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Förord 

Efter fyra års studier på Högskolan i Halmstad är det äntligen vår tur att börja undervisa i skolan 

och ta det fulla ansvaret som lärare. Det har varit både en spännande och utmanande tid med 

många stunder att som vi kommer bära med oss under en lång tid framöver. Under utbildningen 

har vi haft ett intresse i ämnet svenska med extra fokus på digitala skrivverktyg. Det här ledde 

oss in till ett fördjupat intresse på elevsamarbete och hur det fungerar. Våra nyfunna kunskaper 

kommer vi ha stor användning av i vår framtida lärargärning och gett oss nya insikter. Vi 

fördelade arbetet mellan oss inför varje vecka. Dock har vi följt upp varandras arbeten, haft en 

dialog samt träffats veckovis för nya avstämningar. Efter varje vecka har vi sedan bytt 

ansvarsområden mellan varandra för att fastställa kvalitén. Genom att ha arbetat på det här sättet 

har vi haft möjlighet att stötta varandra och ta vidare om den ena har exempelvis fastnat eller 

haft funderingar.  

 

För och främst vill vi tacka vår handledningsgrupp samt familj och vänner. Ett särskilt tack vill 

vi ge till våra handledare Annalena Holm och Håkan Fleischer för en mycket bra handledning 

och visat intresse. Vi tackar även varandra för ett roligt och spännande arbete och för den 

stöttningen vi har gett varandra. 
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1. Inledning  

Grunden till ett fungerande samhälle hävdar Ribbarsporre och Bruce (2014) är samspel och 

kommunikation mellan människor. Genom samspel med sin omgivning utvecklas människan 

och lägger grunden för lärande (Säljö, 2013. s.33). Författaren hävdar att det sociala samspelet 

är den viktigaste arenan för lärande och kommer alltid att vara. Samhällets förändring ställer 

nya krav på oss enligt Liberg (2007) och våra liv har både påverkats och omformats i vårt sätt 

att kommunicera och leva genom den ökade tillkomsten av informations -och 

kommunikationsteknik. Samhällets oavbrutna förvandling påverkar vårt sätt att se på 

kommunikation (Liberg, 2007, s.7). Williams, Sheridan och Pramling Samuelson (2000) 

belyser samarbetet mellan människor och påpekar att det är en viktig del för att samhället ska 

fungera. Författarna lyfter fram att det finns olika sätt att samarbeta människor i mellan. Vidare 

skriver de även att genom samarbete kan en större förståelse för någonting skapas som ej hade 

kunnat förstås själv.  

Enligt Forslund Frykedal (2008) är det mest brukade ordet i svensk litteratur angående arbete i 

grupp just grupparbete. Författaren illustrerar att grupparbete innebär en interaktion med andra 

där det finns olika former av kommunikation, muntligt och skriftligt men också 

kroppskommunikation. Ett viktigt syfte enligt Forslund Frykedal med grupparbeten är att själv 

kunna styra över sitt eget arbete och lärande. Författaren framställer att lärande sker i social 

kontext där individen har större möjligheter att lära av varandra och påverka än vid ett 

individuellt arbete. Fortsättningsvis hävdar författaren att det finns både positiva och negativa 

konsekvenser för grupparbete. Positiva konsekvenser kräver att alla lyckas inom gruppen, inte 

enbart individen själv. Negativa konsekvenser innebär framgång för den enskilda individen på 

bekostnad av andras misslyckande (ibid.).  

Alatalo (2014) skriver hur skolan i takt med samhällets förändring har omskapats. Elever tilltar 

sig kunskap i konversation med lärare och kamrater. Författaren åskådliggör att undervisningen 

traditionellt sätt ofta utgår från en individuell psykologi. Dock har nya tankar kring utveckling 

och lärande gjort att skolans undervisning reformeras till en mer interaktiv läs- och 

skrivundervisning. Enligt lgr 11 (Skolverket, 2017a) ska eleverna få chans att utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl på egen hand som tillsammans med andra.  
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Melander (2013) redogör för interaktionen mellan eleverna som beroende av sina egna, andras 

kunnande, vetande och förväntningar av vad andra kan och vet. Kunnande och icke kunnande 

bestäms alltså i förhållande till den sociala omgivningen och den materiella miljön vilket 

betyder att den är växlande. Sahlberg och Leppilampi (2005) uppger att samarbete bidrar till att 

ta ansvar för egna och andras inlärningsprocess. Författarna redogör för att ett aktivt deltagande 

hjälper andra till det bästa möjliga lärandet. Fortsättningsvis hävdar Sahlberg och Leppilampi 

(2005) att samarbete utvecklar elevernas självkänsla likaså den sociala färdigheten, förmågan 

att arbeta i grupp. Hammar Chiriac och Einarsson (2006) påpekar att grupparbete är en 

undervisningsform som ofta används utan att man funderar över dess konsekvenser och 

möjligheter. Att arbeta i grupp kan genomföras på många olika sätt men det viktigaste påstår 

författarna är hur eleverna arbetar, som en grupp eller i en grupp. Författarna framhäver att 

elever i dag oftast delar upp uppgifter mellan varandra för att lösa sin del.  

Ett verktyg som eleverna kan använda till att utveckla sin skrivförmåga och samtidigt öka sin 

förmåga att arbeta i grupp är genom digitala skrivverktyg (De Smedt & Van Keer 2014; Takala, 

2013; Onofrei Chicu, Ticau och Soitu, 2014). De Smedt och Van Keer (2014) åskådliggör att 

informations – och kommunikationsteknik har gjort ett stort intrång på elevernas skrivprocess 

och kommunikation. Författarna hävdar att detta inte går att förneka vilket även styrks av den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) där digital kompetens har fått större utrymme. 

 

2. Problemformulering 

Sammanfattningsvis kan vi fastställa att både forskning och lgr 11 (skolverket, 2017a) belyser 

kommunikation och att arbeta i grupp är en viktig del i undervisningen, att lära av varandra, 

dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att uppnå ett specifikt mål (Sahlberg & 

Leppilampi, 2005; Melander, 2013). Genom digitala skrivverktyg ökar eleverna sin 

skrivförmåga samt sin förmåga och arbete i grupp (De Smedt &Van keer, 2014). Säljö (2013) 

hävdar att det sociala samspelet är av vikt för individen och gruppens lärande.  Likväl 

åskådliggörs att grupparbete är mycket mer än att bara dela in eleverna i grupper och ge ut 

arbetsuppgifter, det krävs mer för att ett fungerande samarbete ska ske (Forslund Frykedal, 

2008; Hammar Chiriac & Einarsson, 2006). Grupparbete är en undervisningsform som används 

i undervisningen utan att fundera över dess konsekvenser (Hammar Chiriac & Einarsson, 2006), 

vilket följaktligen är studiens problemområde.  
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3. Syfte och frågeställning  

Syftet är att undersöka elevernas samarbete i en lärsituation i ämnet svenska genom elevernas 

samspel och kommunikation med hjälp av digital teknik.  

Frågeställning: Vilka uttryck tar sig samarbetet vid digitalt skrivande?  

 

4. Teoretiska förutsättningar  

I följande del redovisas de teoretiska förutsättningar som ligger till grund för studien. 

Förutsättningarna används för att skapa en förståelse för resultatet. Vi har valt att använda oss 

av det sociokulturella perspektivet och modellen det kooperativa lärandet. För att analysera 

empirin kommer vi att använda oss av Five Basic Elements som tar avstamp i det kooperativa 

lärandet.  

 

4.1 Det Sociokulturella lärandet  

Säljö (2003) beskriver lärande i ett sociokulturellt perspektiv och hävdar att språket är nyckeln 

till kunskapsutveckling. Genom kommunikation där erfarenheter delas och samtalas om sker 

ett lärande. Språket är ett kommunikationsmedel vilket Phillips och Soltis (2010) påpekar, där 

de hävdar att språket möjliggör ett högre lärande. Inom det sociokulturella perspektivet finns 

en tydlig teoretiker som har influerat många andra olika forskare. Psykologen L. S. Vygotskij 

som intresserade sig av utbildning och lärande i ett samhälle som höll på att förändras drastiskt. 

Utgångspunkterna enligt Vygotskij är att människan är en social, biologisk, historisk och 

kulturell varelse. Vygotskij redogör för att genom sociala interaktioner och gemenskap sker ett 

lärande (Säljö, 2015). I relation till texten ovan är detta vår grundsyn på tillskanskandet av 

kunskap.  

 

4.2 Kooperativt lärande  

Det kooperativa lärandet har sina rötter i det sociokulturella lärandet (Johnson & Johnson, 2013 

s. 4). Johnson och Johnson (1999) hävdar att människan samarbetar frn födsel till graven, 
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genom familjen, på jobbet, på fritiden och i samhället för att nå våra gemensamma mål. Genom 

historien har människan arbetat på detta sätt för att genomföra olika bedrifter. Samhällets olika 

storverk bygger på individens förmåga att samarbeta (Slavin, 1981, s.655). I ett samarbete söker 

individen efter ett resultat eller arbete som är givande för såväl de själva som för hela gruppen. 

Ett kooperativt lärande bygger på att en mindre grupp elever som jobbar tillsammans för att 

maximera deras egna och varandras lärande (Johnson & Johnson, 1999. Slavin, 1981). Det är 

denna förklaring av begreppet kooperativt lärande som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

Eleverna upplever att ett lärande endast sker om alla i gruppen upplever ett lärande (Johnson & 

Johnsson, 1989). För att ett samarbete ska ske behövs det att fem olika element genomförs och 

uppnås i en grupp för att kunna klassas som ett kooperativt lärande (Johnson & Johnson, 1999).  

Ett kooperativt arbetssätt har både förespråkare och kritiker. Johnson och Johnson (1999) 

belyser att oenigheten kan lösas genom att undersöka forskning och ta reda på hur ett 

konstruktivt kooperativt lärande ska se ut. Fortsättningsvis hävdar författarna att även lärarnas 

roll är av betydelse samt att grundläggande element behövs för att ett kooperativt lärande ska 

ske. Grundelementen består av fem etapper som alla samtliga måste uppnås för att ett effektivt 

kooperativt lärande ska ske. Elementen är följande, Positive interdependence, Personal 

responsibility, Promotive interaction, Interpersonal and small groups skills and Group 

processing (ibid.).  

 

    Figur 1 

4.3 Five Basic Elements 

 

Johnson och Johnson (1999) har studerat kooperativt lärande i dryga 30 år och har intervjuat 

elever och lärare från flera olika skolor och länder under tre decennier.  Författarna hävdar att 
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kooperativa arbetsgrupper är få och ovanliga på grund av att lärare och elever söker genvägar i 

grupparbeten. Johnson och Johanson redogör för att lärare ofta har goda kunskaper om vad 

basen i ett kooperativt arbete är men att det försvinner i arbetsprocessen till följd av lärarens 

oförmåga att strukturera ett sådant grupparbete. Vi har gjort valet att inte översätta Johnsons 

och Johnsons engelska begrepp beträffande Five Basic Elements i rubrikerna nedan för att 

använda förstahandskällan och inte riskera en felöversättning.  

 

Positive interdependence 

Johnson och Johnson (1999) åskådliggör att i denna etapp behöver gruppmedlemmarna veta att 

de ”swim or sink togheter”. Det kräver att eleverna förstår att de tillsammans måste arbeta mot 

något som ger ett bättre resultat än om de själva hade gjort uppgiften. Det krävs även att 

eleverna har förståelse för att de själva har ett ansvar för att de själva begriper uppgiften samt 

att hela gruppen uppfattar den. Om eleverna har begripit innebörden av etappen ska de ha en 

förståelse för att alla medlemmar i gruppen behövs och är viktiga för att gruppen ska nå 

framgång. Att organisera ett Positive interdependence innebär tre steg. Det första steget är att 

ge gruppen en klar och mätbar uppgift där medlemmarna behöver veta vad de ska göra. Det 

andra steget är att strukturera positiva mål i ett ömsesidigt beroende. I detta steg behöver 

eleverna tro att de kan uppnå deras mål enbart om gruppen också når målen. Det tredje steget 

är att tillägga positiva mål i ett Positiv interdependence med andra typer av Positive 

interdependence (ibid) (Se bilaga 1).  Utifrån Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är 

vår tolkning att eleverna måste vara aktiva deltagare i grupparbetet och anstränga sig för 

gruppen. Varje gruppmedlem har en uppgift och ett ansvar och de måste tro att dem är ansvariga 

så väl för sitt eget lärande som gruppens.  

Personal responsibility  

Individens ansvarighet existerar när utförandet av varje individs arbete utvärderas (Johnson & 

Johnson, 1999). Resultatet från utvärderingen ska sedan värderas av gruppen där medlemmarna 

får avgöra om individen har dragit sitt ”lass” av uppgiften. Syftet med att arbeta på det här sättet 

är att få varje medlem att bli starkare i sig själv. Personligt ansvar är nyckeln till att försäkra att 

alla gruppmedlemmar stärks av ett kooperativt lärande. Efter att eleverna har deltagit i en 

kooperativ lektion ska eleverna vara bättre förberedda att klara en liknande uppgift själv. 

Personal responsibility ser till att eleverna lär sig att de inte kan ”snål-åka” på andra 

gruppmedlemmars kunskaper. För att strukturera en undervisning som bygger på individens 
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ansvar finns det sex stycken punkter till hjälp. Det första. Se till att grupperna är små, ju mindre 

grupper ju större ansvar på individen. Det andra. Ge ett individuellt test till varje individ. Det 

tredje. Ge slumpmässiga muntliga examinationer, där medlemmen slumpmässigt får presentera 

gruppens arbete. Det fjärde. Observera och ta ljudupptagningar för att få syn på varje elevs 

delaktighet. Det femte. Ge en medlem i varje gruppuppgift att vara kontrollant. Kontrollantens 

uppgift är att ställa frågeställningar kring arbetets syfte till medlemmarna. Det sjätte. Få 

eleverna att lära ut vad de själva har lärt sig till andra elever (ibid). Enligt Johnson och Johnsons 

förklaring av begreppet är vår tolkning att eleven måste förstå arbetsuppgiften och bidra för att 

inte ”snål-åka” på andra elevers prestation.  

 Promotive interaction  

Promotiv interaktion existerar när individer uppmuntrar och främjar varandras insatser för att 

slutföra uppgifter och nå mål (Johnson & Johnson, 1999). Det krävs även att gruppen möts 

ansikte till ansikte för att arbeta tillsammans. Genom att uppmuntra varandras framgångar 

bygger gruppen ett akademiskt och personligt supportsystem för varje medlem. Det finns tre 

sätt att implementera och uppmuntra en promotiv interaktion. Det första. Ge gruppen tid att ses. 

Det andra. Betona det positiva ömsesidiga beroendet av varandra. Det tredje. Uppmuntra 

personligt ansvar till gruppmedlemmarna. Trots att betonandet av Promotive interaction kan ha 

positiva effekter i sig själv är det fortfarande mycket viktigt att eleverna möts i verkligheten för 

att arbeta. Promotiv interaktion karakteriseras av individer som tillhandahåller varandra med 

effektiv hjälp. Hjälpen kan ges i form av delgivande av information, material, bearbetning av 

information och ge varandra feedback. ”Medlemmar gör riktigt arbete ihop” (ibid). Enligt 

Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att medlemmarna i gruppen lyfter 

fram varandras framgångar och styrkor. Eleverna förklarar för varandra vad dem lär sig och 

hjälper varandra att förstå och färdigställa arbetsuppgifterna.  

Interpersonal and small group skills 

Att placera socialt otränade elever i en grupp och be dem samarbeta kommer inte innebära att 

de automatiskt vet hur man samarbeta effektivt i ett kooperativt lärande. Människor föds inte 

med att direkt veta hur de på bästa sätt ska samarbeta, det är en förmåga som behöver tränas 

upp (Johnson & Johnson, 1999). Elever behöver få lära och öva sig på de sociala färdigheter 

som krävs för att ett samarbete ska ske och för att bli motiverade att använda dem i 

samarbetssammanhang (Johnson & Johnson, 1997). Det fjärde baselementet innebär därför 

följande, att lära elever den sociala förmåga i grupp som krävs för att de ska kunna jobba 
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effektivt med varandra (Johnson & Johnson, 1999). För att grupperna ska kunna jobba 

kooperativt behöver de ha den akademiska förmågan att lösa uppgiften samt förmågan att 

samarbeta i en grupp. Om gruppen inte lär sig att samarbeta i grupp kommer de inte heller 

kunna lösa uppgiften. För att eleverna ska kunna sträva mot samma mål måste eleverna lära 

känna och lita på varandra, kommunicera korrekt och entydigt, acceptera och hjälpa varandra 

samt löser uppgifter konstruktivt (ibid). Enligt Johnson och Johnsons förklaring av begreppet 

är vår tolkning att eleverna måste bemästra olika sociala färdigheter för att kunna nå ett 

samarbete.  

Group processing 

Group processing är det sista av de fem baselementen (Johnson & Johnson, 1999). I en 

gruppbearbetning går eleverna igenom om medlemmarnas handlingar och insatser var 

hjälpsamma eller inte. Vidare bestämmer även eleverna vilka insatser och handlingar som kan 

förbättras eller bytas. Syftet med gruppbearbetning är att klargöra och förbättra medlemmarnas 

effektivitet för att samarbetet i gruppen ska leda till målet. Johnson och Johnson illustrerar att 

det finns fem sätt att strukturera Group processing. Det första är att undersöka kvalitén på 

elevernas interaktion mellan varandra medan de arbetar för att maximera varandras lärande. Det 

andra steget är att granska processen medan gruppen gör sitt jobb och ger varandra 

återkoppling. Det tredje steget är att gruppen ska sätta mål för hur de ska effektivisera deras 

arbete. Det fjärde steget är att bearbeta hur effektivt hela klassen fungerar. Det femte steget är 

att fira gruppen och klassens framgångar (ibid).  Enligt Johnson och Johnsons förklaring av 

begreppet är vår tolkning att gruppen utvärderar sitt grupparbete och reflekterar över vad som 

behöver ändras och vad som har varit effektivt.  

 

5. Bakgrund  

I följande kapitel redovisas bakgrund i förhållande till studiens syfte. Presentation av såväl 

informations- och kommunikationsteknik definieras samt styrdokument.  

 

5.1 Definition av IKT  

Trageton (2014) beskriver hur informationsteknik (IT) successivt gick över till att betecknas 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT). Internet är en nyckelkompetens i och med 
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kraven från den svenska läroplanen (Trageton, 2014). Samuelsson (2014) redogör förklaringen 

av EU:s och OECD:s begreppsförklaring av nyckelkompetenser och skriver att de är 

kompetenser som alla individer är i behov av, aktiv medborgare, social integration, personlig 

utveckling och självförverkligande. Författaren klarlägger att nyckelkompetenser är viktiga då 

dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle.  Trageton (2014) redogör för att 

dagens informations- och kommunikationsteknik har sin utgångspunkt i kommunikation. 

Trageton påpekar att information används i mindre utsträckning, det ledande är olika 

nätplattformar så som Facebook, bloggar och e-post. Samuelsson (2014) belyser att definitionen 

på digitalkompetens är problematisk då den digitala tekniken utvecklas konstant. En definition 

som bygger på konkreta färdigheter kan bli inaktuell.   

Skolverket (2017b) förklarar ökningen av digitaliseringen i den svenska skolan och redogör för 

den snabba förändringen i samhället i dag. Elever i den svenska skolan är vana brukare av 

medier och digitala verktyg av olika slag och därför är det av stor vikt att lyfta fram digitala 

perspektiv i utbildningen. Fortsättningsvis hävdar skolverket att begreppet lärverktyg används 

som ett övergripande begrepp i skollagen och läroplanerna. Det är viktigt att förstå att begreppet 

lärverktyg innefattar såväl digitala som andra verktyg för lärande. De huvudsakliga begreppen 

inom digitaliseringen i läro- och kursplaner är enligt Skolverket, digitala medier, digitala 

verktyg och digital teknik. På grund av samhällets höga förändringstakt är ett övergripande 

begrepp användbart då innebörden av begreppet förändras över tid.  

I utbildningssyfte används ofta ett övergripande begrepp som omfattar olika typer av redskap. 

Ett digitalt verktyg kan alltså innebära en fysisk enhet så som smarttelefon, dator eller kamera 

eller en internetbaserad tjänst eller programvara (Skolverket, 2017b). Olika plattformar används 

som verktyg för kommunikation och skapande vilket i sin tur redogör för den stora 

omfattningen digitala medier uppnår. Skolverket åskådliggör begreppet informations- och 

kommunikationsteknik (IKT) som ett samlande begrepp som framställer hur digitala verktyg 

nyttjas för kommunikation och databehandling. Fortsättningsvis belyses begreppet i 

skolsammanhang där det finns tydlig koppling till digital teknik som ett undervisande verktyg 

i utbildningen. Dock finns inte begreppet IKT inskrivet i läro- eller kursplanerna (ibid).  

 

5.2 Styrdokument 

Enligt lgr 11 (Skolverket, 2017a) ska skolan stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 

självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. 
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Fortsättningsvis ska eleverna få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga 

att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra (s.9). Läraren ska tillsammans med 

eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och samarbeta med 

hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet 

och för samarbete (s. 13). Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

sin egen förmåga (s. 14). Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter 

och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle (s. 15). Språk är människans viktigaste 

redskap för att kommunicera. Undervisningen i ämnet svenska ska ge elever förutsättningar att 

utveckla sitt tal- och skriftspråk för att kunna uttrycka sig i olika sammanhang (s.252). 

Fortsättningsvis ska undervisningen syfta till att elever utvecklar förmågan att skapa och 

bearbeta texter tillsammans med andra elever (ibid).  

 

5.3 Definition av grupp 

Som människa så ingår vi i olika grupper, även grupper som vi inte är medlemmar av 

(Thornberg, 2006, s.16). Ibland långvariga grupper och ibland kortvariga. En del grupper är 

opersonliga, abstrakta och formella medan andra grupper präglas av intimitet, närhet och värme. 

Thornberg påpekar att lärare dagligen arbetar med elever sammansatta i olika grupper. En viktig 

del enligt författaren är att lärare har kunskaper i hur grupper fungerar och hur både elever och 

lärare påverkar och påverkas av de grupper de tillhör eller möter. Begreppet grupp enligt 

Thornberg har många olika definitioner, det finns inte någon samstämmig uppfattning. Grupper 

kan fungera och se ut på olika sätt vilket författaren betraktar kan vara förklaringen till att 

begreppet grupp ej enhetligt kan definieras. Thornberg ger flera exempel på förklaringar till 

begreppet grupp och i förhållande till vår studie har vi valt att utgå från förklaringen ” två eller 

flera ömsesidigt beroende individer som påverkar varandra i ett socialt samspel”(s.17). 

 

5.4 Arbeta i grupp 

Hammar Chiriac (2013, s.37) framställer vikten av att eleverna känner sig motiverade till 

grupparbete för att det ska bli framgång i arbetet. Stensmo (2008, s.181-182) problematiserar 

grupparbete och hävdar olika grupparbetsdilemman som kan uppstå. Dessa kan vara att alla i 

gruppen inte tar lika stort ansvar eller att en del i gruppen kan åka snålskjuts och låter andra 

göra arbetet. Författaren belyser att i smågrupper är det alltid någon som gör mer arbete än 
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andra i gruppen. Fortsättningsvis redogör Stensmo att det finns de elever som är påstridiga och 

insisterar på att arbetet ska göras på deras sätt, talar mer än andra och tar betydande plats. Det 

är också viktigt enligt författaren att alla gruppmedlemmar har koll på vad de ska göra och hur 

det ska utföras. En betydande faktor på varför grupparbete är viktigt att träna på är att eleverna 

inte vet hur man gör för att utföra ett bra gruppsamarbete (Stensmo, 2008). Författaren ger 

exempel på färdigheter eleverna bör ha med sig för att kunna genomföra ett grupparbete: 

arbetsfördelning, koordinering och samverkan.  

Hammar Chiriac (2013, s.27) åskådliggör grupparbete som en undervisningsmetod att använda 

som både kan utveckla elevers ämnesteoretiska kunskap och samarbetsförmåga samt att elever 

som samarbetar tenderar att få en bättre kunskapsutveckling än andra arbetssätt. Elever och 

studenter kan lära sig att lösa problem samt utveckla sin egen förståelse och skapa nya tankesätt 

i interaktion med andra. Hammar Chiriac klargör att grupparbete gynnar både sociala förmågor 

och akademiska prestationer. Fortsättningsvis hävdar författaren att diskussionerna i en grupp 

får eleverna återkoppling på sina tankar vilket kan medföra och inspirera deltagarna att lämna 

sina tidigare felaktiga tankar och söka nya. Även elevernas kritiska tänkande kan utvecklas som 

en bonus då deltagarna får möjlighet att argumentera för sina tankar. Sammanfattningsvis 

klarlägger Hammar Chiriac att elevsamarbete leder till bättre resultat än enskilda prestationer. 

Dock poängterar författaren att grupparbete inte leder automatiskt till ett lärande för alla 

gruppmedlemmarna. Alla i gruppen bör bidra till samarbete för att ett grupparbete ska fungera 

(Hammar Chiriac 2013, s.36). Hempel (2013, s.243) åskådliggör för vikten av att ta ställning 

till gruppstorlek, gruppsammansättning samt rum och tid för grupparbete.  

 

 

6. Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

6.1 Samarbete genom digitalt skrivande 

Takala (2013) genomförde en studie i Finland med syfte att se hur RtW (reading through 

writing) påverkade elevernas skriftspråk i undervisningen. Genom intervjuer, observationer och 

frågeformulär som skickades ut kunde Takala synliggöra att eleverna samarbetade bättre genom 

att skriva tillsammans. Resultatet enligt Takalas studie åskådliggör att dialogen var en väsentlig 

faktor, eleverna fick möjlighet att diskutera och samtala med sin skrivpartner vilket medförde 
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framgång i samarbetet samt att den sociala förmågan ökade. Resultatet åskådliggör även att 

eleverna hjälpte varandra mer genom att peka och rätta varandras texter i stället för att få hjälp 

av lärarens pedagogiska frågeställningar. I likhet med Takala (2013) genomförde De Smedt och 

Van Keer (2014) en studie i Belgien där resultatet demonstrerar att IKT skapar ett bättre 

samarbete mellan elever. Syftet med litteraturstudien var att se hur IKT integreras i 

grundskolans yngre åldrar och hur samarbetet mellan eleverna påverkas i skrivundervisningen. 

Resultatet enligt De Smedt och Van Keer åskådliggör att eleverna kan dela med sig av sina 

arbeten på ett enklare och smidigare sätt med hjälp av IKT. Enligt studiens resultat ökar inte 

enbart samarbetet utan även den sociala förmågan hos eleverna samt ett större engagemang och 

en ökad motivation.  

En studie genomförd i Turkiet av Yamac och Ulusoy (2016) redogör för att eleverna 

utvecklades i grupparbetet. Syftet med studien var att undersöka effekten av att utnyttja 

storytelling för att förbättra elevernas skrivfärdigheter. Studien genomfördes i en årskurs 3 med 

26 elever som hade ytterst lite erfarenhet av digitala skrivverktyg. Resultatet redogör för enligt 

Yamac och Ulusoy att eleverna blev förebilder till varandra när de arbetade i grupp eller par. 

Resultatet åskådliggör också att eleverna tyckte att samarbetet kändes både bekvämt och mer 

fritt och även de elever som var blyga kunde utvecklas i grupparbetet. I Sverige genomförde 

Damber (2013) en studie med ett tudelat syfte. Det ena syftet var att jämföra litteracitet-

praktiker och lärarnas uppfattning av vad literacy lärande är och den andra var att undersöka 

hur literacy-praktikerna mötte elevernas behov. Studien är genomförd på två olika skolor 

genom intervjuer med lärare och observationer i klassrum. Damber (2013) hävdar att arbetet 

med surfplatta i par ledde till en brist på samarbete och dialog mellan eleverna i skrivarbetet. 

Författaren skriver utifrån sina observationer att eleverna för det mesta delade upp arbetet 

genom att skriva en rad eller mening var.  

Agelii Genlott och Grönlund (2016) har genomfört en studie där syftet var att se hur 

socialinteraktion med hjälp av IKT påverkar eleverna studieresultat. Det fanns en grupp med 

elever som använde IKT samt en grupp som ej använda IKT som författarna kallar för 

”traditionella gruppen”. Studien innefattar 502 elever på en svensk skola i årkurserna 1-3. Till 

skillnad från Damers (2013) resultat hävdar Agelii Genlott och Grönlunds (2016) att med hjälp 

av IKT, där eleverna arbetade tillsammans och delade varandras arbete och gav feedback, 

förbättrades elevernas resultat jämfört med den grupp som hade traditionell undervisning.  
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6.2 Samarbete genom kooperativt lärande  

Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar och Dochy (2013, s.134) har gjort en litteraturstudie 

med syfte att undersöka effekten av kooperativt lärande. Resultatet åskådliggör att kooperativt 

lärande har fler positiva effekter än helklassundervisning. Resultatet belyser även att attityder 

till att arbeta kooperativt var positiva från elever. Författarna hävdar att det finns olika sätt att 

arbeta inom det kooperativa området men resultatet enligt Kyndt et al. demonstrerar många 

fördelar (s.141). I likhet med Kyndt et al. (2013) gjorde Puzio och Colby (2013, s.342) en 

litteraturstudie där syftet var att samla in, summera och framställa empiriska rön om effekten 

av kooperativt och kollaborativt lärande i grundskolan. Studien åskådliggör liknande resultat, 

eleverna nådde en bättre läsförmåga och använde ett större ordförråd genom kooperativt eller 

kollaborativt lärande. Författarna framhäver att samarbete i klassrummet förbättrar eleverna läs-

och skrivutveckling (s.354). 

Ashman och Gillies (1997, s.262-263) har genomfört en studie angående elevers kooperativa 

beteende och interaktion i otränade och tränade arbetsgrupper. Eleverna blev introducerade för 

olika grupprocesser för att ta ansvar, öva sociala förmågan och lösa problem. Resultat belyser 

skillnader mellan de tränade och otränade grupperna. I den tränade gruppen illustrerar resultat 

som belyste mer hjälpsamma elever som aktivt försökte engagera alla gruppmedlemmarna och 

hjälpa varandra bättre genom att ge flera förklaringar och använda ett inkluderande språk 

(s.271). Ashman och Gillies belyser att grupparbete måste tränas likt många andra förmågor i 

skolans verksamhet.  Gillies och Boyle (2007, s.1334) har genomfört en studie som beskriver 

olika typer av diskurser sju högstadielärare använde under kooperativt lärande. Syftet med 

studien var att beskriva hur lärares beteende och val illustrerades när de övade på ett kooperativt 

lärande i klassrummet samt effekten av kooperativt lärande som en pedagogisk praktik. 

Resultaten redogör för betydelsen av att strukturera elevgrupperingarna så eleverna arbetade 

tillsammans som ett team. Gruppkonstellationerna gjordes utefter elevernas olika förmågor och 

behov. Fortsättningsvis belystes vikten av att uppgifterna eleverna fick var noggrant designade. 

Resultaten klargör även betydelsen av att lärare lär ut hjälpmedel för hur ett elevsamarbete bör 

vara för att en elevgrupp ska kunna fungera bra tillsammans (s.1346).   

 

6.3 Grupparbete i svenskundervisningen  

Sjödin (1991, s.8-9) studerade gruppsammansättningar och gruppstorlekar och hur detta kan 

påverka problemlösning från en interaktionssynpunkt. Genom att studera tre klassrumsstudier 

genomförda i årskurs fyra-fem i Sverige fick författaren syn på betydande resultat. Enligt 

studien var gruppstorlekarna av betydande faktor för grupparbete. Resultat redogör även att 
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sammansättningarna i grupperna var väsentliga för hur lyckosamt arbetet i gruppen blev. Några 

av exemplen på avgörande faktorer som kan vara dominerande enligt Sjödins resultat är ålder, 

status och tidigare erfarenheter. Den mest dominerade faktorn i skolan anses vara kön och 

sociala grupperingar. Peterson (2016, s. 34) har genomfört en studie där hon undersökt 

nackdelar med kollaborativa gruppkonversioner. 34 elever i årskurs tre och fyra har deltagit 

under fem månader där empirin bestående av både intervjuer och video- och ljudinspelningar 

av boksamtal samlats in. Enligt studiens resultat är grupper värdefulla men för att utveckla ett 

effektivt sätt genom integration och samtal med varandra krävs det vägledning av lärare.  

I likhet med Petersons resultat belyser Tjernberg (2013, s.175) i sin studie vikten av att elever 

får stöd i grupparbetet. Tjernbergs har genomfört en kvalitativ fallstudie i 

svenskundervisningen med både elever och lärare. Det empiritska materialet består av både 

observationer i klassrummet, olika samtal och dokumentation av elevtexter samt en fältdagbok. 

Resultatet enligt författaren åskådliggör vikten av att ge eleverna redskap och den hjälp som 

behövs för att kunna utveckla kunskaper som eleverna redan besitter. Fortsättningsvis tyder 

resultaten att elevgrupper i klassrummet kan bli en resurs i undervisningen där olika förmågor 

kan utvecklas och komma till uttryck. Ett betydande resultat i Tjernbergs studie indikerar även 

att grupparbete utvecklar språkliga förmågor och ger eleverna olika perspektiv.  

 

7. Metod  

Ahrne och Svensson (2015) definierar kvalitativ metod som följande: händelser, bild eller 

yttranden. Fortsättningsvis redogör författarna att man även indirekt kan studerar andra 

fenomen så som känslor, intentioner, hur makt opererar och upplevelser (s. 10). Studien utgår 

från en kvalitativ metod utifrån Ahrne och Svensson (2015) definition. I följande kapitel 

beskrivs tillvägagångssättet och val av metod. Insamlingen av empirin framställs följt av etiska 

principer och urval som gjordes. Slutligen redovisas studiens databearbetning. Vi har förhållit 

oss deduktivt vilket innebär enligt Miles, Huberman och Saldana (2013, s.238) att forskaren 

sedan tidigare har ett bestämt verktyg för att analysera fältdata. Författarna hävdar att en 

deduktiv forskare börjar med ett bestämt analysverktyg medan en induktiv forskare slutar med 

ett analysverktyg.   
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7.1 Urval och Etiska principer  

I studien valde vi att använda oss av skolor och klasser som vi har fått kontakt med under 

utbildningen. Med anledning av ovanstående redogörelse avgränsades urvalet först genom de 

två medverkande skolorna som tilldelades, sedan gjordes ytterligare ett urval av de två givna 

klasserna. Trost (2010, s.140) hävdar att detta benämns som ett bekvämlighetsurval. Empiri 

samlades in från två olika grundskolor i södra Sverige under fem veckor. Den ena skolan är en 

F-9 skola med två till tre paralleller i varje årskurs och den klass som var i fokus var en 

förskoleklass med 21 elever. Den andra skolan är en F-3 skola med tre paralleller och klassen i 

fokus på denna skola var en årskurs 2 med 21 elever. Sammanlagt deltog 42 elever dock 

avgränsades urval ytterligare på grund av begränsad tillgång till surfplattor samt att en del elever 

ej ville bli dokumenterade vilket bidrog till att 14 elever blev dokumenterade genom ljud- och 

videoinspelning.   

Vi valde att skicka hem blanketter till elevernas vårdnadshavare som följer vetenskapsrådets 

(2002) etiska principer. Vetenskapsrådet (2002) förklarar att etik handlar om bygga upp, 

stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och diskussion om hur man bör handla. De etiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa fyra aspekter är av vikt för forskning på grund av deras påverkan på 

samhället (ibid). Genom att ha skickat ut blanketter till vårdnadshavare där de gavs möjligheten 

att godkänna deras barns medverkan informerades dem om de etiska principerna. I blanketten 

kunde vårdnadshavarna ta del av forskningens syfte och hur materialet skulle samlas in.  

Ytterligare information har getts till eleverna om samtyckeskravet som berör deras rätt att 

avsluta deras medverkan när som. I enlighet med konfidentialitetskravet är alla personerna i 

forskningen avidentifierade även skola och klass har avidentifierats. Björndal (2005) 

åskådliggör vikten av att hantera material korrekt genom att förvara det på ett tryggt sätt samt 

att förstöra materialet när det inte längre ska användas. I förhållande till vad Björndal påpekar 

kommer vi efter avslutad utbildning förstöra insamlat material.  

 

7.2 Genomförande av datainsamlingen  

Eleverna på skolorna fick arbeta i par för att konstruera en bok i appen Bookcreator, eleverna 

hade inga tidigare erfarenheter av att använda sig av appen. Bookcreator är en app där elever 

kan skapa en egen bok. I appen kan eleverna skriva text, lägga till bilder och ljud. Eleverna fick 

själva bestämma innehåll av text och vilka bilder de ville skapa. Eleverna fick en kort 

genomgång hur skrivverktyget och appen fungerade innan de skulle skapa sin bok.  Eleverna 
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hade med sig en genomgång av vad man bör tänka på när man skriver en berättelse samt hur 

man bör tänka i ett samarbete. Eleverna fick sätta sig i ett grupprum där ljud- och 

videoinspelning användes som ett observationsverktyg. Vi som lärare fanns där för att ge stöd 

genom frågor och dylikt.   

För att kunna se hur eleverna samarbetade valde vi att använda oss av ljud- och videoinspelning 

som datainsamlingsmetod. Ljud- och videoinspelning är ett bra redskap om man vill ha kvar så 

mycket information som möjligt (Björndal, 2005). Dokumentationen samlades in med hjälp av 

surfplattor som placerades i grupprummet som användes. Med hjälp av videoinspelningarna 

kunde vi få syn på elevernas kroppsspråk, fördelning av arbete och den tysta kommunikationen 

mellan eleverna. Björndal (2005) hävdar att ljud- och videoinspelningar kan ge betydande 

tillgångar till detaljer som inte annars kan ses. Slutprodukten av elevernas arbete presenterades 

genom uppläsning av böckerna för de andra eleverna. Denna uppläsning såg olika ut beroende 

på årskurs och skola. Innehållet i elevernas böcker har inte varit i fokus i denna studie på grund 

av att studiens syfte är att undersöka elevernas samarbete i en lärsituation. Vi har däremot tagit 

i beaktning att eleverna har färdigställt en bok. Sammanlagt har 16 filmer samlats in från två 

klasser. Dessa 16 filmer har resulterat i 170 minuter videoupptagning. På grund av dålig ljud-

och bildkvalité samt för att följa de etiska principerna har sju skrivpar valts ut för att analyseras.  

 

7.3 Databearbetning  

Bearbetning av videofilmerna påbörjades genom transkribering i det digitala skrivprogrammet 

Word. Att transkribera inspelning till skrift är lönsamt och presenterar en klarare bild av empirin 

(Björndal, 2005). Genomförandet av transkriberingen innefattade att vi delade upp elevernas 

muntliga kommunikation och deras kroppsliga kommunikation. Det är av vikt för studien att ta 

den kroppsliga kommunikationen i beaktning när vi analyserar elevernas kommunikation.  

Genom rörelser kan eleverna kommunicera tankar genom exempelvis nickningar och 

pekningar. Elevernas intresse och deltagande kan också ses genom kroppsliga handlingar. 

Exempelvis att eleven går iväg eller på något annat sett blir distraherad vilket var av vikt i 

studien.  

Den muntliga kommunikationen transkriberades med svart färg. Den kroppsliga 

kommunikationen skrevs inom parantes. Videoinspelningarna hade betydelse av 

databearbetningen då vi enkelt kunde spola tillbaka för att kunna få med så många detaljer som 

möjligt samt ord som annars kanske missas. För att minimera risken av misstolkningar 
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transkriberades en videofilm tillsammans där vi konstruerade förhållningsramar. Kvale (1997) 

beskriver att dokumentationsmaterial som överförs från ett sammanhang till ett annat medför 

många tolkningar och en god förutsättning för att göra minimala tolkningar är att ha tydliga 

förhållningsramar. Vi valde att dela upp transkriberingen genom att dela upp de sex resterande 

ljud- och videofilmerna på grund av att transkribering är tidskrävande vilket även Björndal 

(2005) hävdar. Vi kunde spola fram vissa delar av inspelningarna som inte var relevanta ur 

studiens utgångpunkt så som en längre tystnad. En färdigkonstruerad modell valdes för att 

undersöka och analysera empirin. Utifrån syftet att undersöka elevernas samarbete i en 

lärsituation i ämnet svenska genom elevernas samspel och kommunikation med hjälp av digital 

teknik valdes Five Basic Elements som analysverktyg. Five Basic Elements är utformat för att 

undersöka ett effektivt kooperativt lärande. För att uppnå detta krävs det att alla fem delar 

uppfylls. 

Genom Five Basic Elements kunde vi analysera transkriberingen genom att använda oss av 

Holms (2014) mall av Five Basic Elements (se bilaga 1) Johnson & Johnson (1999). För att 

kunna analysera transkriberingen valde vi att följa de fem stegens kriterier. Utifrån Holms 

(2014) mall skapades ytterligare en egen konstruerad mall för att kunna identifiera uppfyllda 

kriterier. För att kunna identifiera uppfyllda kriterier gjordes en egen tolkning av Johnson och 

Johnson (1999) och Holms (2014) beskrivning av kriterierna.  Johnson och Johnsons (1999) 

och Holms (2014) beskrivning av de Five Basic Elements är listade i den lodrätta kolumnen (se 

bilaga 1). Den vågräta kolumnen innefattar de sju grupperna som studiens empiri bygger på. 

Beroende på om grupperna uppfyllde kriterierna eller inte markerade vi ett Ja eller Nej. För att 

styrka vår tolkning av kriterierna har vi även valt att sätta in citat från transkriberingen (se bilaga 

2).  

 

8. Resultat  

I följande kapitel redovisas studiens resultat utifrån de fem kriterium som Five Basic Elements 

består av: Positive interdependence, Personal responsibility, Promotive interaction, 

Interpersonal and small groups skills och Group processing. Som tidigare nämnts använder vi 

Johnsons och Johnsons (1999) engelska begrepp i Five Basic Elements för att inte göra en 

felaktig översättning. Valet att använda rubrikerna i resultatet utifrån Five Basic Elements 
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gjordes för att skapa en enkel översikt av resultatet. Vi har valt att redovisa utdrag från 

transkriberingen i form av citat för att synliggöra hur materialet har kategoriserats.  

 

8.1 Kriterium ett: Positivt ömsesidigt beroende  

 

Utifrån Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att eleverna måste vara 

aktiva deltagare i grupparbetet och anstränga sig för gruppen. Varje gruppmedlem har en 

uppgift och ett ansvar och de måste tro att de är ansvariga så väl för sitt eget lärande som för 

gruppens. Vi tolkar Positive interdependence som ett kriterium som måste uppnås av gruppen 

för att de andra kriterierna ska kunna uppfyllas. Detta på grund av att Positive interdependence 

innefattar att eleverna måste vara delaktiga i arbetet. Om eleven inte är det kan inte något av de 

resterande kriterierna uppnås. 

 

Resultatet åskådliggör att fem av sju grupper uppnådde kriteriet för Positive interdependence. 

Grupper → 1 

F-klass  

Linus & 

Dorinda  

2 

F-Klass 

Klara & 

Maja 

3 

F-klass 

Julia & 

Filip 

4 

Åk 2 

Selma & 

Edwin 

5 

Åk 2 

Alice & 

Ivar 

6 

Åk 2 

Rebecca 

& David 

7 

Åk 2 

Emma & 

Jacob 

Basic elements  

 

1. Positive 

interdependence 

 

Johnson & Johnson (1999): The 

students have a mutual set of goals. 

They jointly celebrate their 

success. 

 

AnnaLena Holm(2014): Most of 

the group members participate 

Nej Ja 

 

 

Ja  Nej 

 

 

Ja 

 

 

Ja Ja  

 

Ett utdrag från bilaga 2 

Ett exempel på ett par som uppfyllde kriteriet var grupp 2: Klara och Maja sitter och diskuterar 

vilken färg djuret ska ha. Maja sitter med surfplattan samtidigt som Klara börjar antyda att Maja 

får färglägga sitt djur. Maja bjuder in Klara genom att flytta över surfplattan så att båda kan ta 

del av arbetet.  

 

K- Borde inte djuret ha någon färg? Du får färglägga den om du vill? 

M- Ja det vill jag (eleverna sitter ihop och målar) 

K- Är det min tur nu att skriva? 

M- Ja, tryck på den (pekar på surfplattan). 
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Här kan vi se att eleverna samarbetar genom att färglägga tillsammans och genom frågor driver 

arbetet framåt. Klara ställer frågan om att färglägga djuret och bjuder därmed in Maja till Klaras 

tankar och idéer. Citatet belyser även hur Maja stöttar Klara genom att visa och peka på 

skärmen. Vår tolkning av begreppet exemplifieras med ovanstående citat där vi kan se att det 

sker ett Positive interdependence där eleverna anstränger sig för arbetet och hjälper varandra 

samt tar eget ansvar för uppgiften. Klara ställer både frågor för att hjälpa men också för att 

bjuda in sig själv och ta ansvar för arbetet. Maja hjälper också till genom att peka på skärm och 

ta emot Klaras frågor. Gruppen har även uppnått kategorierna Personal responsibility och 

Promotive interaction, dock används ovanstående exempel för att redogöra för den första 

kategorin.  

 

Ett exempel där kriteriet inte uppfylldes var grupp 4 där Selma och Edwin ska komma överens 

om en karaktärs namn. Selma försöker driva frågan om vad hunden ska heta medan Edwin har 

blicken på annat i rummet. Selma frågar Edwin ett flertal gånger vad karaktären ska heta utan 

något större gensvar.  

 

E- (Slår sig i huvudet med handen) 

S- (Gör lite ändringar på iPaden) 

E- Den kanske inte ska heta ngt sånt äckligt som hmm hmm… 

S- (Fortsätter att skriva på iPaden) 

E – ( Kollar bort och leker med stolen bredvid) 

E- Inte hmm hmm 

E – Hero 

S – Hmm. Hehehe  

E- (Vänder sig bort med ryggen mot S) Det var inte roligt.  

S- Men vad ska den heta?? 

 

Citatet demonstrerar att Edwin både slår sig i huvudet och tittar åt ett annat håll samtidigt som 

Selma skriver på surfplattan. Edwin sitter och leker med stolen bredvid och bestämmer sig för 

att svara Selma genom att humma. Edwin kommer med förslaget Hero och Selma svarar med 

ett hummande och ett skratt. Edwin vänder ryggen mot Selma och svarar att det inte var roligt. 

Trots Edwins förslag ställer Selma ännu en gång frågan vad karaktären ska heta. Vår analys av 

citatet belyser hur eleverna inte är aktiva deltagare och anstränger sig ej för gruppens bästa. 
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Edwin har fokus på annat än uppgiften och när Edwin bestämmer sig för att delta bryr sig inte 

Selma om hans förslag. Trotts detta fortsätter Selma att bjuda in Edwin men bryr sig inte om 

hans förslag. Ovanstående exempel används för att redovisa en grupp som ej uppfyllde första 

kriteriet. Gruppen har inte uppnått någon av de fem kriterierna.  

Sammanfattning: Resultatet blev att fem av sju grupper uppnådde första kriteriet. Uttryck som 

synliggjordes genom digitalt skrivande i ämnet svenska var att eleverna bjöd in sin skrivkamrat 

till fortsatt arbete, ställde frågor och stöttade för att bedriva arbetet framåt samt tog ansvar för 

sitt eget arbete. Resultatet visade även uttryck som ej var ansvarstagande, eleverna var ej aktiva 

deltagare. 

 

8.2 Kriterium två: Det individuella ansvaret  

 

Enligt Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att eleven måste förstå 

arbetsuppgiften och medverka för att inte ”snål-åka” på andra elevers prestation. Resultatet 

utifrån den andra kategorin belyser att fyra grupper av sju uppnådde kriteriet. 

2. Personal 
responsibility 

 
Johnson & Johnson (1999): Each 

member contributes & takes 

personal responsibility for own 

effort, helping others and for 

accomplishing the group’s goal. 

 

AnnaLena Holm (2014): All 

group members take personal 

responsibility 

 

Nej 

 

  

Ja Ja  Nej 

 

 

 

Nej 

 

 

Ja Ja 

 

Ett utdrag från bilaga 2 

Ett exempel på en grupp som klarade kriterierna för det andra elementet är grupp 7. Emma och 

Jacob har tillsammans bestämt en mening som de ska skriva. För att börja meningen bestämmer 

de sig för att börja med ordet jag.  

J- Jag hittar inte g. 

E- (hjälper J att hitta bokstaven) 

J- (Trycker på tangenten g) 

E- Ja bra! Nu behöver vi ett mellanslag! 

Här kan vi se hur Jacob inte hittar bokstaven g. Emma hjälper då Jacob att hitta rätt på 

tangentbordet. Efter att Jacob har tryck på rätt bokstav ger Emma honom beröm. Hon fortsätter 
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sedan med att konstatera att de nu behöver ett mellanslag. Exemplet ovan redogör i det här fallet 

för det andra kriteriet, gruppen har också uppfyllt Positive interdependence, Promotive 

interaction samt Interpersonal and small groups skills.  

 

En grupp som inte klarade kriterierna för det andra elementet är grupp 1. Linus och Dorinda 

sitter tillsammans med surfplattan. Dorinda ljudar sig fram till det ordet som hon vill skriva ner. 

Linus sitter bredvid men är väldigt passiv.   

D- Ahh jag glömer hela tiden hur ett Å ser ut.  

Lärare- Vad kommer sen?  

D- Ähhh  

Lärare- Efter Å? 

L- Måste man göra detta?  

D- mmmåååå (Ljudar måste). 

L- Kommer jag få lekstund sen? 

 

I denna situation ska Dorinda skriva bokstaven Å på surfplattan. Hon blir frustrerad och säger 

att hon glömmer hela tiden hur bokstaven ser ut. Läraren får då ge stöttning till Dorinda och 

frågar vilken bokstav som kommer efter Å. Linus frågar då läraren om han behöver göra detta. 

Dorinda fortsätter att ljuda efter nästa bokstav. Samtidigt som Dorinda letar efter rätt 

bokstavsljud frågar Linus läraren om han kommer att få en lekstund sen. Grupp 1 har inte 

uppnått någon av kriterierna, i det här fallet används ovanstående utdrag för kategori två.  

Sammanfattning: Resultatet blev att fyra av sju grupper uppnådde det andra kriteriet. Uttryck 

som synliggjordes genom digitalt skrivande i ämnet svenska var personligt ansvar där 

gruppmedlemmarna tillsammans kom överens om arbetet och hjälpte varandra. Uttryck som 

också synliggjordes var att gruppmedlemmarna inte tog ett personligt ansvar och bidrog inte 

till det gemensamma målet.  

 

8.3 Kriterium tre: Produktiv interaktion  
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Enligt Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att medlemmarna i 

gruppen lyfter fram varandras framgångar och styrkor. Eleverna förklarar för varandra vad dem 

lär sig och hjälper varandra att förstå och färdigställa arbetsuppgifterna. Den tredje kategorin i 

Five Basic Elements åskådliggör tabellen nedan att fyra av sju grupper uppnår kriteriet. För att 

klara denna nivån krävs det att eleverna i sina grupper lyfter fram styrkor och framgångar hos 

varandra samt hjälper varandra för att göra klart sitt arbete.  

 

3. Promotive 

interaction 

 
Johnson & Johnson (1999): 

Students work together, exchange 

information and feed-back. They 

promote each other’s success. 

 

AnnaLena Holm (2014): Most of 

the group members participate in 

the promotive interaction 

Nej 

 

 

Ja Delvis  

(Julia gör 

det).  

 

  

Nej 

 

 

Nej 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

Ett utdrag från bilaga 2 

Ett exempel på en grupp som nådde upp till kriteriet var grupp 6 med Rebecca och David. 

Gruppen ska skriva ett ord där David har tangentbordet framför sig medan Rebecca sitter 

bredvid och hjälper till.  

Rebecca- Så stavas det inte.  

David- okej. Var.. vart då? 

Rebecca – Här (visar D vart han har stavat fel). Ett L 

David- (följer Rebeccas hänvisningar och ändrar bokstav) 

Rebecca- ah ja nu blev det rätt, du visste när jag visade 

Citaten ovan åskådliggör en dialog mellan Rebecca och David i vilket Rebecca påpekar att 

David har stavat fel. David mumlar okej och svarar Rebecca genom att ställa frågan vart då? 

Rebecca tittar på surfplattan ett tag och pekar sedan på skärmen, samtidigt som hon säger här, 

för att visa var stavfelet är. Rebecca hjälper David att färdigställa arbetet genom att förklara vad 

som behövs ändras. David följer Rebeccas hänvisning, suddar bort och skriver dit den rätta 

bokstaven. Efter att David har ändrat stavfelet svarar Rebecca genom att tala om att det nu har 

blivit rätt. Fortsättningsvis lyfter Rebecca fram Davids framgång då hon anmärker att David 

visste efter att Rebecca hjälpte honom. Tillsammans har eleverna hjälpt varandra genom att 

förstå och förklara för att färdigställa grupparbetet och lyft fram medgångar. Grupp 6 har även 

uppnått kriterierna Positive interdependence och Personal responsibility men i ovanstående 

redogörelse används citaten för att ge exempel på kategori tre.  
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En annan grupp som också uppnådde kriteriet var grupp 3 med Julia och Filip. Tillsammans 

sitter eleverna vid en surfplatta och ska färglägga en dinosaurie som Filip har ritat. Det är Filip 

som håller i surfplattar medan Julia sitter lutandes bredvid och försöker se vad Filip gör. 

Julia - vi ska ha dem färgerna, jag visste inte vad man skulle rita men Filip visste det med detsamma. Det 

blev jättebra! Ska vi ta den Filip? Ja vi tar den. 

Filip - Jaaa 

Julia- Det blir jättesnyggt. 

Filip- Ja det är ju en stegosaurius. 

Julia – mm precis, det blir jättebra 

I citaten ovan resonerar Julia med sig själv vilka färger som dinosaurien ska ha. Julia berättar 

för läraren att Filip visste vad som skulle ritas men inte hon vilket hon fortsätter med att ge Filip 

beröm. Vidare ställer Julia en fråga men svarar direkt på den själv innan Filip hinner svara. Filip 

svarar genom ett tröttsamt ja och får än en gång beröm av Julia för det han ritar på surfplattan. 

Filip svarar Julia efter berömmen med ett självklart påstående att dinosaurien som han har ritat 

är en stegosaurius. För Filip är det självklart att det blir snyggt. Än en gång ger Julia beröm och 

håller med Filip. Citatet demonstrerar hur Julia lyfter fram Filips styrkor genom att använda 

orden ”jättebra” ”jättesnyggt”. Grupp 3 har också uppnått kriterierna Positive interdependence 

och Personal responsibility. I det här fallet används exemplet för att redovisa kategori tre.  

 

Grupp 5 med Alice och Ivar är ett exempel på en grupp som inte uppnådde kriteriet. Alice och 

Ivar är inte överens om vad de ska fortsätta och skriva i sin berättelse. Alice ger några olika 

förslag men Ivar har bestämt sig för att skriva något helt annat.  

Alice- (skickar över surfplattan till I) Du kan skriva nu… 

Ivar- De onda skriver jag… Dom (börjar skriva) 

Alice- NEJ! Du gör fel! ( rycker tillbaka surfplattan) 

Alice- (Ljudar) Ddee 

Citaten demonstrerar att Alice skickar över surfplattan till Ivar. Tröttsamt säger Alice att det är 

Ivars tur att skriva. Ivar tar emot surfplattan och uttalar sig vad han tänker skriva. Ivar börjar 

skriva men hinner inte långt innan Alice skriker och påstår att han gör fel, Alice rycker tag i 

surfplattan och tar över. Alice fortsätter att ljuda bokstaven D och sedan bokstaven E. Alice 

fortsätter på Ivars förslag med att skriva de onda men felet som Alice påstår att Ivar gör är att 

istället börja skriva ordet dom. Här synliggörs ingen förklaring till Ivar om vad felet är och 
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istället för att Alice berättar, tar hon över för att ändra på det själv. Eleverna hjälper inte 

varandra för att färdigställa arbetet. Det sker ingen stöttning eller hjälp, eleverna lyfter inte fram 

varandras styrkor eller framgång. Grupp 5 har endast uppnått det första kriteriet Positive 

Interdependence. I det här fallet används deras dialog för att demonstrera en grupp som ej 

uppnådde det tredje kriteriet. 

Sammanfattning: Resultatet blev att fyra av sju grupper uppnådde det tredje kriteriet. Uttryck 

som synliggjordes i ämnet svenska var att eleverna lyfte varandras framgångar och var till hjälp 

genom att stötta och ge förklaring för arbetets framgång. Uttryck som också synliggjordes var 

brist på stöttning och hjälpsamma handlingar.  

 

8.4 Kriterium fyra: Social kompetens  

 

Enligt Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att eleverna måste 

bemästra olika sociala färdigheter för att kunna nå ett samarbete. Att bemästra sociala 

färdigheter tolkar vi som att hålla god ton, inte rycka surfplattan ifrån varandra, hjälpa varandra 

genom att istället hålla en dialog.  

4. Interpersonal and 

small groups skills 

 

Johnson & Johnson (1999): Students 

must be taught the social skills required. 

Everybody listens and communicates so 

that everybody understands. 

AnnaLena Holm (2014): All group 

members communicate accurately 

Nej Nej Nej Nej  

 

 

Nej  

 

 

Nej Ja 

 

 

Ett utdrag från bilaga 2 

I tabellen ovan demonstrerar resultatet att 1 av 7 grupper klarade det fjärde kriteriet. Ett exempel 

från den enda gruppen som klarade kriteriet är grupp 7, Emma och Jacob. Grupp 7 har bestämt 

sig för att ändra storleken på texten. Genom att gå in på inställningar testar sig Emma och Jacob 

fram till en textstorlek som de tycker är passande.  

E- det där får vi fixa. 

J- den?  

E- hmmm…  

E- Ska vi ha den så liten?  

J- Ungefär så. 

E- så. 
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J- Ja det blir bra 

J- men vart ska vi sätta  

E- (Pekar på skärmen) 

 

I denna situation har de råkat ändra texten så att den är väldigt stor. Emma säger till Jacob att 

de måste fixa till texten. Jacob börjar att leta efter vart han ska trycka i appen för att ändra 

textstorleken och genom hjälp från Emma hittar de rätt. Jacob ändrar textstorleken och Emma 

kollar med honom om den verkligen ska vara så liten och Jacob svarar att den på ett ungefär 

ska vara så liten. Emma förstorar upp den lite och Jacob svarar att det blir bra. Jacob undrar 

sedan vart de ska klistra in texten på sidan och då pekar Emma på skärmen. Analysen från 

citatet är att när eleverna behöver hjälp samarbetar de med trevlig ton och dialog. Citaten ovan 

används för att demonstrera en grupp som uppnådde kriteriet fyra. Grupp 7 har även uppnått 

Positive interdependence, Personal responsibility samt Promotive interaction.  

 

Ett exempel från en grupp som inte klarade kriterierna var grupp fem, Alice och Ivar. I 

situationen innan citatet har Alice skrivit en stund i Bookcreator. Ivar har passivt kollat på en 

stund när Alice bestämmer sig för att det är Ivars tur att skriva.  

Alice- (skickar över surfplattan till I) Du kan skriva nu… 

Ivar- De onda skriver jag… Dom (börjar skriva) 

Alice- NEJ! Du gör fel! ( rycker tillbaka surfplattan) 

Alice- (Ljudar) Ddee 

 

I denna situation skickar Alice över surfplattan till Ivar. När Ivar har berättat vad han tänker 

skriva svarar inte Alice. När Ivar börjar skriva rycker Alice ifrån surfplatan ifrån Ivar och börjar 

istället själv ljuda fram vad Ivar sa att han skulle skriva. Analysen utifrån citatet är att paret inte 

har bemästrat de sociala färdigheterna. Ivar försöker att hålla god ton i paret men Alice handlar 

genom att inte svara eller uppmuntra istället rycker hon surfplattan ifrån Ivar. Valet att använda 

samma situation som tidigare åskådliggör på att citaten kan demonstrera flera kategorier. Citatet 

är tagen från en dialog vilket betyder att flera olika aspekter av samarbete kan ses. I det här 

fallet belyses samma exempel som användes under kategori tre en situation som belyser att 

gruppen inte har bemästrat de sociala färdigheter som krävs för att hålla en god ton.  
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Sammanfattning: Resultatet blev att en av sju grupper klarade det fjärde kriteriet. Uttryck som 

synliggjordes i ämnet svenska var en dialog med god ton som bidrog till att gruppen bemästrade 

de sociala färdigheterna. Andra uttryck som synliggjordes var svårighet att komma överens 

detta kunde synliggöras genom att eleverna ryckte surfplattan ifrån varandra och inte svara på 

tilltal.  

 

8.5 Kriterium fem: Grupp processerna  

 

Enligt Johnson och Johnsons förklaring av begreppet är vår tolkning att gruppen utvärderar sitt 

grupparbete och reflekterar över vad som behöver ändras och vad som har varit effektivt. I 

nedanstående tabell åskådliggörs sju ”Nej” vilket innebär att ingen grupp uppnådde det sista 

kriteriet i Five Basic Elements. Ingen grupp utvärderade sitt grupparbete, ingen reflekterade 

över vad som var effektivt eller vad som behövde ändras.  

5. Group processing 

 
Johnson & Johnson (1999) 

Everybody follows the group rules. 

The group has periodic evaluations of 

the group process and of how well the 

group is functioning. 

 

AnnaLena Holm (2014) 

All group members follow group rules 

and participate in evaluations 

Nej Nej Nej Nej Nej  Nej Nej 

Ett utdrag från bilaga 2 

Sammanfattning: Resultatet blev att ingen av de sju grupperna uppnådde det femte kriteriet.   

 

8.6 Antal uppfyllda kriterier 

 

Utifrån Five Basic Elements gjordes en sammanfattning av antal uppfyllda kriterier där vi fick 

fram resultat som belyser att ingen grupp uppnådde alla fem kategorierna.  

Antal 

uppfyllda 

kriterier  

0 av 5 3 av 5 2 av 5 0 av 5 1 av 5 3 av 5 4 av 5  

 

Ett utdrag från bilaga 2 

 

Sammanfattning: I alla tabellerna ovan åskådliggörs att grupp 1 och grupp 4 uppfyllde 0 av 5 

kriterier. Resultatet indikerar att eleverna inte kunde uppfylla någon av de fem kategorierna. 
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Grupp 5 uppfyllde 1 av 5 kategorier och grupp 3 uppfyllde 2 av 5. Fortsättningsvis belyser 

resultatet ovan i tabellen att grupp 2 och grupp 6 uppfyllde 3 av 5 kategorier. Den sista gruppen, 

grupp 7 bemästrade 4 av 5 kategorier vilket resulterar i ett nästan uppnått effektivt kooperativt 

lärande.  

 

 

9. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens metod och reflektion över olika val som gjordes. 

Fortsättningsvis redovisas studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och egna 

reflektioner. Utgångspunkten är forskningsfrågan som ligger till grund för denna studie.  

 

9.1 Metoddiskussion  

 

Studien har utgått från en kvalitativ metod på grund av att vi ville studera elevsamarbete. Syftet 

var att undersöka elevernas samarbete i en lärsituation i ämnet svenska genom elevernas 

samspel och kommunikation med hjälp av digital teknik. Olsson och Sörensson (2007, s.13) 

beskriver en kvalitativ metod som att söka förståelse för en kontext genom att man tolkar det 

man ser, hör och beskriver för att få ett resultat. Studien utgick från Johnson och Johnsons 

(1999) Five Basic Elements som användes för att få syn på om eleverna uppnådde ett effektivt 

kooperativt lärande vilket ledde till en tabell som visade hur många uppfyllda kategorier 

eleverna uppnådde. Det är dock utifrån vår förståelse genom transkribering och tolkning av vad 

vi sett och hört som resulteras i tabellen. Ahrne och Svensson (2015) redogör för kvantitativ 

metod och belyser att metoden innebär en slags uträkning och mängd av ett fenomen. Vi 

understryker dock att den beräkning som framkom i resultatet endast berörde en 

sammanslagning av vad vi fick fram genom en kvalitativ metod. Hade vi valt att utgå från en 

kvantitativ metod hade exempelvis enkäter eller intervjuer vara ett sätt för att kunna antyda en 

slags mängd eller uträkning på ett större plan. Studien skulle i sådana fall kunna innebära att 

istället fokusera på elevernas syn av elevsamarbete och undersöka hur ofta eleverna arbetar i 

grupp eller hur mycket eleverna gillar att arbeta i grupp.  
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Valet att genomföra videoobservationer föll sig naturligt för studien. Björndal (2005) hävdar 

att videoobservationer ger möjligheten att kunna studera detaljer som inte annars hade kunnat 

ses. Författaren antyder även två andra fördelar med videoobservationer. Den första fördelen är 

att det konserverar materialet vilket betyder att alla ögonblick samlas in och inga situationer går 

förlorade. Den andra fördelen är att det ger oss möjligheten att spola fram och tillbaka och 

chansen att se samma situation flera gånger (ibid). Dessa fördelar har varit till stor nytta för 

studie då vi har kunnat se kommunikationen ur flera aspekter. Hade vi valt att endast göra 

ljudupptagningar hade vi förlorat möjligheten att se den kroppsliga kommunikationen som var 

av betydelse i studien. Dock är vi medvetna om att datainsamlingsmetoden kan ha påverkat 

elevernas beteende och därav även resultatet. 

 

Vi understryker att ha använt ljud-och videoinspelning har till viss del påverkat eleverna då de 

kan ha känt sig granskade och iakttagna. Dock vill vi också påpeka att vår iakttagelse också 

demonstrerar en viss stolthet hos eleverna av att vara med i en undersökning och således kan 

ha påverkats positivt. Att använda ljud- och videoinspelning kan på det sättet exemplifiera både 

positiva och negativa synsätt. Hade vi valt att endast använda ljudinspelning, som kanske inte 

skulle besvära eleverna på samma sätt, skulle vi missa viktiga delar som berörde studien. 

Dimenäs (2007) belyser vikten av att mäta det som ska mätas vilket i sin tur även stärker 

studiens validitet. För att få svar på frågeställningen var både den kroppsliga och muntliga 

kommunikationen viktig att få syn på. Det kan även vara svårt att identifiera vem som säger 

vad om endast ljudinspelning används (Björndal, 2005). 

 

Björdal, (2005) belyser att videoinspelning inte alltid ger en sanningsenlig bild av verkligheten 

på grund av att den endast demonstrerar situationen som observatörer uppfattar den. Vid 

tillfällena som filmats var det första gången eleverna hade använt Bookcreator och därför kan 

detta ha påverkat elevernas förmåga att samarbeta och således resultatet. Vi valde att spela in i 

så tysta miljöer som möjligt i exempelvis grupprum. Ett rum med för mycket ljud kan göra det 

svårt att urskilja vilka ljud som är vad i ett senare skede när materialet ska transkriberas 

(Eidevald, 2015, s. 120-121). Å ena sidan har den tysta miljön varit positivt för transkriberingen 

av materialet men å andra sidan kan miljöbytet ha påverkat eleverna. Vi valde även att spela in 

en grupp i taget på grund av att få så bra kvalité som möjligt samt bristen på surfplattor vilket 

resulterade i att vi ej kunde spela in alla grupper som deltog. Även elever som ej fick eller ville 
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vara med sållades bort för att inte bryta mot de etiska principerna. Vi är medvetna om att vi kan 

ha missat händelser som skedde i andra grupper som hade kunnat vara relevant för studie. 

 

På grund av att alla elever inte fick medverka i studien har resultatet begränsats. Urvalet gjordes 

genom att samla ihop de elever som fick delta och ville delta i ljud- och videoinspelningen. Sju 

grupper transkriberades dock fanns det 16 ljud- och videoinspelningar där fler grupper var 

deltagande. Ett urval fick göras på grund av brist på kvalité av ljud- och videoinspelning samt 

att elever har ångrat sig med sitt deltagande. Hade alla grupper deltagit hade urvalet kanske sett 

annorlunda ut. Urvalet har gjort att vi inte har fått en helhetstäckandebild av sammanhanget 

vilket Eidevald (2015) hävdar kan ske när urval görs. Resultatet speglar endast ett urval av 

elever från två klasser på två olika skolor därför är generaliserbarheten låg. Hade studien haft 

mer videoinspelat material och större mängd deltagare hade kanske fler generella slutsatser 

kunnat dras. Dimenäs (2007) redogör för reliabilitet och hävdar att en studies trovärdighet och 

pålitlighet utgår från att andra forskare ska kunna få liknande resultat.  

 

Vi valde att transkribera en videoobservation ihop så att vi var överens om hur transkriberingens 

formalia skulle se ut samt vad som skulle vara med. Efter detta valde vi att dela upp materialet 

så att vi transkriberade hälften var. Genom att vara eniga om hur transkriberingen skulle se ut 

och gå till kompromissades ej kvalitén trotts uppdelningen. Vid transkribering är det viktigt att 

inte värdera det som observeras för att hålla en så hög kvalité som möjligt (Eidervald, 2015). 

Det är viktigt att vara medveten att vid transkribering kommer delar av element som endast kan 

ses i videoformat att försvinna (Eidervald, 2015). Vi är medvetna om att transkribera 

värderingsfritt ej går att göra. Å ena sidan har kanske våra värderingar påverkat resultatet men 

å andra sidan anser vi att studiens resultat håller en hög kvalité och trovärdighet samt 

användbarhet. Dock vill vi påpeka att studien har utgått från en kvalitativ metod vilket leder till 

att ett resultat som inte helt kan vara objektivt. Det går inte att frångå i en kvalitativ metod då 

det innebär att tolka mänskliga uttryck.  

 

Även avgränsningar av studien gjordes då vi valde att endast utgå från kooperativt lärande och 

inte kollaborativt lärande. Valet blev naturligt efter att modellen Five Basic Elements valdes 

och har sin utgångspunkt från kooperativt lärande och inte kollaborativt lärande. Studien har 
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också utgångspunkten i grupparbete och inte enskilt arbete då vi med den här studien vill lyfta 

elevernas samarbete mellan varandra och inte det enskilda arbetet.  

 

Modellen Five Basic Elements har enligt oss passat studiens syfte väl men vid verktygets femte 

kategori upptäckte vi att vi som pedagoger inte har gett eleverna möjligheten att uppfylla 

kriterieret. Detta anser vi beror på att vid de empiriska insamlingstillfällena inte hade i åtanke 

att jobba utifrån det kooperativa lärandet. Lärarens roll är viktig i det kooperativa arbetssättet 

och resultaten hade antagligen sett annorlunda ut om vi skulle haft utgångspunkten i 

svenskundervisningen från ett kooperativt lärande. 

 

 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens resultat utifrån modellen Five Basic Elements illustrerade att elevernas samarbete inte 

uppnådde ett effektivt kooperativt lärande. Ingen av grupperna uppnådde alla de fem 

kategorierna som Five Basic Elements bestod av. Då den sista kategorin innefattade att eleverna 

skulle reflektera över hur det hade gått att arbete i grupp, vad som skulle förbättras och vad som 

fungerade bra, låg mycket ansvar på läraren och i det här fallet vi forskare. Uppgiften eleverna 

fick uppgav ingen information om att eleverna skulle reflektera över detta. Å ena sidan kanske 

en reflektion skulle kunna ske utan att lärare nämner det men å andra sidan ingick det inte i 

elevernas uppgift och därmed kanske det uteslutits av eleverna eller att en sådan reflektion inte 

har gjorts tidigare och är obekant. I resultatet kunde ingen reflektion i denna bemärkelse 

synliggöras vilket medförde att den sista kategorin ej uppfylldes av någon grupp. I likhet med 

studiens resultat belyser Peterson (2016) vikten av att lärare vägleder eleverna för att grupper 

ska utveckla ett effektivt sätt att samtala och integrera med varandra. Detta styrker studiens 

resultat som illustrerade betydelsen av att informera eleverna, vägleda och instruera uppgifterna 

så att kriterier som finns kan uppnås. Även Tjernberg (2013) hävdar att elever bör få stöd och 

hjälp samt att eleverna får de redskap som behövs för att utveckla sina kunskaper.  

 

Damber (2013) redogör i sitt resultat att eleverna delade upp arbetet genom att skriva en mening 

eller rad var. Författaren hävdar att detta inte är ett positivt resultat och belyser att den här typen 
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av uppdelning leder till brist på samarbete och dialog mellan eleverna. Utifrån studiens resultat 

kunde vi se att eleverna delade upp arbetet dock vill vi påstå till skillnad från Damber (2013) 

att uppdelningen till viss del var positivt. Då studien inte hade fokus på textinnehåll eller själva 

produkten eleverna skapade kunde vi i alla fall uppmärksamma att många grupper gjorde denna 

typ av uppdelning och fick fram en slutprodukt som de var stolta över. Vi lämnade inte helt och 

hållet uppgiften utan hade målsättning att eleverna skulle producera en bok med en början, 

mitten och slut. Det problematiska vi ser utifrån Dambers resultat kan mycket väl vara att 

eleverna inte blir insatta i vad den andra gruppmedlemmen gör utan lämnar över uppgiften när 

man själv anses vara klar.  

 

Resultatet åskådliggjorde även att två grupper inte uppnådde det första kriteriet i Five Basic 

Elements vilket innefattade att ingen av resterande kriterier kan uppnås. Det första gällde att 

alla gruppmedlemmar måste vara aktiva deltagare i grupparbetet och anstränga sig för gruppen. 

Är inte gruppmedlemmarna aktiva deltagare går det ej att gå vidare i något av resterande 

kriterier vilket resultatet demonstrerade. Sjödin (1991) hävdar att gruppsammansättningar och 

gruppstorlekar spelar roll i grupparbetet och hur lyckosamt arbetet i grupp blir. Författaren 

poängterar också att olika faktorer så som status, ålder och tidigare erfarenhet har påverkan. I 

förhållande till vad Sjödin påstår kan möjligen det vara en förklaring till studiens resultat. De 

två grupperna kanske hade lite alternativt ingen tidigare erfarenhet av denna typ av grupparbete. 

Även ålder kan ha påverkat vilket i sin tur också innefattar erfarenhet, inte enbart av 

grupparbete, utan skolarbete i det stora hela. Eleverna som deltog i studien var mellan 6-9 år 

vilket kan ha en inverkan på vana och mognad. Sjödin (1991) belyser dock att den mest 

dominerande faktorn i skolan för att ett framgångsrikt grupparbete ska ske betraktas vara sociala 

grupperingar och kön. De faktorer som Sjödin hävdar kan vi inte fastställa utifrån studiens 

resultat, vi kan dock ha den föreställningen med oss att sociala grupperingar och kön kan ha 

betydelse.  

 

Ett annat resultat som studien exemplifierade var att endast en grupp av sju grupper klarade 4 

av 5 kategorier. Vad det beror på kan ha många utgångspunkter och inget korrekt svar kan i 

denna studie ges, dock hävdar Ashman och Gillies (1997) i sitt resultat att de tränade grupperna 

kunde prestera bättre än de otränade grupperna. Enligt författarna hjälpte och stöttade eleverna 

varandra mer och Ashman och Gillies belyser just träningen som en faktor. Den här 

utgångspunkten kan mycket väl vara en aspekt, varför eleverna i studien ej uppnådde alla 

kriterier. De elever som var deltagande hade ingen tidigare erfarenhet av detta sätt att arbeta 
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likväl mycket lite erfarenhet av att träna denna typ av grupparbete. Även Gillies och Boyle 

(2007) hävdar att lärare måste lära ut hur ett elevsamarbete bör vara för att det ska fungera 

tillsammans. Författarna påpekar också vikten av att strukturera elevgrupperingarna och ha en 

tanke bakom samt att uppgifterna är väl uttänka. Som forskare och besökare, som vi får kalla 

oss, finns inte all den kunskap om varje enskild elev som kanske behövs i en sådan strukturerad 

elevgruppering. Inte heller blir uppgiften individanpassad och noggrant uttänkt, vilket Gillies 

och Boyle hävdar är viktigt.  

 

Vi vill poängtera att modellen Five Basic Elements har både många och höga krav för eleverna 

att uppnå. På grund av dessa krav kan det vara svårt för eleverna att klara av ett så kallat effektivt 

kooperativt lärande. Å ena sidan kan resultaten bero på som ovanstående text belyser, att 

eleverna ej har tränat tillräckligt, fått den kunskap som behövs eller erfarenhet av samarbete 

men å andra sidan kanske Five Basic Elements inte är det bästa metoden att använda för att 

konstatera att ett effektivt samarbete har skett. Det kanske handlar om en definitionsfråga också, 

vad ett effektivt samarbete är eller i det här fallet ett effektivt kooperativt lärande. Vi vill även 

poängtera att även om inga av de sju grupperna nådde alla kriterierna för ett effektivt 

kooperativa lärande går det inte att utesluta att eleverna fortfarande kan ha haft ett lärande och 

dragit nytta av ett samarbete.  Enligt modellen Five basic elements ska eleverna bemästra alla 

fem kategorier för att kunna konstatera att det har skett ett effektivt kooperativt lärande men vi 

ställer oss kritiska till vad det egentligen innebär.  När studien genomfördes hade eleverna inte 

fått någon information av de mål som Five Basic Elements innefattar dock kanske eleverna hade 

klarat fler kriterier om målen var presenterade och mer tid gavs för en sådan typ av 

svenskundervisning.  

 

 

10. Konklusion och implikation 

I följande del sammanfattas studien med en slutsats utifrån studiens syfte och frågeställning. 

Studiens syfte var att undersöka elevernas samarbete i en lärsituation i ämnet svenska genom 

elevernas samspel och kommunikation med hjälp av digital teknik. Detta syfte tog sin 

utgångspunkt ur ett problemområde som innefattade stor vikt på grupparbete i undervisningen 

och en saknad av tankar kring grupparbetets konsekvenser. Utifrån frågeställningen: Vilka 

uttryck tar sig samarbetet vid digitalt skrivande? Studiens centrala slutsats är att kriterierna för 
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modellen Five Basic Elements inte har uppnåtts av någon grupp. Genom digitala skrivverktyg 

synliggjordes uttryck där eleverna generellt deltog aktivt, gav varandra stöttning och hjälp, tog 

ansvar för sitt arbete såväl som att bidra för att föra arbetet framåt. Dock belyser resultatet att 

eleverna hade svårigheter så som att dela med sig av surfplattan, komma överens om innehåll 

samt utvärdering av samarbetet. Fortsättningsvis åskådliggör resultatet vissa svårigheter i 

kommunikation där de sociala färdigheterna var ett svårt kriterium att bemästra. Eleverna i 

studien uppnår inte ett samarbete genom digitala skrivverktyg i ämnet svenska enligt Five Basic 

Elements. 

 

De didaktiska implikationer som framhävs i denna studie är att det krävs mycket förberedelser 

och kontinuerligt arbete för att ett samarbete ska fungera i ett grupparbete. Vi vill också 

poängtera att lärarens roll är av en större vikt än tidigare förmodat. Att endast sätta elever i 

gruppkonstellationer och tro att det blir ett samarbete kan vi utifrån i den här studien hävda att 

så är inte fallet. Med den här studien vill vi väcka lärares tankar om samarbete och vad som kan 

behövas ta hänsyn till när undervisningen ska konstrueras. Studiens resultat kan bidra med att 

ge lärare en ny syn på eller kanske skapa ett nytt tänk kring grupparbete i sin undervisning och 

reflektera över samarbetet och inte endast innehållet. Vidare skulle fortsatt forskning kunna 

vara att undersöka det enskilda arbetet i skrivundervisningen jämfört med grupparbete i ämnet 

svenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

11. Referenser     

11.1 Källmaterial 

G1: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-05 

G2: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-07 

G3: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-09 

G4: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-27 

G5: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-27 

G6:  Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-27 

G7: Ljud -och videoobservation genomförd 2018-02-27 

 

11.2 Litteratur 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2., [utök. och 

aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber 

Alatalo, T. (2014). Debatt - Riskerar insikter om läs- och skrivinlärning att gå förlorade när 

nya perspektiv på lärande ges allt större utrymme i lärarutbildning och skola? Pedagogisk 

Forskning i Sverige årg 19 nr 1 2014 issn 1401-6788.  

Ashman, A. F., & Gillies, R. M. (1997). Children’s Cooperative Behaviour and  

Interactions in Trained and Untrained Work Groups in Regular Classrooms. Journal of School  

Psychology, Vol. 35. No.3, s. 261-279.  

 

Björndal, C. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 

Damber, U. (2013). Write to Read in Two Different Practices: Literacy versus Technology in 

Focus. Journal of Education and Learning; Vol. 2, No. 2; (2013) s. 96-107 ISSN 1927-5250  

De Smedt, F., & Van Keer, H. (2014). A research synthesis on effective writing instruction in 

primary education. Department of Educational Studies.  



34 
 

Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber 

Eidenvald, C. (2015). Videoobservationer. I. Ahrne & Svensson. (Red.). Handbok i 

kvalitativa metoder. [2.uppl.] Stockholm: Liber Ab  

Forslund Frykedal, Karin. (2008). Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete: om 

ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. Linköpings universitet. 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:17754/FULLTEXT01.pdf  

Agélii Genlott, A., & Grönlund, Å. (2016). Closing the gaps – Improving literacy and 

mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education 99. S. 68–80.  

Gillies, M. R., & Boyle, M. (2007). Teachers’ discourse during cooperative learning and their 

perceptions of this pedagogical practice. Teaching and Teacher Education 24 (2008) 1333–

1348.  

Hammar Chiriac, E., & Einarsson, C. (2006). Är gräset grönare i den andra gruppen? 
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12. Bilagor 
 

Bilaga 1 

Five basic elements Explanation according 

to Johnson & Johnson 

(1999) 

Key words Complementary 

explanation used in this 

study 

1. Positive 

interdependence 

The students have a 

mutual set of goals. They 

jointly celebrate their 

success. 

“Swim or sink together” 

Common goals 

Most of the group 

members participate 

2. Personal responsibility Each member contributes 

& takes personal 

responsibility for own 

effort, helping others and 

for accomplishing the 

group’s goal. 

“No free ride” 

Everybody contributes 

All group members take 

personal responsibility 

3. Promotive interaction Students work together, 

exchange information 

and feed-back. They 

promote each other’s 

success. 

Feed-back, exchange 

information 

Most of the group 

members participate in 

the promotive interaction 

4. Interpersonal and 

small groups skills 

Students must be taught 

the social skills required. 

Everybody listens and 

communicates so that 

everybody understands. 

Trust, communicate 

accurately, support each 

other, resolve conflicts 

constructively. 

All group members 

communicate accurately 

5. Group processing Everybody follows the 

group rules. The group 

has periodic evaluations 

of the group process and 

of how well the group is 

functioning. 

Groups reflect on group 

rules 

 

All group members 

follow group rules and 

participate in evaluations 

Basic elements of cooperative learning (Johnson and Johnson, 1999, Holm, 2014) 
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Bilaga 2 

 

Grupper → 

1 

F-klass  
Linus & Dorinda  

2 
F-Klass 

Klara & Maja 

3 

F-klass 
Julia & Filip 

4 

Åk 2 
Selma & Edwin 

5 

Åk 2 
Alice & Ivar 

6 

Åk 2 
Rebecca & 

David 

7 

Åk 2 
Emma & Jacob 

Basic elements  
 

1.Positive 
interdependence 

 
Johnson & Johnson (1999) 
The students have a mutual 
set of goals. They jointly 
celebrate their success. 
 
AnnaLena Holm(2014)  
Most of the group members 
participate 

Nej Ja 
 
K- Du får 
färglägga den 
om du vill? 
M- Jag vill inte. 
K- Är det min 
tur nu?  
M- Ja, tryck på 
den (pekar på 
iPaden). 

 

Ja  Nej 
(Stundtals men 
ofta hamnar 
fokuset på annat 
än själva 
uppgiften). 

 
E- (Slår sig i 
huvudet med 
handen) 
S- (Gör lite 
ändringar på 
iPaden) 
E- Den kanske 
inte ska heta 
ngt sånt äckligt 
som hmm 
hmm… 
S- (Fortsätter 
att skriva på 
iPaden) 
E – ( Kollar bort 
och leker med 
stolen bredvid) 

Ja 
 
 

Ja Ja  
(Skriver samtidigt 
och ihop på 
iPaden) 

2.Personal 
responsibility 

 
Johnson & Johnson (1999) 
Each member contributes & 
takes personal responsibility 
for own effort, helping 
others and for accomplishing 
the group’s goal. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members take 
personal responsibility 
 

Nej 
 
D- Ahh jag glömer 
hela tiden hur ett Å 
ser ut.  
Lärare- Vad kommer 
sen?  
D- Ähhh  
Lärare- Efter Å? 
L- Måste man göra 
detta?  
D- mmmåååå 
(Ljudar måste). 
L- Kommer jag få 
lekstund sen?  

Ja Ja  Nej 
 
 
 

Nej 
 
 

Ja Ja 
 
J- Jag hittar inte g. 
E- (hjälper J att 
hitta bokstaven) 
J- (Trycker på 
tangenten g) 
E- Ja bra! Nu 
behöver vi ett 
mellanslag.  

3.Promotive 
interaction 

 
Johnson & Johnson (1999)  
Students work together, 
exchange information and 
feed-back. They promote 
each other’s success. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
Most of the group members 
participate in the promotive 
interaction 

Nej 
 
 

Ja Delvis  
(Julia gör 
det).  
 
J- vi ska ha dem 
färgerna, jag viste 
inte vad man 
skulle rita men 
Filip viste det med 
detsamma. Det 
blev jättebra! Ska 
vi ta den Filip? Ja 
vi tar den. 
F - Jaaa 
J- Det blir 
jättesnyggt. 
F- Ja det är ju en 
stegosaurius.  
J- mm precis, blir 
jättebra 

Nej 
 
 

Nej 
 
A- (skickar över 
iPaden till I) Du 
kan skriva nu… 
I- De onda skriver 
jag… Dom (börjar 
skriva) 
A- NEJ! Du gör fel! 
( rycker tillbaka 
iPaden) 
A- (Ljudar) Ddee 

 

Ja 
 
R- Så stavas det 

inte.  

D- okej. Var.. 

vart då 

R – Här (visar 

D vart han har 

stavat fel). Ett L 

D- (följer 

Rebeccas 

hänvisningar 

och ändrar 

bokstav) 

R- ah ja nu blev 

det rätt, du 

visste när jag 

visade 
 

Ja 
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4.Interpersonal 
and small 
groups skills 

 
Johnson & Johnson (1999) 
Students must be taught the 
social skills required. 
Everybody listens and 
communicates so that 
everybody understands. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members 
communicate accurately 

Nej Nej Nej Nej  
 
E- Och i stugan var det 
en… en människa. 
S- Från finland  
E- Nää från sverige  
S – Nej från Finland 
och som har massa 
finnar i ansiktet.  
E – Nej nej nej nej nej 
nej  
E – Kör 
S– Men hur ska vi 
gör?  
S– Men du få skiva, 
det är din tur.  
E – (tar över iPaden 
och drar den närma 
sig) 
S- (sitter långt ifrån 
ipaden och kollar i 
stället på annat) 
E- (Ljudar) Eeerrr 

 

Nej  
 
M- en 
enhörningshundvalp 
O- och en tiger  
M – och en 
enhörningskatt 
O- och en tiger  
M – och en 
sockervaddsdrake 
O- och en t…. 
M- (Vänder sig mot o och 
höjer rösten) OLLE!!!! 
O- okej. (tyst) en tiger  
M- (vänder sig om och 
kollar på O) 
O- okej… en tant eller en 
sabeltandad tiger? Skojar 
en sockervaddsdrake.  

 

Nej Ja 
 
E- det där får vi 
fixa. 
C- den?  
E- hmmm…  
E- Ska vi ha den 
så liten?  
C- Ungefär så. 
E- så. 
C- men vart ska 
vi sätta 
E- Vänta kan 
man ha 
bakgrund? 
C- Ja  
 

5.Group 
processing 

 
Johnson & Johnson (1999) 
Everybody follows the group 
rules. The group has periodic 
evaluations of the group 
process and of how well the 
group is functioning. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members follow 
group rules and participate 
in evaluations 

Nej Nej Nej Nej Nej  Nej Nej 

Antal uppfyllda 
kriterier  

0 av 5 3 av 5 2 av 5 0 av 5 1 av 5 3 av 5 4 av 5  

 

Bilaga 3 

Grupper → 

1 

  

2 
 

3 

 

4 5 6 7 
Basic elements  
 

1. Positive interdependence 
 
Johnson & Johnson (1999) 
The students have a mutual set of goals. They 
jointly celebrate their success. 
 
AnnaLena Holm(2014)  
Most of the group members participate 

       

2. Personal responsibility 
 
Johnson & Johnson (1999) 
Each member contributes & takes personal 
responsibility for own effort, helping others and 
for accomplishing the group’s goal. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members take personal responsibility 
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3. Promotive interaction 
 
Johnson & Johnson (1999)  
Students work together, exchange information 
and feed-back. They promote each other’s 
success. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
Most of the group members participate in the 
promotive interaction 

 
 

 
 

    

4. Interpersonal and small groups 
skills 

 
Johnson & Johnson (1999) 
Students must be taught the social skills 
required. Everybody listens and communicates 
so that everybody understands. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members communicate accurately 

       

5. Group processing 
 
Johnson & Johnson (1999) 
Everybody follows the group rules. The group 
has periodic evaluations of the group process 
and of how well the group is functioning. 
 
AnnaLena Holm (2014) 
All group members follow group rules and 
participate in evaluations 

       

 

 

Bilaga 4 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 

studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2018 

kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 

praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 

tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 

utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att utveckla elevernas samarbete i skrivundervisningen 

genom att arbeta med digitala skrivverktyg (dator/iPad).  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 

materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 

innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 

utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt betona att 

förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 

uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

(kursansvarig)  

Mail: .tel.  
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Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 

 

Bilaga 5 

 

  Figur 1 

Five Basic 
Elements 

Positive 
interdepend

ence

Personal 
responsibility

Promotive 
interaction

Interpersonal 
and small 

groups skills

Group 
processing
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