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ABSTRAKT 

Ett flertal forskare har teorier om att barn utvecklas tillsammans med andra. Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet (1994) tar i strävansmålen upp hur eleverna ska känna 

trygghet, kunna visa respekt och lära sig att utforska tillsammans med andra. Men hur 

blir samarbete mest fördelaktigt för eleverna? Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur samarbete mellan elever kan utspela sig, vilka känslor som finns i samband med det 

och vilka strategier de använder. Undersökningen kan ses som en hjälp till lärare för att 

få en tydligare bild av hur man ska lägga upp en undervisning som grundas på 

samarbete. Undersökningen grundar sig på observationer av sex olika grupper om fyra-

fem elever i årskurs fyra. I undersökningen finner man hur eleverna väljer att fördela 

arbetet i gruppen. Majoriteten av grupperna ser positiva på grupparbete. Man finner 

olika modeller för samarbete där överenskommelse i gruppen är en tydlig ledare under 

rubriken rollfördelning i gruppen. Peer collaboration är den populäraste 

samarbetsformen och faller in i rubriken samarbetsformer och upplevelser.  

 

 



 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ..................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 4 

2.1 Sociokulturella teorier .......................................................................................... 4 

2.1.1 Lev S Vygotskij ......................................................................................... 4 

2.1.2 John Dewey ............................................................................................... 5 

2.2 Samarbetskulturer ................................................................................................. 5 

2.3 Grundförutsättningar för samarbete...................................................................... 7 

2.4 Konflikthantering ................................................................................................. 8 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................. 10 

4 METOD ................................................................................................................... 11 

4.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 11 

4.2 Forskningsetiska principer .................................................................................. 11 

4.3 Urval ................................................................................................................... 11 

4.4 Genomförande .................................................................................................... 12 

4.5 Bearbetning och analys ....................................................................................... 12 

4.6 Tillförlitlighet ..................................................................................................... 12 

5 RESULTAT ............................................................................................................. 14 

5.1 Rollfördelning i grupp ........................................................................................ 14 

5.1.1 Samarbetsstrategier .................................................................................. 14 

5.2 Samarbetsformer ................................................................................................. 15 

5.3 Upplevelser ......................................................................................................... 18 

5.3.1 Känslor före arbetet ................................................................................. 18 

5.3.2 Känslor under arbetets gång .................................................................... 18 

5.4 Förhållandet mellan samarbetsstrategier och känslor ......................................... 19 

6 DISKUSSION ......................................................................................................... 22 

6.1 Rollfördelning i grupp ........................................................................................ 22 

6.2 Samarbetsformer och upplevelser ...................................................................... 23 

6.3 Bakgrundsteorier ................................................................................................ 25 

6.4 Slutord ................................................................................................................ 25 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................. 27 

BILAGA



3 

1 INTRODUKTION 

Enligt Dewey (1991) är skolans primära uppgift att träna eleverna i samarbete vilket 

även Vygotskij instämmer i och anser att det viktigaste lärandet är det som sker i 

samspel med, för personen, viktiga andra (Vygotskij, 1978). I ett klassrum är det inte 

bara läraren som förmedlar kunskap ˗ eleverna lär också ut och lär av varandra. 

Lärarens roll i ett samarbete är att sätta ihop grupper för att ge ett lärande på sikt, där 

eleverna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Läraren kan även finnas till som 

stöd och medlare om det uppstår konflikter eller om eleverna behöver hjälp. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) finns för eleven mål att sträva 

mot. Några av dem är att eleven skall 
 

 känna trygghet och lära sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med 

andra, 

 lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra. 

Skolverket (2000) framhåller att språket utvecklas i ett socialt samspel med andra 

och att eleverna kan upptäcka sina egna kunskaper om språket genom lärarens hjälp 

och i samarbete med andra. 

Grupparbete är något vi anser intressant ur en lärandesynpunkt. Det är utvecklande 

med de olika kunskaper som utbyts. Som lärare är det viktigt att ha kunskap om hur 

olika elever lär och samarbetar tillsammans i både förutbestämda såsom 

slumpmässigt utvalda grupper. I denna uppsats kan man se hur elever som 

slumpmässigt har blivit sammansatta använder sig av olika strategier i grupparbete, 

vilka presenteras i bakgrunden. 
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2 BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer vi att behandla den teoretiska forskning som ligger till 

grund för vårt examensarbete. Kapitlet berör sociokulturella teorier och tankar om att 

språket utvecklas genom samspel, zonen för den närmsta utvecklingen samt olika 

modeller för samlärande och konflikthantering.  

2.1 Sociokulturella teorier 

2.1.1 Lev S Vygotskij 

Vygotskij (1999) gör tänkande och språk till en enhet där det ena inte kan agera utan 

det andra; alltså hör tänkande och språk ihop. Detta innebär att det är genom att 

tillägna sig språket som man utvecklar ett tänkande vilket i sin tur ger färdigheter. 

Språket är en grundförutsättning för lärande enligt Vygotsky (1978). Han anser att 

även de minsta barnens språk, såsom småbarnsjoller, har en social funktion. För att 

beskriva hur språk och tänkande hör ihop men ändå inte är samma sak, har Vygotskij 

valt att beskriva sambandet mellan dem som två cirklar. Den ena innehåller 

tänkandet, den andra talet och den överlappande delen den verbala tanken.  

 

 

 

Tänkande Verbala Språk 

  tanken 

  

 

 

 

Alla tankar är således inte verbala eftersom det finns många tankar som inte har 

någon relation till språket. Vid exempelvis vredesutbrott kommer ofta talet före 

tanken (Vygotskij, 1986). När en elev berättar om en upplevelse och får sätta ord på 

sina tankar och känslor, blir förståelsen för den djupare samtidigt som den av sina 

likasinnade introduceras i nya tankesätt. Därför kräver en god lärmiljö att det finns 

utrymme för gemensamma reflektioner och samtal (Vygotskij, 1999).  

Vygotskij (1999) ligger bakom teorin om den närmaste utvecklingszonen. Man kan 

beskriva det så att det finns en zon där eleven med hjälp av sin omgivning kan 

utvecklas och klara saker som den inte gör på egen hand. Undervisningen ska av 

läraren anpassas så att eleven befinner sig mellan den zon där den klarar sig på egen 

hand och den zon där den behöver stöd. Det sammanlagda resultatet blir en 

utveckling. Det är läraren som bär ansvaret för att elevens lärande blir så effektivt 

som möjligt (a.a.). Det viktigaste lärandet är alltså, enligt Vygotskij (1978), det som 

sker i samspel med signifikanta andra, andra som är kompetenta i den kulturella 

gemenskapen och som därmed kan vägleda och stödja barnets utveckling. Vygotskij 

uttrycker det så att barnet från början är en kulturell lärling (a.a.) vilket också nyare 

forskning visar (Lave & Wenger, 1991). Rogoff (1990) beskriver utifrån den 

sociokulturella teorin hur barn blir vägledda av omsorgspersoner. Det kan förklaras 
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så att ett barn genomför en vardaglig uppgift med vägledning av omsorgspersonen. 

Genom att barnet först observerar och imiterar kan denne till slut klara det på egen 

hand.  

2.1.2 John Dewey 

John Dewey är den amerikanska pedagogen och filosofen bakom den progressiva 

pedagogiken. Den progressiva pedagogiken kännetecknas av att det är eleven som tar 

initiativ till att söka kunskap och lära sig. Dewey betonar att elevens intresse och 

nyfikenhet ska stå i centrum för undervisningen. Dewey skriver att den primära 

uppgiften för skolan är att eleverna ska bli tränade i samarbete. Skolan och samhället 

ska arbeta tillsammans för att undervisningen ska ge användbara kunskaper. Genom 

ett samspel med omvärlden utvecklas individen och lär sig att förstå 

bådevsammanhang och sociala regler. Dewey beskriver två uttryck learning by doing 

och intelligent action vilka kan förklaras så att människan har en arbetsuppgift ˗ 

utveckling. Att testa och experimentera är därför A och O i utbildningen. 

Utbildningen är utvecklad av läraren för elevens behov och elevens utveckling 

stimuleras och fördjupas. Praktik och teori är inte en motsats till utan en 

förutsättning. En av pedagogikens främsta uppgifter är att återge samhällets sociala 

system och att ge tillgång till de värderingar som är grundläggande för samhället. 

Individen är engagerad i en aktiv process och kunskapen växer genom observerande 

av och experimenterande med omgivningen. Organisera, styra och vägleda är 

pedagogens nyckelord i ett samspel med eleven. Samspelet mellan erfarenhet, 

utbildning och omgivning ger kunskap till eleven om hur den kan påverka 

samhällssystemet (Dewey, 1991).  

2.2 Samarbetskulturer 

Granström (2003) har formulerat modeller för samarbete som gäller för lärare, men 

de kan appliceras på elever och samarbetet dem emellan.  

En modell som bygger på motstridiga intressen kallar Granström (2003) för 

konkurrensmodellen. Den grundar sig på olika uppfattningar om lärande och skilda 

åsikter om vad som är barnets behov. Vem har de rätta svaren? Ofta är det läraren 

som är mest påstridig som ”vinner”. Förhoppningsvis har denne lärare också den 

bästa lösningen. Ofta leder det till att det är den starkaste läraren eller den med högst 

status om löser problemet. I studier kan man finna att det i en grupp bestående av en 

fritidspedagog, förskolelärare och grundskolelärare är den sistnämnda lärare som har 

fattat besluten.  

Konsiderationsmodellen grundar sig på en försiktig anpassning till tidigare 

traditioner. Man visar hänsyn, skapar harmoni och undviker konflikter. Här arbetar 

alla med sina egna uppgifter, och det räcker med att veta vad de andra arbetar med. 

Samtidigt kan det tolkas så att man visar respekt för de andra yrkesgrupperna. Ingen 

grupp hotar någon annan utan man anpassar sig till en etablerad och trygg 

arbetsfördelning. Det kan även liknas vid ett grupparbete i skolan, där eleverna delar 

upp arbetet för att sedan göra en syntes av det gemensamma resultatet (Granström, 

2003). 

Den modell som kallas för kompanjonmodellen bygger på ett delat ägande. Här 

samarbetar de olika yrkesgrupperna ˗ var och en bidrar för att få ett resultat. Den här 

modellen kan beskrivas så att man tar tillvara på olikheter och kompetens och även 

utnyttjar samstämmighet. Den har också kallats kunskapsmodellen. Man utnyttjar 
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varandras specialkunskaper och individualitet så att arbetet berikas. Här kan man 

likna modellen vid bergsbestigning. Man är beroende av varandra och man kan inte 

nå toppen förrän alla är där (Granström, 2003). Kompanjonmodellen kan jämföras 

med Damon och Phelps (1989) modell – cooperative learning. Elever som arbetar 

med problemlösning på olika sätt kan tillsammans vara en resurs för uppgiften 

eftersom olikheterna kan ses som en tillgång. Erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter efterfrågas och är en tillgång i gruppen.  

Cooperative learning kan översättas till svenska med ʼstrukturerat elevsamarbete i 

gruppʼ. Modellen grundar sig på att lärande och undervisning sker i små grupper där 

varje grupp består av cirka fyra elever och kunskapsnivån mellan dem varierar. 

Gruppen ska gemensamt finna en lösning på en uppgift eller på ett problem som 

läraren har introducerat. Idén till modellen bygger på att undervisningen är styrd och 

utgår från elevers lärande av varandra och att lärarens roll är handledande istället för 

styrande. Elevernas samarbete ska även uppmärksamma dem på vad de övriga i 

gruppen inte kan, och eleven kan därmed bidra med sin egen kunskap för att få ett 

komplett arbete. I cooperative learning framkallas ofta barnens bästa sidor inför 

gruppen eftersom arbetsinsatsen ska vara till fördel både för barnet självt och för 

gruppen som det ingår i (Damon & Phelps, 1989).  

När två elever agerar i ett samarbete och den ena eleven handleder den andra kallas 

det enligt Damon och Phelps (1989) för peer tutoring som på svenska kan översättas 

till ʼmästare ˗ lärlingʼ. Detta kan jämföras med en lärare ˗ elevrelation; skillnaden är 

att kunskapsklyftan här inte är lika stor mellan de båda parterna. Situationen för 

eleven underlättas av att inte ha en styrande auktoritet. Peer tutoring handlar oftast 

om samarbete mellan ett äldre och ett yngre barn eller samarbete mellan en elev med 

svårigheter och en lättlärd elev. Denna modell för samarbete ger eleverna möjlighet 

att utveckla av nya tankemönster, och kommunikationen mellan dem ligger på en 

hyfsat jämn nivå. Lärandet mellan parterna är ömsesidigt; den undervisande utmanas 

genom att omformulera sin kunskap, svara på frågor och ge respons, den lärande 

genom att fråga, få återkoppling och utmana den undervisande. Om man under en 

längre period använder sig av peer tutoring kan man även se personliga fördelar för 

varje individ. Den kan uppleva mer motivation i skolarbetet, självförtroendet stärks 

och den lär sig att se till gruppens lärande och inte enbart till sitt eget.  

I en tredje modell kallad peer collabortaion arbetar nybörjare tillsammans för att 

komma fram till en lösning. Elevernas kunskapsnivå är ungefär densamma även om 

det kan förekomma att vissa elever tar på sig en ledarroll. En fördel med att eleverna 

befinner sig på samma nivå är att strategier och lösningar måste diskuteras för att 

man ska kunna lösa ett problem. Lärandet stimuleras genom experimenterande med 

oprövade idéer och det krävs kritiska förhållningssätt till tidigare åsikter. I 

grupparbete finner man att social interaktion leder till diskussion där deltagarna sätts 

i en kognitiv konflikt, vilket gör eleven medveten om att det finns mer än en åsikt. 

Eleven själv får på så sätt lära sig att försvara och förklara sin egen ståndpunkt. De 

nya kunskaperna som eleven har fått genom samarbetet hjälper den att reflektera 

(Damon & Phelps, 1989).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006b) har i ett projekt undersökt hur lek och 

lärande utvecklas till ett samspel mellan elev – elev och elev – lärare. Författarna 

beskriver tre modeller av samspel, explorativa samspel, berättande samspel och 

formbundet samspel. I explorativa samspel ges barn möjlighet till egna initiativ som 

läraren följer, stödjer och utmanar. Lärarna arrangerar situationer som uppmuntrar 
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till olika lösningar och strategier, där barnen själva har möjlighet att bidra. Eleverna 

får med hjälp av och tillsammans med läraren arbeta med och utveckla det som de är 

intresserade av. Lust, skapande och en undersökande attityd genomsyrar 

interaktionen. Samspelet öppnar för ett möte mellan lek och lärande. Lärarna bidrar 

med redskap som kan stödja och utmana elevernas skapande och ger riktlinjer för hur 

dessa ska användas. Eleverna får sedan fria händer och får skapa hur de vill. Lärarnas 

strategier är att stödja elevernas lek och experimenterande och att bidra med 

kunskap, då med utgångspunkt från barnens egna frågor. Lärarna har med sig saker 

(böcker, luppar etc.) som inte påtvingas eleverna men som inbjuder till lek och 

lärande (a.a).  

Berättande samspel innebär att läraren skapar betydelsefulla världar tillsammans 

med eleverna. Sammanhanget i och runt berättelsen är centralt. Berättelserna kan 

byggas runt en miljö som ofta är verklig eller realistisk eller runt en spontant 

uppkommen lek. De vuxna riktar sig mot innehållet i elevernas lek. Om eleverna 

exempelvis leker bondgård, kan läraren på ett smidigt sätt ta sig in i leken genom att 

fråga om de olika djuren, hur de låter etc. Läraren och eleverna samspelar och bygger 

upp en berättelse runt elevernas lek med bondgården. I detta samspel är läraren 

närvarande både kroppsligt och mentalt och dramatiserar och deltar i leken med stort 

engagemang. Fokus ligger på att skapa en berättelse, en värld, där det finns en helhet 

i tid och rum. Läraren initierar en stor del av uppbyggnaden av berättelsen runt leken 

med bondgården. Hon driver leken, men också eleverna är delaktiga och ges 

möjlighet att bidra till det gemensamma meningsskapandet (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006b).  

Ibland fokuserar lärare mycket på att lära elever. Ofta rör det sig om formellt lärande 

och det kallas för formbundet samspel. Om fokus hos läraren ligger på formen för 

samspelet i sig, ryms inte lika mycket möjligheter för eleverna att ta kontroll och 

upptäcka. Uppgiften som eleverna förväntas lösa hamnar istället i förgrunden. 

Uppgiften kan vara lekfullt upplagd och ge visst utrymme för eleverna att vara aktiva 

men deras avsikter och meningsskapande är mycket begränsade av lärarens avsikt att 

aktiviteten ska leda till lärande. I sin ambition att handleda och lära kan lärare då, 

tvärtemot sina avsikter, bidra till att lek, fantasi och kreativitet kvävs och inte ges 

möjlighet att komma till uttryck. I denna form av samspel ser läraren ofta till 

resultatet och inte till arbetsprocessen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006b).  

2.3 Grundförutsättningar för samarbete 

Maslow beskriver sambandet mellan behov och motiv så att det finns ett behov hos 

individen som motiverar till en handling. Trygghet är en av de grundläggande 

förutsättningarna som de flesta värdesätter högt; man finner trygghet som ett av de 

första trappstegen på Maslows behovstrappa. Målet med behovstrappan är att komma 

upp till det sista trappsteget som innebär självförverkligande. Socialt behov är nivå 

två i behovstrappan ˗ det kommer alltså efter fysiologiska behov såsom mat, kläder 

etc. Det ser till varje individs behov av att tillhöra ett socialt sammanhang. Den tredje 

nivån i behovstrappan kallas självhävdelsebehov och innefattar inte bara behovet av 

att tillhöra en grupp, utan också behovet av att kunna fungera socialt. Behov av 

självförverkligande är den fjärde och sista nivån i behovstrappan. Den står för ett 

behov hos individen att tillfredsställa nyfikenheten och att kunna uttrycka sig verbalt 

(Jerlang, 2008).  
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Enligt O. Wahlström (1993) kan man dela upp trygghet i två delar. Den ena delen är 

den yttre tryggheten vilken vi i Sverige är duktiga på med exempelvis lag på bilbälte, 

barnbilstolar och cykellampor. Den inre tryggheten är vi inte lika bra på. Den innebär 

att barnet ska vara så säkert i sig självt att det: 

– vågar stå för och tala för sin åsikt 

– kan bestämma, fatta beslut och ta ansvar 

– prövar nya saker oavsett svårighetsgrad och tidigare erfarenhet 

– vågar stå för den man är både i sitt inre och yttre, står för sina goda 

egenskaper och acceptera sina sämre  

– vågar lyckas, oavsett gruppkonstellation 

– vågar stå för sina egna behov och önskningar i en grupp 

– kan lyssna till andras åsikter även om de inte stämmer överens med ens egna. 

Det är lättare att uppleva trygghet i en liten grupp där man kan arbeta med övningar 

som handlar om gruppens trygghet, finna sin identitet och stärka självförtroendet. 

Det finns samband mellan dåligt självförtroende och dåligt uppförande i skolan 

likaväl som det finns samband mellan ett gott självförtroende och förmåga att lära. 

En positiv klassrumsmiljö ger motiverade elever och färre disciplinproblem. Arbete 

med trygghetsgrupper är en fördel för en lugn klassrumsmiljö. På så sätt upplever 

eleverna delaktighet i en grupp där de stöttar varandra och stärker självförtroendet. 

Skolarbetet blir mer motiverande och de uppträder mer ansvarsfullt. En följd av 

effektiva arbetsgrupper är att läraren kan ägna sig åt kreativ undervisning istället för 

att hålla ordning. Eftersom inlärning är en social företeelse bör den därmed inte 

enbart vara lärarstyrd. I ett samarbete förbättras elevens resultat istället för att det blir 

en konkurrensfaktor mellan dem (a.a.). Även Korslund Frykedal (2008) betonar 

vikten av att sätta samman en grupp där alla är trygga i sig själva och med varandra. 

Finns det en stark tillit i och till gruppen så kan den egna självtilliten, genom 

interaktionen med andra, växa fram och utvecklas.  

I ett samarbete där barn lär av varandra är lärarens roll viktig för att göra eleverna 

uppmärksamma på att deras erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla för det 

gemensamma lärandet (Thornberg, 2006). 

2.4 Konflikthantering 

Konflikter kan upplevas både mellan elev ˗ elev och elev ˗ lärare. Konflikter är en 

naturlig följd av möten med andra människor. Brist på konflikter är däremot ovanligt 

och kan snarare indikera att något är fel. Som lärare måste man känna till hur man 

ska hantera konflikterna när de uppstår. Konflikt kan definieras som en 

sammandrabbning eller meningsskiljaktighet. Man kan också dela in konflikter i två 

olika kategorier, kognitiva konflikter som sker inom en individ. Denna konflikt 

innebär att man inte riktigt kommer överens med sina egna tankar. Mellanmänskliga 

konflikter sker mellan två eller flera människor och handlar om 

meningsskiljaktigheter eller motsättningar. Konflikter kan läraren välja att utnyttja 

och se som en möjlighet till lärdom i social kompetens samtidigt som eleverna kan 

komma att stärka sina relationer till varandra. Ofta när lärare ska fungera som 

medlare och hjälpa till att lösa konflikter, finns en slags strävan efter att uppnå 

samförstånd. Det kan medföra att det blir en alltför stark strävan efter förlåtelse, 

vilket resulterar i att de upprörda känslorna finns kvar hos eleverna. Eleverna får på 
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det viset inte heller uppleva och lära sig strategier för att lösa konflikter. Det blir 

istället en slags samstämmighet, men på låtsas (Thornberg, 2006). 

Nonviolent communication (NVC) är ett koncept skapat av Marshall B Rosenberg 

som kan praktiseras vid konflikthantering dels mellan lärare˗elev men även mellan 

elev˗elev. Rosenberg har studerat mellanmänsklig kommunikation och mest 

fokuserat på kommunikation som skapar bättre förutsättningar för empatisk känsla 

och fredlig samverkan. Rosenbergs modell kan praktiskt utnyttjas vid exempelvis 

konflikthantering. När man som tredje part medlar i konflikter bör man bidra till 

utvecklande av samarbetsförmåga och respektfullt bemötande. Modellen består av 

fyra steg. Steg ett handlar om att kunna skilja på vad som sker, sägs eller görs från 

våra tolkningar av vad som hänt. Innan man dömer någon bör man tolka och 

observera vad som händer, både steg två och tre handlar om att tyda egna och andras 

behov och känslor. Steg fyra handlar om att önska handlingar från den andra parten 

som den frivilligt kan utföra (Rönnström).  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna studie syftar till att undersöka hur samarbete kan gestalta sig i klassrummet. 

Vi kommer att belysa rollfördelning, samspel och känslomässig upplevelse.  

 

– Hur fördelar eleverna roller i en grupp? 

– Vilka former av samarbete förekommer i gruppen? 

– Hur upplever eleverna arbetet i grupp? 
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4 METOD 

I det här kapitlet redogör vi för vår arbetsmetod vid sammanställningen av uppsatsen.  

4.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen bygger på observationer av elever som samarbetar i grupp för att 

lösa uppgifter. Observationer såg vi som den bästa metoden för vår undersökning 

eftersom vi därigenom ser hur eleverna går till väga under samarbetet. 

Undersökningen är en kvalitativ studie och syftar till att skapa djupare förståelse för 

hur samarbete kan gestalta sig. Vi kommer alltså inte att kunna generalisera hur 

samarbete ser ut i allmänhet utan endast beskriva hur det kan se ut och vilka mönster 

som kan urskiljas (Patel & Davidson, 2003). För att besvara vår sista frågeställning 

(se punkt 3) kunde en annan metod ha varit mer lämplig eftersom vi inte med 

säkerhet kan uttala oss om deras egentliga känslor utan enbart kan tolka dem. En 

intervju kunde ha varit mer lämplig i det läget, vilket med fördel hade gett en mer 

trovärdig syn på deras känslor. Undersökningen genomfördes genom dold 

observation. Vi som observatörer var alltså inte delaktiga i gruppens arbete men 

eleverna visste om att vi var där och genomförde vår undersökning. Närvaron av 

observatörer kan bidra till att arbetet i gruppen skiljer sig från hur det vanligtvis 

skulle ha sett ut vilket vi har tagit hänsyn till (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). 

Samtidigt såg vi det som en fördel att vara okända för eleverna eftersom de fick 

möjlighet att inta nya roller och agera på ett sätt som de kanske vanligtvis inte gör.  

4.2 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet) som beskriver 

hur vi som undersökare ska förhålla oss till undersökningsdeltagarna. Deltagarna har 

blivit informerade om att de ställer upp i observationen frivilligt och att de kan 

avbryta närhelst de vill. Av hänsyn till dem som deltagit har vi varken nämnt vilken 

skola de tillhör eller deras namn. Vi ser det heller inte som relevant för vår 

undersökning. Materialet som ligger till grund för undersökningen har endast använts 

av oss och när arbetet är avslutat raderas det. Enligt Vetenskapsrådet och det 

samtyckeskrav som krävs för att genomföra en undersökning ser vi att vår 

undersökning inte är av den känsliga, etiska eller privata karaktären och därför har 

samtycke inhämtats från elevernas lärare. På skolan finns också ett dokument som 

föräldrarna skrivit på och lämnat samtycke till att eleverna kan synas på bild, vara 

med på film och ställa upp i eventuella undersökningar.  

4.3 Urval 

För att genomföra undersökningen tog vi kontakt med en skola som vi båda har en 

relation till, och det kändes naturligt att ta hjälp av elever från den skolan. Det 

diskuterades vilken ålder eleverna i undersökningen skulle vara men slutligen kom vi 

fram till elever i årskurs fyra, alltså elever som är mellan nio och tio år, de har 

troligtvis en djupare kunskap inom både matematik som läs- och skrivinlärning 

vilket kan gynna rapporten eftersom det är samarbetsformerna som observeras. 

Gruppernas storlek varierade mellan fyra och fem elever som valdes slumpmässigt 

(de arbetade med en enskild uppgift i klassrummet och vartefter de blev färdiga med 

uppgiften blev de sammansatta och kom till grupprummet där de observerades till 

uppsatsen). Ingen av oss kände eleverna sedan tidigare. Sammanlagt observerades 26 

elever varav 9 var pojkar och 17 flickor.    
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4.4 Genomförande 

Före våra observationer har vi tagit del av Williams (2000) strategier för ett så 

strukturerat samarbete som möjligt. Uppgifterna som eleverna tilldelas bör vara 

komplexa och det bör finnas mer än ett svarsalternativ som är möjligt vilket ger ett 

bättre utgångsläge för diskussioner mellan dem. Eleverna får själva konstruera 

strategier för att lösa uppgifterna tillsammans.  

Under observationerna satt vi tillsammans med eleverna i ett avskilt rum utan 

störningsmoment. Miljön var lugn och eleverna var medvetna om vårt syfte med 

observationen men de visste inte vad vi observerade. Vi började med att småprata 

med dem för att lätta upp stämningen och sedan fick de uppgifter (se bilaga I) att lösa 

samtidigt som vi satt i bakgrunden och förde anteckningar. Uppgifterna var samlade 

på ett papper där även svaren redovisades. De fick gemensamt arbeta med endast ett 

papper men alla hade med sig penna och suddgummi. Anledningen till detta var att 

vi ville se vem som tog initiativ till att läsa och skriva. Uppgifterna som eleverna 

tilldelats var öppna och det fanns möjlighet till fler svar vilket gav utrymme för 

resonemang och diskussion. Observationerna spelades inte in utan, vi arbetade båda 

tillsammans och förde anteckningar där den ena fokuserade på gruppens 

tillvägagångssätt och den andra på konversationen.  

Utgångspunkter för vår observation för att se elevernas tillvägagångssätt: 

1. Hur sitter de?  

Sitter någon/några bakom de övriga eleverna? Är det en fin cirkel, halvligger 

någon?  

2.   Är alla deltagande?  

Är eleverna oengagerade eller entusiastiska? Är det samma elever som pratar? 

Småpratar några bredvid? 

3.   Omtanke i gruppen? 

Är eleverna uppmärksamma? Utbyts det positiva och/eller negativa 

kommentarer? Uppmuntrar de varandra?  

4. Hur klarar de uppgifterna? 

Finns det en ledare? Vem tar i sådana fall på sig rollen? Självvalt eller genom 

gruppen? 

4.5 Bearbetning och analys 

För att på ett enkelt sätt kunna jämföra likheter och skillnader mellan grupperna har 

vi, för att få en tydligare överblick, infört vissa delar av resultatet i tabeller. Eftersom 

undersökningen grundar sig på observationer har vi skrivit ut delar av dem och citat 

som åskådliggör resultatet.  

4.6 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet står i förhållande till varandra. Reliabilitet innebär hur man 

undersöker, att man gör det på ett tillförlitligt sätt, eftersom vi båda deltagit vid 

observationerna med ett genomarbetat material att observera anser vi resultatet vara 

tillförlitligt ˗ det har alltså hög reliabilitet. Ett mått på reliabilitet vid observationer 

kallas interbedömarrealiabilitet (Patel & Davidsson, 2003). Det man avser att 
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undersöka kallas validitet, användning av rätt metod vid rätt tillfälle. Man måste 

kunna avgöra på vilket sätt man bäst kommer fram till ett trovärdigt resultat. Det 

slutgiltiga resultatet kan ha påverkats av att vi inte kände eleverna sedan tidigare 

vilket däremot ger alla eleverna samma förutsättningar.  
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5 RESULTAT 

Följande kapitel behandlar resultatet från vår undersökning. Den redovisas med hjälp 

av tabeller, citat och utdrag ur observationerna. De tre frågeställningarna är indelade 

i lika många rubriker för att ge en tydlig överblick.  

Gruppkonstellationerna,  

Grupp 1: tre flickor och en pojke 

Grupp 2: fyra flickor 

Grupp 3: fyra flickor 

Grupp 4: två flickor och två pojkar 

Grupp 5: tre flickor och två pojkar 

Grupp 6: en flicka och fyra pojkar 

5.1 Rollfördelning i grupp 

Undersökningens första frågeställning handlar om de olika strategier eleverna 

använder sig av för att fördela rollerna i gruppen och nedan redovisas resultatet. 

5.1.1 Samarbetsstrategier 

Med utgångspunkt från observationen kan vi se några strategier som användes för att 

fördela roller i gruppen. Vi har kategoriserat strategierna på följande sätt, 

överenskommelse i gruppen, eget initiativ till att leda gruppen och jämn fördelning. 

Vi styrker kategorierna med valda situationer ur observationen.  

Följande situation visar hur överenskommelse i gruppen ter sig, 

En grupp bestående av två pojkar och tre flickor diskuterar hur de ska fördela 

uppgifterna och kommer överens om att dela upp läsningen. Det råder ingen 

konkurrens mellan eleverna om vem som ska läsa eller skriva, utan 

uppgifterna fördelas mellan dem och de är mycket måna om att alla ska få se 

texten och vara delaktiga. Det finns en ömsesidig respekt mellan eleverna och 

ingen ger förslag på en lösning på uppgiften förrän alla har läst färdigt. 

(Grupp 5).  

Fyra flickor diskuterar strategi och lösningar tillsammans utan att ha en 

självklar ledare. Alla är uppmärksamma, hjälpsamma och de fördelar arbetet 

mellan varandra. (Grupp 3).  

Kategorin eget initiativ till att leda gruppen framgår av följande observerade 

situation, 

En pojke tar direkt till sig pappret med uppgiften på för att läsa. De andra 

eleverna lutar sig över honom för att läsa men ingen kan riktigt se. Pojken 

som fort läst färdigt texten börjar skriva och svara på frågan utan att diskutera 

eller ta del av någon annans åsikter. (Grupp 6, fyra pojkar och en flicka).  

I en grupp som består av tre flickor och en pojke tar pojken direkt initiativ till 

att på egen hand läsa och lösa uppgifterna. Flickorna är intresserade av att 

hjälpa till men pojken vänder ryggen till för att kunna arbeta ostört. (Grupp 1) 

Jämn fördelning konkretiseras av följande situation, 
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En grupp om två flickor och två pojkar turas om att läsa uppgifter och att 

skriva svar. De skickar pappret mellan sig och även om eleverna inte är 

särskilt uppmuntrande mot varandra, så är de överens om arbetssättet 

eftersom alla får vara delaktiga. (Grupp 4).  

Tabell 1 

Tabellen visar vilka grupper som använt sig av de olika strategierna när de fördelat 

rollerna mellan sig.  

 

Strategier Grupp  

Överenskommelse i gruppen 1, 2, 3, 5 

Eget initiativ till att leda gruppen 1, 2, 6 

Jämn fördelning 3, 4 

 

Tabellen visar att hälften av grupperna 1, 2 och 3 använde sig av mer än en strategi 

för rollfördelning under arbete i grupp. Dessa grupper består till större delen av 

flickor. Grupp 4, 5 och 6 använde sig enbart av en strategi och där är fördelningen 

mellan flickor och pojkar mer jämn även om de i grupp 6 är en flicka och fyra 

pojkar.  

5.2 Samarbetsformer 

Vi kommer här att redovisa resultatet för vilka samarbetsformer vi funnit under 

observationerna och koppla det till litteraturen som använts i bakgrundskapitlet. De 

samarbetsformer som vi sett är konkurrensmodellen, konsiderationsmodellen och 

kompanjonmodellen (Granström, 2003) samt cooperative learning, peer tutoring och 

peer collaboration (Damon & Phelps, 1989).  

Följande situation konkretiserar konkurrensmodellen (se avsnitt 2.2), 

Eleverna kommer in med negativa uttryck, ”Samarbete, åh nej” är en av 

kommentarerna. Alla är deltagande och uppmärksamma från början men en 

pojke väljer att lägga beslag på pappret och de övriga får luta sig över honom 

för att kunna se. En pojke som är aningen okoncentrerad skojar och skämtar 

lite. En av pojkarna påstår att han kan svaren och börjar skriva utan att fråga 

de andra. Han är en tydlig ledare medan pojken som var okoncentrerad pratar 

om annat. Inte heller lyssnar han på den övriga. Det är hela tiden samma 

pojke som skriver utan att diskutera och fråga de andra. Trots detta är det 

inga av de andra i gruppen som protesterar. Den sista uppgiften, där det finns 

utrymme för alla att göra varsin del, fortsätter pojken att leda och berättar för 

de andra hur de ska göra. Flickan sitter tyst under hela arbetets gång. (Grupp 

6, fyra pojkar och en flicka).  

Konsiderationsmodellen (se 2.2) illustreras av följande grupp, 

Eleverna kommer in i grupprummet och sätter sig i en halvcirkel. En pojke 

tar direkt till sig pappret med uppgifterna men låter det ligga synligt för de 

andra. Eleverna pratar inte så mycket med varandra och stämningen är mer åt 
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det negativa hållet. Samma pojke ringar in svaret utan att fråga eller diskutera 

med de andra varpå den andra pojken frågar ”men vad gör du?” lite surt. ”Fan 

vad konstigt du skriver” utbrister en flicka åt pojken som skriver. En flicka 

läser istället vidare högt och alla är nu engagerade men det finns ingen 

särskild ledare. Alla hjälps nu åt och är delaktiga. De har en tendens att dela 

upp sig två (pojkar) och två (flickor) och lösa uppgifterna. Eleverna i gruppen 

är ganska oroliga och byter då och då plats och diskuterar annat under tiden 

som uppgiften ska lösas. (Grupp 4, två flickor och två pojkar).  

Grupp 5 som består av tre flickor och två pojkar utgör ett gott exempel för 

kompanjonmodellen (se 2.2), 

Fem glada elever kommer in i grupprummet och placerar sig i en halvcirkel. 

Uppgifterna låter de ligga i mitten så att alla kan läsa, och alla läser tyst för 

sig själva. Flickorna tar initiativ till att lösa uppgiften medan pojkarna 

fortfarande sitter tysta. Alla är ändå engagerade och intresserade. Det är ingen 

konkurrens om vem som ska skriva utan en av flickorna delar ut uppgifter till 

de andra, vilket alla i gruppen är med på. De resonerar om hur de ska läsa så 

att alla ska se och kommer gemensamt överens om att tre, två flickor och en 

pojke, läser först och två, en flicka och en pojke, sedan. Det är ingen som ger 

förslag på lösning förrän alla har fått chans att se uppgiften och kunnat läsa. 

Det märks att eleverna är måna om att alla ska få vara delaktiga.  

Även om stämningen är positiv och alla är överens så finns det tillfällen när 

det uppstår skilda åsikter. En flicka är av annan åsikt än de övriga och 

argumenterar för sin sak men ger efter en stund upp när hon inte får medhåll. 

(Flickan hade dock det rätta svaret).  

När de kommer till sista uppgiften och ser att det endast finns fyra saker att 

rita trots att de är fem i gruppen, överlåter flickan som skrivit det mesta till de 

andra i gruppen så att de också får vara delaktiga.  

Cooperative learning och peer tutoring (se 2.2) är två modeller för samarbete som 

illustreras av grupp 3 som består av fyra flickor, 

När eleverna kommer in sätter de sig i en cirkel och lägger pappret i mitten 

medan de läser tysta för sig själva. De börjar sedan viska och tyst diskutera 

svarsalternativen. De samarbetar och kommer tillsammans fram till lösningar. 

Det finns ingen självklar ledare i gruppen utan alla tar lika stort utrymme och 

de arbetar bra tillsammans i gruppen. När en flicka inte riktigt förstår frågan 

tar de övriga i gruppen initiativ till att hjälpa henne och de läser frågan 

tillsammans så att alla sedan kan vara delaktiga och lösa den ihop. Eleverna 

resonerar genomgående runt alla uppgifter. Känslorna är positiva och det 

förekommer positiva kommentarer som ”Vad snyggt du skriver!”. På den 

sista uppgiften kommer de överens om att rita varsin sak, ”det finns 4 saker, 

vi ritar en var”.  

Grupp 1 består av en pojke och tre flickor och stämmer in på peer collaboration (se 

2.2), 

När eleverna kom in i rummet satte de sig två och två mittemot varandra vid 

bordet. Vi presenterade uppgiften varav en flicka utbrister ”Tillsammans? 

Brr.” När vi lade fram pappret med uppgifterna på tog pojken med en gång 

till sig det och löste det mesta på egen hand utan att någon av flickorna 

protesterade. Alla är dock intresserade och engagerade och tycker att 
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samarbetet är roligt. Pojken löser det mesta men en flicka ifrågasätter hans 

svar på frågorna, varpå pojken vänder sig bort från gruppen.  

En flicka säger att hon tycker att hon borde skriva för att han gör så stora 

bokstäver vilket i sig är en negativ kommentar men samtidigt ett erbjudande 

om att hjälpa till. Samarbetet har utvecklats till att alla är mer delaktiga och 

hjälps åt istället för att pojken gör allt på egen hand. (Kan det bero på att han 

inte kunde?). Pojken fortsätter dock att skriva på egen hand och då börjar två 

av flickorna att småprata om annat.  

När de kommer till den sista uppgiften tar pojken återigen på sig att leda 

gruppen och göra mycket på egen hand vilket flickorna denna gång 

protesterar mot och pojken fördelar då uppgifter till alla. Han upptäcker att 

det finns fyra olika saker att måla på sista uppgiften och delar därför ut en 

uppgift till var och en i gruppen.  

Överlag så tar pojken kommandot i gruppen men arbetet fördelas med tiden 

mer rättvist i gruppen. Eleverna tar hjälp av varandra och är positiva även om 

det förekommer en del negativa kommentarer såsom ”vad håller du på 

med?”.  

Explorativa samspel och formbundet samspel styrs mer av läraren och eleven och 

därför gäller de samspelen för alla grupper. Explorativa samspel gäller alla grupperna 

eftersom läraren arrangerar situationer som uppmuntrar till olika strategier och 

lösningar. I formbundet samspel ligger ofta fokus på resultatet och eleverna får inte 

lika stort utrymme för att experimentera och utmana. Läraren, i sin motivation för 

lärande, kan hindra elevernas kreativitet och fantasi.  

Tabell 2 

I tabellen redovisas vilka samarbetsformer de olika grupperna ingår i.  

Samarbetsform Grupp 

Konkurrensmodellen 1, 6 

Konsiderationsmodellen 4 

Kompanjonmodellen 2, 3, 5 

Cooperative learning 3 

Peer tutoring 3 

Peer collaboration 1, 2, 4, 5 

Explorativa samspel 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Formbundet samspel 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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5.3 Upplevelser 

Nedan redovisas resultatet av hur eleverna upplevde samarbetet och vilka känslor 

som uttrycktes. De känslor som uttrycktes före arbetet skiljde sig från de känslor 

eleverna upplevde under arbetets gång. Därför redovisas resultatet under två olika 

rubriker.  

5.3.1 Känslor före arbetet 

Resultatet från observationerna som rör elevernas känsloupplevelser redovisas 

genom citat, utdrag från observationerna och genom en tabell som visar vilka 

upplevelser de olika grupperna uttryckte. Vi har kategoriserat på följande sätt: positiv 

(innefattar: glad och intresserad), negativ (innefattar: ointresserad och kritisk) och 

neutral upplevelse (innebär: uttryckslös). Vi vill, för att undvika missförstånd, 

framhålla att vi inte kan veta de verkliga och underliggande känslorna, utan 

slutsatserna baseras på citat och observation.   

Kategorin positiv upplevelse åskådliggörs av följande citat; 

Oh my God! Grupparbete, jag älskar grupparbete! (Flicka, 9 år, grupp 2) 

Följande citat styrker kategorin negativ upplevelse; 

Tillsammans? Brr. (Pojke, 10 år, grupp 1) 

Samarbete, åh nej! (Pojke, 10 år, grupp 6) 

Utifrån vår observation kunde vi dock se att de negativa kommentarerna uttrycktes 

på ett positivt och skämtsamt sätt.  

Neutral upplevelse visas genom en situation ur observationen; 

Gruppen sitter tyst i en cirkel och låter pappret ligga i mitten och eleverna 

läser för sig själva. Varken positiva eller negativa känslor uttrycks. (Grupp 3, 

fyra flickor).  

Tabell 3 

Tabellen visar vilka upplevelser de olika grupperna uttryckte.  

Upplevelse Grupp 

Positiv  2, 5 

Negativ 1, 4, 6 

Neutral 3 

 

5.3.2 Känslor under arbetets gång 

Elevernas känslor under arbetets gång redovisas på samma sätt som 5.3.1. Vi har 

alltså kategoriserat efter positiv (innefattar: glad och intresserad), negativ (innefattar: 

ointresserad och kritisk) och neutral upplevelse (innebär: uttryckslös), kategorierna 

stärks av citat och situationer från observationerna.  

Kategorin positiv upplevelse illustreras av följande situationer och citat, 
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I en grupp med fyra flickor är alla elever uppmärksamma och positiva till att 

lösa uppgifterna. De samtalar och resonerar och stämningen är uppmuntrande 

och kamratlig. Det blir extra tydligt när en av flickorna uppmuntrar den lite 

tystare och frågar om hon vill hjälpa till att rita. (Grupp 2) 

I ytterligare en grupp om fyra flickor är stämningen lättsam och positiv; de 

sitter i en cirkel och alla kan delta. Eleverna för genomgående ett resonemang 

runt uppgifterna och de hjälper varandra i de fall det behövs. De samarbetar 

och kommer tillsammans fram till lösningar. Det finns ingen självklar ledare i 

gruppen utan alla tar lika stort utrymme och de arbetar bra tillsammans i 

gruppen. När en flicka inte riktigt förstår frågan tar de övriga i gruppen 

initiativ till att hjälpa henne och de läser frågan tillsammans så att alla sedan 

kan vara delaktiga och lösa den ihop. Eleverna resonerar genomgående runt 

alla uppgifter.  (Grupp 3) 

Vad snyggt du skriver! (Flicka, 10 år, grupp 1) 

Följande situationer visar kategorin negativ upplevelse, 

I grupp 6 där det finns en tydlig ledare är stämningen orolig och auktoritär. 

Det yttrar sig så att två pojkar småpratar bredvid resten av gruppen och att en 

pojke går iväg. Flickan i gruppen sitter tyst genom hela arbetet. En av 

pojkarna påstår att han kan svaren och börjar skriva utan att fråga de andra. 

Han är en tydlig ledare medan en pojke som var okoncentrerad pratar om 

annat och lyssnar inte på de övriga. Det är genomgående samma pojke som 

skriver utan att diskutera och fråga de andra i gruppen. Det är dock inga av de 

andra eleverna som protesterar mot detta. När de kommer till den sista 

uppgiften finns det utrymme för alla att göra varsin del men pojken fortsätter 

att leda och berättar för de andra hur de ska göra. Flickan i gruppen sitter tyst 

under hela arbetets gång. (Grupp 6) 

Fan vad konstigt du skriver. (Flicka, 10 år, grupp 4) 

Men vad gör du? (Pojke, 9 år, grupp 4) 

Tabell 4 

Följande tabell visar vilka känslor som upplevdes under tiden som eleverna arbetade 

tillsammans med uppgifterna. I tabellen nedan finns inte neutral med eftersom vi inte 

upplevde någon grupp som neutral under arbetets gång. 

Upplevelse Grupp 

Positiv 1, 2, 3, 5 

Negativ 4, 6 

 

5.4 Förhållandet mellan samarbetsstrategier och känslor 

För att redogöra för hur känslorna förändrades under arbetets gång beroende på 

vilken samarbetsstrategi som användes redovisas detta genom en beskrivning av 

varje grupp för sig.  

Grupp 1 var från början negativt inställda till grupparbete och uttryckte detta 

muntligen. Pojken i gruppen tar på eget initiativ på sig ledarrollen samtidigt 
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som det sker en tyst överenskommelse i gruppen om att det är okej. Flickorna 

blir mer och mer engagerade i arbetet och gruppen är nu glad och positiv. 

Samarbetet utvecklas mer och mer men pojken skriver fortfarande på egen 

hand. Ju mer rättvist arbetet fördelas desto mer positiv blir stämningen i 

gruppen.  

Grupp 2 kommer in med positiv inställning och de fördelar arbetet jämnt 

mellan sig även om en flicka leder gruppen. Under arbetets gång finns det en 

överenskommelse i gruppen eftersom alla är engagerade och samspelta. Ett 

tecken på att stämningen är positiv är att de uppmuntrar varandra och ger 

positiva kommentarer. Den positiva inställningen är genomgående för hela 

arbetet i gruppen.  

Grupp 3 visar inga tecken på vare sig positiva eller negativa känslor före 

arbetet. Gruppen samarbetar utan att det finns en tydlig ledare i gruppen. Ju 

mer gruppen arbetar tillsammans desto mer sammansvetsade och hjälpsamma 

blir de. Stämningen går från att vara neutral till övervägande positiv.  

Grupp 4 visar från början negativa känslor till att samarbeta i grupp. Det blir 

tydligt eftersom eleverna inte pratar så mycket med varandra. Det 

förekommer också negativa och ifrågasättande kommentarer mellan eleverna. 

Alla hjälps åt och är delaktiga även om den negativa stämningen kvarstår.  

Grupp 5 är glada redan när de kommer in i grupprummet och utstrålar 

positivism. I gruppen finns en tyst överenskommelse om att flickorna ska 

leda gruppen och dela ut uppgifter. Gruppen resonerar tillsammans och 

eleverna är hjälpsamma mot varandra. Interaktionen mellan eleverna 

genomsyras av positiv stämning, hjälpsamhet och diskussioner.  

Grupp 6 kommer in och uttrycker negativa kommentarer om att arbeta 

tillsammans. En pojke tar på sig rollen som ledare även om de andra eleverna 

vill vara delaktiga. Pojken som tog på sig ledarrollen fortsätter dock att arbeta 

på egen hand. Detta leder till att gruppen blir okoncentrerad och börjar prata 

om annat som inte rör uppgifterna som de tilldelats. Atmosfären i gruppen 

förblir därför negativ.  

Tabell 5 

Tabellen visar hur gruppernas känslor förändras under arbetets gång. 

 

Känslor Grupp 

Positiv > Positiv 2, 5 

Negativ > Positiv 1 

Negativ > Negativ 4, 6 

Neutral > Positiv 3 

 

Vi kan i tabellen se att ingen grupp gick från att vara positiv till negativ och inte 

heller neutral till negativ. I de grupper (2 och 5) som förblev positiva var arbetet 
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mellan eleverna jämnt fördelat och det fanns en outtalad överenskommelse om vem 

som skulle leda gruppen. Grupp 1 gick från att vara negativ till positiv och även där 

fanns en överenskommelse om arbetsfördelningen i gruppen. Arbetet i gruppen går 

från att vara mestadels enskilt till att fler i gruppen blir delaktiga. Grupperna 4 och 6 

var negativa till arbetet från början och förblev det under hela tiden. Dessa grupper 

präglas av negativa kommentarer och gruppatmosfären är orolig. Den grupp som 

gick från en neutral stämning till positiv är grupp 3. Gruppens självförtroende stiger 

och alla elever har lika stort inflytande.  
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuterar vi undersökningens resultatdel och ställer den mot 

teoribakgrunden.  

6.1 Rollfördelning i grupp 

Den mest frekventa strategin för att fördela roller var överenskommelse i gruppen (4 

av 6 grupper). De grupperna kännetecknas av engagemang, intresse och alla är mer 

eller mindre delaktiga. Med överenskommelse i gruppen menas en fördelning utan 

protester och alla elever är med på samarbetets upplägg. I två av de fyra grupperna 

fanns det en elev som tog eget initiativ till att leda gruppen, vilket genom en tyst 

överenskommelse i gruppen var ett gynnsamt arbetssätt för dem. O. Wahlström 

(1993) poängterar att gruppen måste genomsyras av trygghet för att alla ska våga 

uttrycka sina åsikter. Ett tydligt exempel från vår undersökning är grupp 5 där en 

flicka ställer sig mot resten av gruppen och försvarar sin åsikt. Det leder till 

diskussion mellan eleverna och ett givande och tagande. Även om flickan till slut gav 

med sig och gick med på gruppens åsikt, ser vi en lärandesituation i att hon vågat tala 

för sig och diskussionen i gruppen är ett lärande. Som lärare är det i denna situation 

viktigt att kunna bortse från resultatet på uppgiften och se till resonemanget och till 

den utveckling hos varje individ som sker i och med detta.  

De elever som på eget initiativ väljer att leda gruppen upplever vi som starka men 

inte alltid som mest begåvade. Det kan bero på att de tar på sig en ledarroll även i 

andra situationer som vid exempelvis raster och sportaktiviteter och därför är vana 

vid det. Som lärare kan man utmana dessa elever genom att placera dem i grupper 

tillsammans med andra ledartyper för att se hur det utvecklas. Det kan i sin tur leda 

till mellanmänskliga konflikter som utvecklar dem och stärker deras relation 

(Thornberg, 2006). Det är intressant att de grupper där en tagit på sig en ledarroll 

skiftat i känslor. Grupp 2 förblev positiv, grupp 1 gick från att vara negativa och 

grupp 6 förblev negativa genom hela arbetet. Därför är det svårt att urskilja ett 

mönster och vi tror att känslorna styrs mer av gruppens kemi och atmosfär. Elevernas 

relationer och känslor till varandra sedan tidigare kan också ha påverkat gruppens 

känslomässiga utveckling.  

I de grupper där rollerna är jämnt fördelade (2 av 6) och arbetsbördan får en naturlig 

uppdelning finns det ingen tydlig ledare. I grupp 4 uppstår en konflikt som gör att 

gruppen blir jämnt fördelad. I den gruppen fanns en pojke som först tog på sig en 

ledarroll, efter en kritisk kommentar väljer han dock att ge upp sin roll. Stämningen 

är från början negativ, kanske på grund av pojkens initiativ, och fortsätter att vara så 

men samarbetet fungerar bra genom engagemang från alla deltagare. Grupp 3 ser vi 

som en jämställd grupp där ingen har mer makt än någon annan. Det kan vara en 

teori om varför stämningen är positiv. En annan är att gruppdeltagarna kan vara 

vänner även utanför skolan och därför fungerar bra tillsammans.  

När roller ”utdelas” i en grupp är tryggheten en avgörande faktor. Tryggheten är 

också en del i att eleverna ska kunna fungera socialt (Jerlang, 2008). Vi upplevde 

många grupper som trygga och i dem fungerade samarbetet bra och grupperna var 

mestadels positiva. Ett tydligt exempel på hur samarbete kan se ut när alla i gruppen 

inte är trygga är grupp 4. Konkurrensmodellen var i den gruppen tydlig och där fanns 

en flicka som satt tyst större delen av tiden. Flickan var ensam bland fyra pojkar och 

utstrålade osäkerhet. Det var troligen därför hon inte var delaktig i arbetet. Läraren 
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kan i ett liknande fall välja att antingen byta grupp för flickan till en där hon känner 

sig mer trygg eller att arbeta med trygghet i gruppen så att självförtroendet hos 

eleverna stärks (O. Wahlström, 1993). Genom att arbeta med tryggheten hos eleverna 

och bidra till att tilliten mellan dem ökar kan så småningom också tilliten till den 

egna personen växa fram och utvecklas (Korslund Frykedal, 2008).  

6.2 Samarbetsformer och upplevelser 

De samarbetsmodeller som förekommit i flest grupper är peer collaboration (4 av 6 

grupper) och därefter kompanjonmodellen (3 av 6 grupper). Formen peer 

collaboration grundar sig i att de som är inblandade i gruppen är nybörjare. 

Följaktligen är elevernas kunskapsnivå ungefär densamma. Det kan förekomma att 

en elev tar på sig en ledarroll. Strategier och lösningar diskuteras för att eleverna ska 

komma fram till en lösning på ett problem (Damon & Phelps, 1989). Att peer 

collaboration är en vanlig form av samarbete kan ses som en självklarhet eftersom 

eleverna kommer från samma klass och med samma erfarenheter av undervisning i 

ämnena. Därmed inte sagt att alla elever besitter samma kunskaper men de flesta 

elever var nybörjare inför de uppgifter som tilldelades vid undersökningen. Därför 

blir det mer intressant att fråga sig varför peer collaboration inte förekommer i alla 

grupper. I grupp 3 och 6 blir det mer tydligt att inte alla elever ligger på samma 

kunskapsnivå och därför tar vissa elever mer ledaransvar. Grupp 6 utmärkte sig 

genom att endast en elev tog på sig att lösa problemen utan någon diskussion, kanske 

för att eleven kände sig trygg i sin kunskap eller för att den visste att de övriga 

gruppmedlemmarna inte kunde. Vi hade gärna sett att de andra gruppmedlemmarna i 

grupp 6 hade ifrågasatt eller visat sig mer intresserade av att också lösa uppgifterna 

vilket hade kunnat leda till diskussion och därmed hade de fått nya perspektiv på sitt 

lärande. 

Damon och Phelps (1989) beskriver tre olika modeller för samarbete; signifikant för 

dem är att eleverna ska utvecklas tillsammans i grupp. Det som skiljer dem åt är 

elevens roll i gruppen. Cooperative learning grundar sig på en varierad kunskapsnivå 

mellan eleverna och därför blir varje elevs kunskap viktig. Peer tutoring handlar om 

samarbete mellan en mer erfaren elev och en med mindre erfarenhet som leder 

varandra till ett ömsesidigt lärande (a.a). Vid närmare eftertanke kan det vara svårt 

att urskilja en modell från en annan eftersom att de lätt går in i varandra. I denna 

undersökning ser vi exempel på hur modellerna kan vara svåra att särskilja när det i 

grupp 3 förekommer både cooperative learning och peer tutoring. Detta kan bero på 

att det i en grupp kan finnas en nybörjare som behöver hjälp av en annan. Alla kan 

ligga på ungefär samma nivå samtidigt som någon ofta är mer erfaren beroende på 

vad som ska göras i gruppen. I gruppen förs diskussioner och alla är delaktiga i 

problemlösandet. Det finns också tillfällen där en elev får hjälp av en annan.  

Som observatörer av grupper där eleverna för oss är okända kan det vara svårt att 

särskilja de olika modellerna och vi kan se något från varje modell i de olika 

grupperna. Som lärare är det dock viktigt att känna till Damon & Phelps (1989) 

modeller för att kunna göra en gynnsam gruppindelning som leder till så bra lärande 

som möjligt.  

Av Granströms (2003) modeller för samarbete så är kompanjonmodellen vanligaste i 

vår undersökning. Modellen bygger på att alla i gruppen är delaktiga och 

tillsammans bidrar till ett slutgiltigt resultat. De grupper som vi kategoriserat in i 

kompanjonmodellen (grupp 2, 3, 5) präglas av ett delat ägande och en ömsesidig 
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respekt mellan eleverna. Det finns ingen konkurrens om utrymme eller status. En 

intressant iakttagelse är att de grupper som faller in under kompanjonmodellen 

samtidigt är de grupper som uttrycker positiva känslor. Vi ser en tydlig koppling 

mellan de grupper som är positiva och som ingår i kompanjonmodellen. Att gruppen 

från början är positiv till grupparbete kan vara en bidragande faktor till att de faktiskt 

lyckas att föra en diskussion och resonemang som leder till ett resultat. Grupperna 

består till största delen av flickor vilket kan vara en intressant aspekt men vi tolkar 

det så att det mer handlar om respekten för varandra i gruppen. Särskilt om vi jämför 

med de grupper som faller in under konkurrensmodellen (Granström, 2003), grupp 1, 

där tre fjärdedelar är flickor, och grupp 6, där fyra femtedelar är pojkar. 

Konkurrensmodellen är en motpol till kompanjonmodellen och bygger på att de som 

är delaktiga i gruppen har motstridiga åsikter. Den som är starkast eller som har 

högst status tar på sig en ledarroll vilket är tydligt i dessa grupper (Granström, 2003). 

Eftersom eleverna känner varandra väl och förmodligen är väl medvetna om 

varandras kunskaper och egenskaper kanske det finns en naturlig förklaring till 

varför samarbetet ser ut som det gör. Stämningen i de båda grupperna är från början 

negativ och det förekommer en del negativa kommentarer i en av grupperna. En 

intressant iakttagelse är att en av grupperna lyckas bryta den negativa inställningen. 

Detta kan ses som att eleverna är vana vid den sortens beteende och att det därför är 

det acceptabelt. Grupp 6 är tillsammans med grupp 4 de enda grupperna som från 

början har en negativ inställning och som under hela arbetet förblir negativa. De 

grupperna symboliseras av negativa kommentarer, påhopp mellan eleverna inom 

gruppen och ojämn arbetsfördelning mellan eleverna.  

Grupp 4 som består av två flickor och två pojkar är utåt sett mycket självsäker på 

egen hand och har därför en tendens att dela upp sig istället för att arbeta 

tillsammans. Gruppen faller därför in under konsiderationsmodellen som 

kännetecknas av att arbetet delas upp för att sedan sammanställas till ett gemensamt 

resultat (Granström, 2003). Vi som observatörer upplever att eleverna finner sig 

nöjda med den negativa stämningen som känns rå men ärlig. Ingen verkar påverkas 

negativt av detta utan eleverna är starka i sig själva. Detta kan leda till att eleverna 

väljer att dela upp arbetet mellan sig för att undvika konflikter. Thornberg (2006) 

beskriver mellanmänskliga konflikter som utspelas mellan två eller flera individer. 

Konflikter i grupp kan ge lärdom till eleverna och utveckla deras tänkande och 

sociala kompetens. Vi hade gärna sett mer av konflikter och konfliktlösningar i 

grupperna för att förstå hur man som lärare kan förhålla sig. Genom att hålla sig i 

bakgrunden kan elevernas relationer till varandra stärkas och de blir bättre på 

konflikthantering. Ibland kan dock läraren behövas för att agera medlare 

(Rönnström).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006b) beskriver tre olika samspelsformer, 

explorativa-, berättande-, och formbundet samspel. I undersökningen finner vi alla 

grupper inom explorativa- och formbundet samspel eftersom det är mer upp till hur 

läraren har byggt upp arbetet. När läraren skapar situationer som uppmuntrar till 

olika strategier och lösningar kallas det för explorativt samspel. Läraren agerar som 

handledare och stöd utifrån elevernas nyfikenhet på olika frågor. Det formbundna 

samspelet gör att läraren i sin jakt på resultat kan missa samspelet mellan eleverna 

och därmed kväva elevernas fantasi och kreativitet (a.a.). Anledningen till att 

samspelet var både explorativt och formbundet var att vi delade ut uppgifter som gav 

utrymme för diskussion, reflektion och olika lösningsstrategier, samtidigt som 

eleverna kan ha känt sig pressade i situationen och själva lagt vikt vid att lösa 
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uppgifterna. Lärare i förskola och skola bör lägga vikt vid att i samspel låta eleverna 

experimentera och reflektera. Läraren ska finnas till som en hjälpande hand på olika 

sätt. I berättande samspel kan läraren träda in i en lek för att leda leken mot ett 

lärande. Formbundet samspel kan hindra elevernas kreativitet och skapande – därför 

råder Johansson och Pramling Samuelsson (2006b) lärare att undvika detta. En 

nackdel är att eleverna känna sig omotiverade av att inte få någon respons på 

resultatet och därmed inte se någon mening med att anstränga sig.  

6.3 Bakgrundsteorier  

Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen finns ett exempel på från grupp 

3. Vygotskijs teori riktar sig mot lärarens roll och hur den kan anpassa 

undervisningen så att eleven befinner sig mellan den zon där den klarar sig på egen 

hand och den zon där eleven behöver stöd. Teorin om den närmaste 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1999) tillsammans med peer tutoring som också 

handlar om lärande mellan en mer erfaren och en nybörjare (Damon & Phelps, 1989) 

finns det exempel på från vår undersökning. Eleven har svårt att förstå och får hjälp 

från övriga i gruppen som vägleder den in i tankesättet. För att eleven på bästa sätt 

ska kunna tillgodogöra sig hjälpen är det bra om den omges av signifikanta andra 

(Vygotskij, 1978). Gruppen som består av fyra flickor är trygg och lugn och det kan 

vara så att de andra flickorna är signifikanta för flickan och därför kan de hjälpa 

henne att ta till sig kunskapen. En god lärmiljö kräver att det finns utrymme för 

samtal och reflektioner. Genom att integreras med andra och dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter får eleverna själva en djupare förståelse samtidigt som 

de introduceras i nya tankesätt (Vygotskij, 1999). Eftersom vi slumpvis valde ut 

elever till att delta i undersökningen och blandade samarbetsgrupper som de inte var 

vana vid, gav vi dem möjlighet till att dela med sig och utveckla sina tankar.  

Eleverna ska bli tränade i samarbete, vilket är en av skolans främsta uppgifter att se 

till att de blir. Genom samarbete utvecklas individen och lär sig både att förstå 

sammanhang och sociala regler (Dewey, 1991). Vi upplever det så att eleverna har 

olika sociala roller i olika gruppkonstellationer och att de kan anpassa sitt sätt att 

vara utifrån gruppens sociala atmosfär. I de grupper som under arbetets gång ändrat 

känslouttryck tolkar vi det så att de tagit den sociala atmosfären till sig.  

6.4 Slutord 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur samarbete hur kan gestalta sig i 

klassrummet. Vi har belyst rollfördelning, samspel och känslomässig upplevelse.   

Undersökningen visar hur eleverna väljer att fördela arbetet i gruppen, detta har 

kopplats till olika modeller för samarbete. Majoriteten av grupperna är positiva till 

samarbete och uppmuntrar varandra att vara delaktiga. Under rubriken rollfördelning 

i gruppen fann vi att överenskommelse i gruppen var det som de flesta använde sig 

av, hela fyra av sex grupper. Det som kännetecknar dessa fyra grupper är 

engagemang, intresse och att alla är mer eller mindre delaktiga. Peer collaboration är 

den form som har använts fyra av sex gånger, därmed flest gånger och faller in under 

rubriken samarbetsformer och upplevelser. Kännetecknet för peer collaboration är att 

de som är inblandade i gruppen är nybörjare. Även att en elev kan ta på sig 

ledarrollen diskuteras strategier och lösningar inom gruppen.  

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att genomföra en liknande 

observation med samma elever men i olika grupper och konstellationer. Genom att 
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undersöka detta kan man se vilka elever som fungerar bäst tillsammans och hur 

grupperna ska se ut för att känslorna ska vara positiva och för att samarbetet ska leda 

till ett lärande.  

Utifrån våra egna erfarenheter får man en djupare kunskap genom att reflektera och 

diskutera med andra. Vi ser samarbete som ett alternativ till den traditionella 

undervisningen i samtliga ämnen. 
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BILAGA 1 

Uppgifter 

Ringa in det som är fel: 

Vi bor i ett land som heter Sverige. 

Här bor det ungefär 40 miljoner människor. 

Sveriges huvudstad heter Stockholm. 

Sveriges näststörsta stad heter Oslo. 

Vår största sjö är Vänern. 

Vår kung är en kurrekurreduttkung och vår 

drottning heter Silvia. 

Våra grannländer är Norge och Kina. 

Här i Sverige pratar vi tyska med varandra. 

 

Tre män dyker ner under vattnet men bara två blir blöta i 
håret. Hur kan det komma sig? 

  

Murtaza skulle åka och hälsa på en kompis som nyligen flyttat till 

Jönköping. När han skulle stiga på bussen på Skvallertorget ställde 

han en fråga till chauffören, varpå chauffören funderade lite innan 

han svarade: 

- Får se nu… elva och tio plus en och fyrtiofem, det blir tolv och 

femtiofem! 

- Jaha, tack så mycket, svarade Murtaza och betalade biljetten och 

satte sig på en fönsterplats ganska långt bak i bussen. 

 

Vad svarade busschauffören på? 

 

Rita en kvadrat med en cirkel i, ovanpå cirkeln finns en 

rektangel och under kvadraten finns en triangel.  


