grupper som har passiva deltagare är de 

grupper som kategoriseras som dysfunktionella. En nackdel med grupparbeten är att dessa 

grupper existerar. Trots dessa är det tydligt att det även finns grupper som fungerar väl. Dessa 

grupper innehåller elever som är jämställda och som ibland innehåller ledarroller. De eleverna i 

dessa grupper har ofta en hög engagemangsnivå, något som visar på att grupparbeten faktiskt är 

en lämplig inlärningsmetod. 

6.5.3 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning som kan göras inom ämnet är förslagsvis att fortsätta se på interaktion inom 

skolan. I den moderna värld vi lever i har datorer, datorprogram och tjänster samt mobiltelefoner 

blivit en stor del av vår vardag. En elev uttrycker sig till läraren under observationerna att han 

interagerar med sin grupp trots att han inte sitter med dem, via internet. En idé till vidare 

forskning är att just studera interaktionen som sker mellan eleverna i den digitala världen och se 

vilken påverkan det har för lärandet.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att utföra en genusinriktad studie där syftet är att 

undersöka varför män i högre grad var passiva än kvinnor samt undersöka varför ledarrollen var 

en roll som endast anammades av kvinnor. Detta skulle sedan förslagsvis kunna kopplas till ett 

makroperspektiv för att jämföras med de maktstrukturer utifrån kön som finns i samhället idag.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till vårdnadshavare/myndig elev  

 

Deltagande i studie 

Jag, [lärarens namn] samhällskunskapslärare på [skolans namn], önskar samtycke att låta dig/ditt 

barn delta i en studie av lärarstuderande på Uppsala Universitet inom ramen för sitt 

examensarbete i samhällskunskap. Studien kommer fortgå under våra lektioner i 

samhällskunskap där du/ditt barn kommer att närvara. Studien är en observationsstudie där 

eleverna kommer vara helt anonyma. Det ligger ingen som helst fokus på enskilda eleverna utan 

studien ämnar helt och hållet studera klassen som en grupp och kommer att genomföras i flera 

klasser vilket säkerställer anonymiteten i och med det stora omfånget av elever. Ansvarig för 

observationsstudien är Matildha Grip, M_g_254@hotmail.com& Hampus Stavem.  

 

Skulle ni av någon anledning inte vilja att ert barn är deltagande i denna studie kommer detta 

självklart att tas hänsyn till. Hela studien kommer att finnas för allmän beskådan på 

http://www.diva-portal.org/ vid terminens slut under "studentuppsatser" om någon vill ta del av 

resultatet. 

 

Jag som lärare och ledningen på [skolans namn] samtycker till studien och tycker det är 

spännande att få privilegiet att delta och hoppas ni ska tycka detsamma.  

 

MVH 

[lärarens namn] 

Lärare i samhällskunskap 

[lärarens E-post]  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deltagande i studie 

Genom underskriften nedan bekräftar jag att jag tagit del av informationen ovan och samtycker 

till att jag/mitt barn kan delta i studien. Underskriften ges till [lärarens namn] snabbast möjligt. 

 

Namn på elev:_____________________________ 

 

Underskrift myndig elev/vårdnadshavare:_____________________________ 

 

Namnförtydligande vårdnadshavare:_____________________________ 
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